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Uitgeest - Zaterdag heeft 
IJsclub Uitgeest het landijs-
baanterrein aan de Castri-
cummerweg weer gereed ge-
maakt voor de komende win-
ter. Nico Brantjes: ,,Ondanks 
politiek gekrakeel over de in-

vulling van dit mooie stuk 
groene ruimte in onze ge-
meente. Ook ondanks dat 
boze tongen beweren dat er 
zich een duister gat in het 
grasveld zou bevinden stond 
de baan binnen 48 uur weer 

Uitgeest - Zaterdag heeft vulling van dit mooie stuk 

De vorst mag doorzetten!
onder water.’’
Dat de winter zich direct liet 
gelden was niet verwacht. 
Mogelijk het eerste signaal 
voor een komende ijsperio-
de? 
De ijsclub is er klaar voor!

Automobiliste crasht
Uitgeest - Een automobiliste 
is vrijdagavond op de A9 bij 
Uitgeest gecrasht. De vrouw 
raakte rond kwart over acht 
meerdere malen de vangrail 
ter hoogte van de afslag naar 
de N203 toen ze de contro-
le over haar voertuig verloor.
Brandweer, politie ambulan-
ces en zelfs een traumateam 
werden met spoed opgeroe-
pen om hulp te bieden. De 
vrouw is opgevangen door 
ambulancepersoneel. Won-

derwel raakte ze niet ernstig 
gewond en kon ze ter plaatse 
aan haar verwondingen wor-
den geholpen. De twee lin-
ker rijstroken waren door het 
ongeval afgesloten voor het 
verkeer. Automobilisten kon-
den daardoor alleen van de 
rechter rijbaan gebruik ma-
ken met een vertraging tot 
gevolg. Het voertuig van de 
vrouw is door een bergings-
bedrijf afgesleept. (Foto: Mi-
chel van Bergen)

Brommer botst op auto
Uitgeest - Zaterdag om kwart voor zes ‘s avonds moest de 
bestuurster van een personenauto op de Geesterweg vol in 
haar remmen voor een overstekende voetganger. Een brom-
fi etser die achter deze auto reed kon niet meer tijdig tot stil-
stand komen en knalde op de auto. Er ontstond gelukkig al-
leen materiële schade.

Uitgeest - De opbrengst van 
de landelijke collecteweek  
2017 van het Leger des Heils 
in Uitgeest bedraagt 1131,77 
euro. mensen die de bus 
hebben gemist en toch graag 
nog een donatie doen kun-
nen meer informatie vinden 
op www.legerdesheils.nl/col-
lecte.

Collecte 
Leger des Heils

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

KERST PETIT FOURS!
MET HEERLIJKE GROET, UW BANKETBAKKERS!

KERSTBESTELLIJSTEN LIGGEN VOOR U KLAAR IN ONZE WINKELS.
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  Zie elders in de krant

RUNDERROAST MET 
VLEESTHERMOMETER

LUXE 
STRACCIATELLA 
IJSTAART

HANDGEVLOCHTEN 
KRANS MET 
AMANDELSPIJS  
EN ROZIJNEN

LUXE  
KERSTSOEP

KIES & MIX  
TAPAS

979
per 650 gram
kiloprijs 15,06

per stuk

399per stuk

499
emmer 1 liter

500
3 VOOR

3 bakjes met 
kies & mix 
tapas-sticker

699

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

WWW.VERSPREIDNET.NL   INFO@VERSPREIDNET.NL

Ook 50+
van harte 
welkom
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARTIN

Wij zijn met spoed op 
zoek naar een serieuze

Omgeving: 
De Kleis / Assum, 125 kranten

BEZORGER/STER
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Castricum - Eind novem-
ber opende Niels van Vliet 
(27) de deur van zijn zaak 
Traiteur Niels Kookt op ‘t 
Bakkerspleintje en sinds-
dien gaat het als een lo-
pend vuurtje door het 
dorp; Niels kookt zo lek-
ker! 

De enthousiaste reacties op 
zijn Facebook-pagina zijn bij-
na niet meer te tellen en zijn 
getuigen van het vakman-
schap dat deze jonge onder-
nemer Castricum heeft ge-
bracht.
Voor Niels is het een lang-
gekoesterde droom die uit 
is gekomen. ,,Nadat ik afge-
studeerd was aan de Hotel-
school in Amsterdam, heb 
ik ruime ervaring opgedaan 
in de horeca en het versvak. 
Daarbij stond mij steeds dui-
delijk voor ogen dat ik graag 
een eigen zaak wilde starten. 
Mijn uitgangspunt is dat het 
eten heel lekker moet zijn, 
maar ook verantwoord zo-
dat iedereen die geen zin of 
tijd heeft om te koken het 
een dagje door mij kan laten 
doen, zonder schuldgevoel.”

Niels maakt gebruik van dag-
verse ingrediënten, duur-
zaam rund- en varkens-
vlees, maakt gebruik van ge-
zonde vetten, gaat verkeer-
de e-nummer uit de weg en 
is voorzichtig met de zout- 
en suikerpot. Ook vegetariërs 
kunnen hier terecht. 

Niels: ,,Momenteel staan 
er veel stamppotten op de 
kaart, maar ook bijvoorbeeld 
pasta- en rijstgerechten, chi-
li con carne en maaltijdsala-
des. Meest populair is nu de 
stamppot en hachee die ik 
bereid. Er zijn bovendien vers 
belegde broodjes, met tonijn-
salade bijvoorbeeld, lekke-
re soep en tapenade en aioli 
verkrijgbaar.”
Niels kookt seizoensgebon-
den en het menu wordt re-
gelmatig afgewisseld zodat 
het niet snel verveelt om hier 
even lekker eten te halen. ,,Ik 
kan nu al spreken van vaste 
klanten en hoor alleen maar 
positieve reacties. Daar ben 
ik zo blij mee!” Meer infor-
matie is mogelijk via niels-
kookt@gmail.com of 0251-
295284.

Goedkope kerstzegels 
bij Vivant Rozing

Castricum - Vivant Rozing 
op ‘t Bakkerspleintje heeft 
de Sandd kerstzegels in het 
assortiment opgenomen die 
goedkoper zijn dan de regu-
liere zegels. 
De kaarten die beplakt zijn 
met de Sanddzegel kunnen 
hier ook worden ingeleverd. 
De Sanddpostzegel is voor de 
kerstpost 23 cent goedkoper 

dan die van Postnl. Daarte-
genover staat wel dat slechts 
Sandd twee keer per week 
bezorgd. In januari wordt ook 
gestart met de Sanddpost-
zegels voor de gewone post, 
zowel voor binnen- als bui-
tenland. Vivant Rozing heeft 
een extra koopzondag op 31 
december van 12.00 tot 17.00 
uur.

Doorrijden na aanrijden auto
Op donderdag 7 december om 16.50 uur is onze autodeur vol-
ledig geforceerd geraakt nadat een automobilist van een don-
kergrijze Volkswagen Golf 7 (bouwjaar 2017) deze heeft aan-
gereden. Onze auto stond op dat moment net op een parkeer-
plek aan de Pr. Beatrixstraat geparkeerd. Mijn man was onze 
dochter aan het losmaken in de auto om uit te stappen. Door 
de klap die de aanrijding veroorzaakte schrok mijn man op, 
maar de aanrijder was al verder de straat uitgereden. De dader 
is tot onze grote verbazing niet gestopt en heeft zich niet bij 
ons gemeld. Hij laat ons achter met een enorme schadepost en 
grote schrik. Dit incident had namelijk veel erger kunnen afl o-
pen. De politie hebben wij ingeschakeld na vondst van bewijzen 
over de aanrijder. Zij stellen echter geen onderzoek in, waar 
wij verbaasd en teleurgesteld over zijn. Mocht u een soortge-
lijke auto, met mogelijk schade aan de ruit, koplamp, en ont-
brekende rechterspiegel hebben gezien, neemt u dan contact 
met ons op. We blijven hopen dat de dader zichzelf alsnog bij 
ons meldt. Ook hopen we dat de gemeente eens serieus kijkt 
naar de snelheden die gereden worden in de Prinses Beatrix-
straat, of de weg anders indelen, om incidenten als deze in de 
toekomst te voorkomen. Imme Veldt - de Winter.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 27-10-2017: Duuk 
Laurens Admiraal, zoon van 
Rens S. Admiraal en Rian-
ne M.J. Mensen. 24-11-2017: 
Lenn Piet Zoon, zoon van Pe-
trus E.J. Zoon en Astrid Noor-
deloos. Castricum - 24-11-
2017: Fije Zoontjes, zoon van 
Marc Zoontjes en Sanne de 
Doelder.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap

Castricum - 6-12-2017: Neil 
W. Kloosterman en Wilhelmi-
na J. Admiraal.

Overleden
Castricum - 22-11-2017: Kris-
tel C. Janse. 29-11-2017: Di-
vera M. Beerse, weduwe van 
Antonius G. Duin.
Limmen - 27-11-2017: Ria C. 
Pijcke, weduwe van Johannes 
G. Jacet. 1-12-2017: Johan-
nes A.C. Valkering, gehuwd 
met Josephine H.H. Stevens.

Allemaal meedoen bij D66
Castricum - Het verkiezings-
programma van D66 Cas-
tricum is gepresenteerd. Dit 
programma werd geschreven 
door een groot aantal leden 
en is uitgewerkt in een tien-
tal thema’s waarmee de par-
tij zich richt op een stevige, 
prettige en sociale gemeen-
te. ,,Politiek bedrijven is keu-
zes maken”, is te lezen in het 
persbericht. ,,Zelden tussen 
goed en kwaad. Vrijwel al-
tijd tussen onderling onver-
gelijkbare zaken en belan-
gen. Het samen optrekken 

van inwoners en bestuur, is 
de leidraad van ons verkie-
zingsprogramma. Het is dui-
delijk dat geld niet altijd de 
doorslaggevende factor is. 
Integendeel, wij stellen de 
menselijke rol centraal. Van-
daar ook ons motto: Allemaal 
meedoen!” Het programma 
is te vinden op de website 
d66castricum.nl onder publi-
caties. Op de foto lijsttrekker 
Marcel Steeman die het ver-
kiezingsprogramma ‘Allemaal 
Meedoen’ van Ivor Balke ont-
vangt en Jan Schipper.
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Uitgeest - De meiden FC 
Uitgeest M011-1 zijn kam-
pioen. Zaterdag moesten ze 
hun laatste wedstrijd om 8:45 
uur spelen tegen RCZ Zaan-
dam. In het begin moesten 
de meiden even wennen aan 
de kou en de tijd maar na een 
kwartier kwamen ze gelukkig 
al snel op voorsprong en ze-
gingen met 4-0 de rust in. Na 
de rust gingen de meiden 
verder en wat waren ze goed 
bezig want uiteindelijk is het 
11-0 geworden. Deze top-

pers hebben 11 wedstrijden 
gewonnen en zijn dus over-
tuigd najaarskampioen. Aan-
komende zaterdag de laat-
ste wedstrijd van dit seizoen 
voor de beker en daarna een 
feestje. De coaches Shari 
Breetveld en Cynthia Spoor 
zijn erg trots op de meiden. 

Op de foto: Denise de Boer, 
Bo Peeters, Britte Wokke, 
Yentl Verbaan, Faith Spoor, 
Jip Vleugel, Sterre Verduin, 
Jilke van Velzen.

Jongens MHCU D1 najaarskampioen
Uitgeest - Nadat ze twee 
weken geleden de kopposi-
tie hadden veroverd zijn de 
jongens van MHCU JD1 dit 
weekeinde kampioen gewor-
den! Tijdens de gehele com-
petitie stonden Spaarndam 
en Overbos aan kop, maar in 
de laatste wedstrijd versloeg 
JD1 koploper Spaarndam 
met 4-1. Hiermee namen ze 
koppositie over en konden 
het kampioenschap vieren.
Een mooie prestatie van MH-

CU JD1, een team waarin 
gevorderde én beginnende 
hockeyers samenspelen en 
toch tot zeer goede presta-
ties komen. Goed samenspel, 
veel trainen, samen plezier 
hebben en positief blijven, is 
de sleutel tot hun succes! 

Mede hierdoor is MHCU JD1 
genomineerd voor Uitgeester 
sportteam van het jaar. Stem-
men op deze toppers kan 
nog tot 31 december via de 

website van OSU-Radio (os-
uradio.nl).

Op de foto van links naar 
rechts: Finn Bleeker, Kristian 
Jongewaard, Allan Schoorl, 
Bryan Vermaas, Vince Hus-
slage, Tim Nagel, Michel van 
Zijtveld, Dylan Starreveld, 
Matthijs Kloes, Spencer Jonk, 
Maxim de Jongh, Quint van 
Tongeren, Rick Schmitt. Flo-
rian Nguyen Thanh ontbreekt 
op de foto.

DECEMBER
SUPERSTUNT BIJ CAVE DU VIN

Laatste �essen Glen Moray 16 Years old. Deze schitterende speyside whisky gelagerd op voor-
namelijk Bourbon vaten wordt niet meer uitgebracht en wij hebben nog een aantal �essen staan. 
Kleur: goud. 
Neus: aroma’s van vanille, to�ee, moutsuikers, lichte accenten van chocolade en veel fruitigheid van 
rode appels, perzik, watermeloen en ingemaakt fruit. 
Smaak: zacht en romig met tonen van appels, meloen, vanille, noten, gerstemout, donkere choco-
lade en hints van peperig eikenhout. De afdronk is zacht en prettig zoet.

Een whisky proeverij bestaande uit (Noord) 
Ierse whisky’s. De buisjes zijn gevuld met 
5 verschillende whisky en 1 is gevuld met 
Poitin. Dit typisch Ierse (illegale) distillaat is 
uniek in zijn smaak. Bij de proeverij krijgt u 
uitleg over de whisky’s die u gaat proeven. 

Deze leuke set is 
extra leuk geprijsd 

   €29,99

WILLIAM LAWSONS 
SCOTCH WHISKY 

13 YEARS OLD IN GIFTBOX 

VAN € 25.99  VOOR MAAR 

€ 14.99! 

MADRUZZO AMARETTO

Deze echte Italiaanse Amaretto gemaakt 
van amandelen is in de December 
maand extra voordelig geprijsd. 

Normaal €13,99 
nu tot eind van het jaar voor  € 9.99! 

Bacardi Carta Blanca  € 17,99
Hartevelt  € 10,50

Sonnema Berenburg € 12,49
Licor 43 € 20,99

HELE LITERS VOOR EEN VASTE LAGE PRIJS:

In luxe geschenkblik  € 44.95

Bacardi Carta Blanca 

E DU VIN

Cave du Vin  |  Uitgeest  | Prinses Beatrixlaan 25 |   Tel. 0251-769145  |  Schagen |  Molenstraat 7  |  Tel. 0224-298747  |  www.caveduvin.nl
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uitleg over de whisky’s die u gaat proeven. 

Deze leuke set is 
extra leuk geprijsd 

   €29,99

WILLIAM LAWSONS 
SCOTCH WHISKY 

13 YEARS OLD IN GIFTBOX 

VAN € 25.99  VOOR MAAR 

€ 14.99! 

MADRUZZO AMARETTO

Deze echte Italiaanse Amaretto gemaakt 
van amandelen is in de December 
maand extra voordelig geprijsd. 

Normaal €13,99 
nu tot eind van het jaar voor  € 9.99! 

Bacardi Carta Blanca  € 17,99
Hartevelt  € 10,50

Sonnema Berenburg € 12,49
Licor 43 € 20,99

HELE LITERS VOOR EEN VASTE LAGE PRIJS:

In luxe geschenkblik  € 44.95

DECEMBER
SUPERSTUNT BIJ CAVE DU VIN

Laatste �essen Glen Moray 16 Years old. Deze schitterende speyside whisky gelagerd op voor-
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rode appels, perzik, watermeloen en ingemaakt fruit. 
Smaak: zacht en romig met tonen van appels, meloen, vanille, noten, gerstemout, donkere choco-
lade en hints van peperig eikenhout. De afdronk is zacht en prettig zoet.

Een whisky proeverij bestaande uit (Noord) 
Ierse whisky’s. De buisjes zijn gevuld met 
5 verschillende whisky en 1 is gevuld met 
Poitin. Dit typisch Ierse (illegale) distillaat is 
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Kerstmarkt in Tuin van 
Kapitein Rommel

Castricum - Op zaterdag 16 
december van 16.30 tot 19.30 
uur wordt een kerstmarkt ge-
houden in de Tuin van Ka-
pitein Rommel met diver-
se kraampjes met leuke ca-
deautjes. 
De kraampjes zijn ingericht 
door instellingen die een 
goed doel vertegenwoordi-
gen zoals de Wereldwinkel, 
de stichting Straatkinderen 
van Kathmandu, Alzheimer 
Nederland, Karin Glorie ver-
koopt zelfgemaakte kleding 
vanuit haar kraam. Nieuw 
dit jaar zijn twee kramen van 
waxsmelts, zij personaliseren 
ter plekke kerstballen. In de 

kas en vanuit de eigen kraam 
verkopen vrijwilligers aller-
lei artikelen en de opbrengst 
gaat naar de Tuin. Kinderen 
kunnen een leuk cadeautje 
grabbelen uit de grabbelton. 
De kerststal in de kas is van 
Ria Terluin evenals de versie-
ringen. In het tuinhuis staat 
een kerststal met poppen 
van familie De Leur. De mu-
zikale omlijsting wordt ver-
zorgd door vioolgroep De 
Christmas Fiddlers, Fontaga-
ra en Emergo. Glühwein en 
erwtensoep maken de kerst-
markt compleet. De exposi-
tie van Georgien Wybenga te 
nog zien tot 25 januari.

Oude stijl jazz Geesterhage

Castricum - Op zondag 
17 december oude stijl jazz 
in foyer de Heerlykhyd van 
Geesterhage vanaf 15.00 uur. 
Jazzorkest Dixiefun ontvangt 
Dixiedelight als gast. Zij spe-
len live-muziek uit 1910 tot 
1920.  Met Piet Sinnege op 
banjo en zang, Dirk van der 
Grijn op trompet, Simon Ka-
per op trombone en piano, 

Sjaak van Zuylen op was-
bord, Henk Borst op tuba en 
Thijs van Iwaarden op kla-
rinet is Dixiedelight voltallig 
aanwezig. 
Na het optreden ‘At the jazz-
band ball’, een jamsessie ou-
de stijl jazz.  Muzikanten wor-
den uitgenodigd om aan dit 
evenement mee te doen. Toe-
gang gratis.  

Castricum - Op 24 decem-
ber houdt de Evangeliege-
meente een kerstviering. De 
aanvang is om 19.30 uur. Het 
programma is gevarieerd en 

Kerstviering geschikt voor jong en oud 
en zal ongeveer een uur du-
ren. Na afloop wordt het pu-
bliek getrakteerd op warme 
chocolademelk, kerstbrood 
en glühwein. De bijeenkomst 
vindt plaats in de theaterzaal 
van Nieuw Geesterhage.

Blik op Theater zoekt verhalen

Castricum - Afgelopen ok-
tober hebben Thyra de Groot 

(23) en Nadine Kokkelkoren 
(24), oorspronkelijk afkom-

stig uit Castricum, het plat-
form Blik op Theater gelan-
ceerd. Het platform heeft de 
ambitie om de diversiteit van 
theater zowel schriftelijk als 
visueel in kaart te brengen.

Daarom wordt gezocht naar 
onvergetelijke theaterverha-
len voor online platform. Ten 
huwelijk gevraagd in een 
theater? Misschien wel eens 
in slaap gevallen tijdens een 
voorstelling? De eerste liefde 
ontmoet? Stuur een e-mail 
met het verhaal naar info@
blikoptheater.nl. Foto: Janne-
ke Heijmans.

Annie Assendelft bij Kerk in Beweging
Uitgeest - Op zaterdag 16 
december is er een vie-
ring van Kerk in Beweging. 
Annie Assendelft uit Cas-
tricum is gast. Zij steunt 
vrouwen in Ethiopië. 

Als schrijfster/dichteres heeft 
Assendelft al honderden tek-
sten geschreven over bijvoor-

beeld de natuur, kinderen en 
hoop. Ze zijn samengebracht 
inbundels. De opbrengst van 
deze boekjes gaat in zijn ge-
heel naar de Afrikaanse moe-
ders die ze heeft leren ken-
nen. 

In deze viering van een uur 
draagt zij teksten voor, ze 

vertelt over haar leven in Ne-
derland en de energie die ze 
steekt in haar projecten in 
Ethiopië. Het koor Sound of 
Life zingt kerstliedjes en er is 
pianomuziek. 

De viering is om 19.00 uur in 
de parochiekerk aan de Lan-
gebuurt in Uitgeest.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 16.00 uur
maandag & woensdag  20.00 uur 

Star Wars - The last Jedi - 3D
donderdag 16.00 uur

zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur 
Star Wars - The last Jedi - 2D

woensdag 20.00 uur 
Huisvrouwen Bestaan Niet  - VIP

donderdag 20.00 uur  vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur 
Dr. Knock

vrijdag 18.45 uur 
zondag 11.00 uur  dinsdag 14.00 uur 

Petit Paysan
donderdag 16.00 uur  vrijdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur 

Vele Hemels boven de Zevende
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur

C’est La Vie
zaterdag 21.15 uur   zondag 16.00 uur

Murder on the Orient  Express
vrijdag 16.00 uur

Loving Vincent
woensdag 16.00 uur

Ferdinand 
zaterdag 13.30 uur   zondag 11.00 uur

woensdag 13.30 uur
K3 - Love Cruise

zaterdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur
woensdag 16.00 uur
Paddington 2 

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 13.30 uur

Coco  

Programma 14 dec t/m 20 dec 2017

Dr. Knock
Een gokker in de jaren ‘50 
doet zich voor als dokter om 
zo aan boord van een cruise-
schip te komen en aan zijn 
schuldeisers te ontvluchten. 
Op het schip luistert hij goed 
naar mensen en Knock weet 
zich te ontpoppen als iemand 
die er verstand van heeft. Hij 
wint het vertrouwen van zijn 
‘patiënten’ en dankzij de vol-

doening en warmte die hij te-
rugkrijgt besluit hij genees-
kunde te gaan studeren. En-
kele jaren later keert Knock 
met zijn diploma op zak te-
rug naar Frankrijk en gaat hij 
in een klein dorpje grenzend 
aan de Zwitserse Alpen aan 
de slag als arts. Dan komen 
zijn voormalige schuldeisers 
hem op het spoor.

The saga continues… In Lu-
casfilm’s Star Wars: The Last 
Jedi gaat de Skywalker-saga 
verder. 

Nieuwe personages uit Star 
Wars: The Force Awakens 

Star Wars, The Last Jedi
sluiten zich aan bij legen-
darische Star Wars-iconen. 
In een episch avontuur wor-
den eeuwenoude mysteries 
over de Force en schokken-
de openbaringen uit het ver-
leden onthuld… In 2 en 3D.
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Marjo Husslage 
lijsttrekker van de SP

Castricum - Bij de leden-

vergadering van de SP op 
22 november is Marjo Hus-
slage gekozen tot lijsttrekker 
van SP CAL. In 2018 doet de 
Socialistische Partij in Cas-
tricum voor de tweede keer 
mee aan de gemeentelijke 
verkiezingen. 

Cees Mooij uit Limmen staat 
op de tweede en Marieke 
Kooter op de derde plaats. 
De SP maakt in januari de 
overige kandidaten op de lijst 
bekend, waarop een aantal 
nieuwe gezichten te zien zijn. 
Het afgelopen jaar zorgde de 
SP ervoor dat er twee nieuwe 
bijzondere opsporingsamb-

Ontmoet 
kandidaten D66 

Castricum - Vrijdag 15 de-
cember is er een ontmoeting 
met D66 van 17.30 tot 19.30 
uur bij Wier&Ga aan het Bak-
kerspleintje. Hier worden de 
kandidaten voorgesteld en 
kan men met de kandidaten 
praten over het verkiezings-
programma ‘Allemaal Mee-
doen’. 
Lijsttrekker Marcel Steeman: 
,,Ik ben vooral heel trots op 
de manier waarop dit pro-
gramma is opgesteld. De 
Castricumse D66’ers zijn in 
verschillende themagroe-
pen bij elkaar gaan zitten en 
hebben heel veel lokale ken-
nis en kunde verzameld voor 
dit programma. Toen de ver-
schillende teksten samen 

kwamen bleek het zó goed 
op elkaar aan te sluiten dat 
we eigenlijk alleen nog maar 
de opmaak hoefden te doen. 
Het is een programma ge-
worden waarmee ik graag de 
verkiezingstijd inga. De the-
ma’s passen goed bij wat ik 
als wethouder uitdraag en 
geven een hele mooie basis 
voor de komende vier jaar.” In 
‘Allemaal Meedoen’ ligt een 
grote nadruk op duurzaam-
heid, de sociale taken en het 
terugverdienen van het ver-
trouwen van de inwoners in 
het een verkiezingsprogram-
ma dat het sociaal-libera-
le gedachtengoed van D66 
concreet vertaalt naar de ge-
meente Castricum.

tenaren worden aangesteld, 
om het centrum van Castri-
cum veiliger en schoner te 
maken en te houden. 
Husslage: ,,We strijden voor 
het behoud van goed open-
baar vervoer in de regio, door 
middel van onze handteke-
ningenactie en petitie voor 
behoud buslijn 164.

De SP blijft zich ook inzetten 
voor het maximaal haalbare 
aan sociale woningbouw in 
de gemeente.” De SP gaf de 
eerste aanzet om uitbreiding 
van het winkelcentrum tegen 
te houden. 
,,De SP heeft zich bovendien 
ingezet voor de zorg. De par-
tij heeft het landelijk voor el-
kaar gekregen dat gemeen-
ten verplicht zijn om een fat-
soenlijk tarief te betalen voor 
die zorg.” 

De heerlijkste feestdagen beginnen 
bij Fish & Seafood Waasdorp

IJmuiden - Om heerlijkste 
feestdagen te beleven is het 
bij Fish & Seafood Waasdorp 
aan de Halkade nu al een 
drukte van belang. De mooi-
ste vissoorten van alle we-
reldzeeën staan op het menu 
om alle klanten en hun gas-
ten te laten smullen tijdens 
de feestdagen. 
Denk aan een rijkgevulde 
visschotel met tal van speci-
aliteiten. Het is mogelijk bij 
Fish & Seafood Waasdorp 
een prachtig opgemaak-
te visschotel te bestellen of 
met het doe-het-zelfpakket 
aan de slag gaan. Een eigen 
‘touch’ geven aan de maaltijd 
of het buffet? Koop dan een 
pakket met alle gewenste in-
grediënten en creëer een ei-
gen middelpunt van het feest. 
De schotel en de mooie ver-
pakking krijgt men erbij, dus 
ook daarover geen hoofdbre-
kens. Kijk voor inspiratie over 
de schotels op de website. 
Net zo gemakkelijk is een 
gourmet- of fondueschotel 
bij Waasdorp waarmee de 

familie gezellig rond de ta-
fel aan de slag kan. Of bestel 
eens iets anders: zo’n verras-
sende sushischotel en alles 
voor een ‘fruit de mer’, mis-
schien vooraf gegaan door 
een smakelijke vissoep of 
bouillon.
En dit is nog maar de afdeling 
gemakkelijk. Want natuurlijk 
kan men bij Waasdorp aller-
lei soorten vis of schaaldie-
ren bestellen voor een lekke-
re verrassing op tafel. Als ex-
tra service wordt krab, kreeft 
en schelpdieren desgewenst 
gratis gekookt. Deze dagen 
kan iedereen zich laten in-
spireren bij Fish & Seafood 
Waasdorp. Zaterdag 23 de-
cember worden er allerlei 
soorten vis gerookt, onder 
andere zalm en heilbot. En 
op vrijdag 29 december is er 
een oesterproeverij met Mar-
cus de Oesterman. Tot aan 
de feestdagen kan men alle 
dagen komen proeven, want 
Fish & Seafood Waasdorp is 
zeven dagen per week open, 
ook op 24 december tot 19.00 

uur en op tweede kerstdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. Op 
oudjaarsdag open van 7.00 
tot 18.00 uur en op nieuw-
jaarsdag van 10.00 tot 16.00 
uur. Zie www.waasdorp.nl, 
het is mogelijk online te be-
stellen.

Al het drukwerk perfect 
verzorgd door Leones

Velserbroek - Met de feest-
dagen voor de deur wor-
den, zowel door bedrijven 
als particulieren, weer heel 
wat wenskaarten verzonden. 
Steeds vaker wordt daarbij 
gekozen voor gepersonali-
seerd drukwerk. Met een ei-
gen ontwerp kom je immers 
altijd origineel voor de dag. 
Leones is gespecialiseerd in 
grafische vormgeving en le-
vert drukwerk geheel op 
maat. De bedrijfsnaam Leo-
nes is ontleend aan het La-
tijnse woord voor ‘leeuwen’ 
en dat is niet zonder reden. 
De eigenaar van het bedrijf 
is namelijk grafisch vormge-
ver en dtp’er Rob van Leeu-
wen. Al bijna dertig jaar lang 
is hij actief in de grafische 
sector, sinds 2016 werkt hij 
vanuit zijn eigen bedrijf Leo-
nes aan opdrachten voor een 
brede klantenkring. Zo ver-
zorgde hij onder meer druk-
werk voor SnowPlanet en 
voor Reddingsbrigade Ne-

derland. Zowel voor de za-
kelijke markt als voor parti-
culieren staat Rob klaar. Van 
geboortekaartje tot complete 
brochure of krant, het kan al-
lemaal geregeld worden. 
Hij vertelt:,,Ik ben niet iemand 
die zijn eigen ontwerp wil 
doordrukken. Ik luister naar 
wat de klant wil en voer dat 
uit. Wanneer een klant nog 
helemaal geen idee heeft, 
vorm ik me eerst een beeld 
van hoe iemand is en welk ty-
pe ontwerp daarbij past. Ver-
volgens kom ik met een voor-
stel. Het gaat erom dat de 
klant uiteindelijk drukwerk 
krijgt met de uitstraling die 
hij wil hebben. Als vormgever 
creëer ik nieuwe dingen, als 
dtp’er voeg ik die dingen alle-
maal samen tot een compleet 
eindproduct.’’ 
Een leuke nieuwjaarskaart 
laten ontwerpen? Neem snel 
contact op per e-mail via le-
ones.dtp@gmail.com of bel: 
06 53978999.

Van het strand naar het museum
Castricum - Strandjut-
ter Boet Winder uit Schoorl 
(72)  brengt ‘stukkie bij beet-
je’ de door hem gekoester-
de strandvondsten en spul-
len naar het Strandvondsten-
museum vanuit zijn schuurtje 
(boetje) dat, hoe kan het ook 
anders, van gejut hout is ge-
maakt. 
Menno Twisk van het mu-
seum: ,,Het is steeds weer 
een verrassing wat er op-

eens boven water komt, vaak 
met prachtige verhalen rond 
de herkomst van de attribu-
ten of de wijze waarop dit 
van strand gejut is. Dit keer 
werden we verrast met een 
unieke verzameling lampen 
die allemaal aan de kust zijn 
aangespoeld en sinds ruim 
zestig jaar verzameld zijn 
door Boet. Het unieke is dat 
geen lamp hetzelfde is en het 
er meer dan honderd zijn. Het 

exacte aantal noem ik niet, 
want we hebben er een prijs-
vraag van gemaakt. Bezoe-
kers die het exacte aantal ra-
den mogen een zeer bijzon-
dere schelp mee naar huis 
nemen.” Het Strandvondsten-
museum is met uitzondering 
van komend weekeinde el-
ke zondag open, mits er een 
groepsreservering is. Verder 
zes dagen per week op af-
spraak te bezoeken.







Groot!!!!
Uitgeest - Ver na het verstrijken van de deadline van deze 
editie troffen we deze foto nog aan in onze mailbox. Met als 
titel: de grootste sneeuwpop van Uitgeest. De jongeman bij 
de pop is rond de 1.90, de niet offi ciële meting van de pop 
was 3.52 meter, volgens het verder anonieme bericht dat on-
dertekend was met ‘Vriendelijke groeten van Vrienden van de 
Sneeuwpop’. Maar ongetwijfeld hebben ze gelijk, de bouwers 
van deze reus, dit doet niemand hen zo gauw na. En waar-
schijnlijk is de reus inmiddels al behoorlijk gekrompen.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Sneeuw en Uitgeest....... een pracht-combinatie! Foto: Ger Bus

De column van Monique.....

Zondagmiddag. Het sneeuwt en niet zo’n klein beetje ook. Binnen no time ziet het wit in 
de straat en geeft het KNMI code oranje. Het plingeltje van Whatsapp gaat en ik lees in de 
groeps-tennisapp dat iemand zich voor morgen afmeldt vanwege een blessure. Vanaf zo’n 
moment slaat de Tennis Whatsapp op tilt. Mijn buuf is Hoofd regelaar en weet eigenlijk altijd 
wel iemand ergens vandaan te plukken die wil  invallen. Indien er niemand uit de groep zelf 
kan komen, kamt zij heel tennissend Uitgeest uit. Daarin is zij bijzonder volhardend, knappe 
meid als je aan haar ontsnapt. Al vrij snel heeft zij iemand bereid gevonden ons van de baan 
te komen slaan. Deze invalster is namelijk uit de categorie ‘afslachten’. Het probleem lijkt op-
gelost.
Maandagochtend. Er ligt nog steeds sneeuw en die troep is nog opgevroren ook vannacht. 
Man en dochter moeten met de auto op pad en daar word ik tamelijk onrustig van. Zelf heb 
ik een drukke dag voor de boeg maar eerst mag ik nog even een uurtje tennissen. Gelukkig 
is dat in de hal dus het kan niet worden afgelast. Om 07.49 uur komt er een berichtje binnen 
van iemand uit Krommenie. Zij acht het te gevaarlijk de weg op te gaan en ik geef haar ge-
zien de weersvoorspelling volkomen gelijk. Die Provinciale weg is zonder gladheid al eng ge-
noeg. Maar nu zijn wij wederom met een ongelijk aantal en dat tennist niet prettig. Iemand 
oppert dat ons tennismaatje uit het buitengebied, lees boerderij aan de Uitgeesterweg, er 
wellicht ook niet veel heil in ziet naar de hal te glijden? Met dit weinig verhullende voorstel 
gaat zij gebeld worden. Maar deze ex-boerin is haar hele leven al vroeg uit de veren geko-
men om de zaak draaiende te houden dus die ligt nog lekker op een oor. Ondertussen geef 
ik aan dat ik het niet erg vind om eventueel over te slaan als we oneven moeten spelen. En 
ook een ander komt vlak daarop met dit idee. Om de chaos te completeren meldt zich een 
hulp in bange dagen die zo haar pakkie aantrekt en bereid is te komen meppen. Zij denkt 
goed mee: “Als Monique komt en de rest ook dan wil ik best enkelen met de gisteren gere-
gelde invalster en anders slaat mijn groepje wel over.” Hoofd regelaar vraagt zich, terecht, af 
of het nu nog klopt of is die invalster niet meer nodig en dient zij afgebeld te worden? Een 
nieuwe ster aan het fi rmament meldt zich. Zij probeert orde op zaken te stellen en noemt ter 
verduidelijking bijna iedereen op die wel of niet van de partij zal zijn. Ik heb sterk de indruk 
dat het beter is als ik mij er even niet tegenaan bemoei want ik snap van de hele constructie 
inmiddels niks meer. Blijf ik nou thuis of juist niet?  Stomme sneeuw.

Monique Teeling

Sneeuw

Uitgeest/Akersloot - De dienst van de Protestantse ge-
meente Uitgeest -Akersloot vindt zondag 17 december plaats 
in de kerk op de Castricummerweg in Uitgeest, aanvang 
10.00 uur. Voorganger is ds. J. Bos en er is kindernevendienst.

Kerkdienst Protestantse 
gemeente

Uitgeest - Vrijdag 15 december vindt weer een klaverjas-
drive plaats in de kantine van korfbalvereniging Stormvogels 
aan de Niesvenstraat 14. De kaarten worden om acht uur ge-
schud. Er zijn weer leuke prijzen te winnen, ook met de lote-
rij. Iedereen is welkom.

Klaverjassen bij Stormvogels

Oud papier
Uitgeest - Zaterdagochtend 16 december is er weer een pa-
pier inzameling bij basisschool De Molenhoek. De opbrengst 
is deze keer voor het schoolkamp van groep 8. De inzameling 
is van half tien tot half twaalf.
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Samenzang op pleintje
Bakkum - Op kerstavond 
kan weer volop gezongen 
worden bij de kerstboom op 
het pleintje in Bakkum. Ge-
kleed in Dickensstijl gaan de 
leden van Muziekvereniging 
Emergo weer wat moois ma-
ken van dit inmiddels tot tra-
ditie geworden evenement. 
En zoals altijd worden de tek-
sten met een beamer op een 
groot scherm geprojecteerd. 
Iedereen is vanaf 19.00 uur 
welkom om tegen een klei-
ne vergoeding de kelen al-
vast te smeren met warme 
chocolademelk en glühwein. 
Het kerstensemble van Emer-
go begint om 19.15 uur met 
spelen. Om 19.30 uur be-
gint de samenzang. Emer-
go is ontzettend blij dat Theo 
Veldt weer bereid is om er 
met een grote kraan en op-
legger voor te zorgen dat het 

grote projectiescherm ge-
plaatst kan worden en er een 
podium is voor de muzikan-
ten. PWN heeft ook dit jaar 
weer een kerstboom ter be-
schikking gesteld. Met hulp 
van Alwin Hes is de meters-
hoge boom met een kraan 
stevig op het plein neergezet. 
Om de samenzang nog sfeer-
voller te maken wordt het pu-
bliek uitgenodigd een wind-
dicht sfeerlichtje mee te ne-
men. Nieuw dit jaar is dat ie-
dereen die dat wil een kerst-
wens in de kerstboom mag 
hangen. Emergo nodigt ie-
dereen uit om een kleine fo-
to van een dierbare mee te 
nemen of een gedichtje, een 
kleine tekening of kerstwens. 
Gelet op de verwachte druk-
te zal de omgeving van het 
pleintje worden afgesloten 
voor verkeer.

Kandidaten VVD bekend
Castricum - Tijdens de Alge-
mene Ledenvergadering van 
de VVD Castricum op 22 no-
vember hebben de leden de 
definitieve volgorde bepaald 
van de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van 21 maart 2018. 

Al eerder werden raadsleden 
Rob Dekker en Fred de Haan 
tot respectievelijk lijsttrek-
ker en lijstduwer gekozen. Op 
de tweede plaats staat. Inge 

Ruijmgaart, gevolgd door An-
dries de Rooij, Jeroen Slot en 
Aydin Kumas.
,,Onze VVD maakt zich sterk 
voor uw dorp. Dat deden we 
door de jaren heen en we zul-
len dat blijven doen. Een beet-
je degelijk en zonder poespas, 
zorgen we voor stabiel be-
stuur. We tonen daadkracht en 
staan voor sluitende begrotin-
gen met zo laag mogelijke las-
ten”, zo wordt in het persbe-
richt gemeld.

Jac P Thijsse kleurde paars

Castricum - Het was vrijdag 
Paarse Vrijdag, een dag om te 
laten zien dat je solidair bent 
met en open staat voor sek-
suele diversiteit. Het Jac. P. 
Thijsse College vindt het be-
langrijk dat leerlingen een 
open en respectvolle hou-
ding hebben en deed daar-
om dus mee. 
Iedereen was opgeroepen 
om paarse kleding te dragen 
om aandacht aan deze dag te 
besteden. Alle tweede klas-
sen kregen een gastles van 
de organisatie International 

Federation of Medical Stu-
dent’s Associations. Deze or-
ganisatie zet zich in voor the-
ma’s als seksualiteit, discri-
minatie en vooroordelen. De 
voorlichters gingen openhar-
tig met de leerlingen in ge-
sprek. 
Ook in de andere klassen 
werd aandacht besteed aan 
het thema. Natuurlijk was er 
ook een poging om in het 
‘JPT Book of Records’ te ko-
men door zoveel mogelijk in 
paars geklede mensen op 
één foto te krijgen.

Meehelpen om straten 
veiliger te maken

Castricum - Burgemeester 
Mans heeft maandag 27 no-
vember de intentieverklaring 
van Safe Streets onderte-
kend. In een Safe Streets-ge-
meente worden problemen 
rond veiligheid van vrou-
wen en meisjes in de open-
bare ruimte onderzocht en 
aangepakt, in samenwerking 
met relevante organisaties en 
vrouwen en meisjes zelf. De 
eerste stap die de gemeen-
te zet is het onderzoeken 

van veiligheidsgevoelens on-
der vrouwen in de gemeen-
te. Inwoners van Castricum, 
of die er regelmatig verblij-
ven kunnen de enquête in-
vullen. Hiermee krijgt de ge-
meente een beeld van waar 
vrouwen zich onveilig voelen 
in de gemeente en wat ge-
daan kan worden om deze 
locatie(s) veiliger te maken. 
De enquête staat op de web-
site van Castricum onder de 
link wonen/nieuws.

‘Haring is 
caring’

Bakkum - Visboer Vis en 
meer, die in het zomersei-
zoen actief is op camping 
Bakkum, is een van de ge-
nomineerden van de verkie-
zing ‘Slechtste slogan van het 
jaar’. Er zijn door een jury tien 
slogans geselecteerd voor de 
jaarverkiezing. Visboer Vis 
en meer probeert klanten te 
trekken met ‘Haring is caring’. 
Een aannemer won een paar 
jaar geleden met ‘Een timmer 
timmert, een tandarts boort 
maar wij zitten lekker in Vel-
sen Noord’.

Kerstconcert 
Limmen - Op donderdag 21 
december verzorgen Harmo-
nie Excelsior en het Project-
koor Castricum samen een 
concert in de Corneliuskerk 
van Limmen vanaf 20.00 uur. 
Harmonie Excelsior bestaat 
uit zo’n 45 leden van jong 
tot oud, van beginnend mu-
zikant tot ervaren blazer. Het 
projectkoor bestaat uit cir-
ca 75 deelnemers uit Castri-
cum en omgeving. In aanloop 
naar de kerstdagen zullen er 
verschillende kerstmuziek-
werken gespeeld en gezon-
gen worden, van eeuwenou-
de melodieën tot moderne-
re uptempo werken. De toe-
gang is gratis.

Mahjong 
leren spelen
Castricum - Maandag 8 ja-
nuari start een nieuwe Mah-
jong-club in de Kern. Be-
nieuwd naar de spelregels 
van dit oude Chinese gezel-
schapsspel of op zoek naar 
spelgenoten? Belangstellen-
den zijn elke maandag wel-
kom tussen 13.30 en 16.30 
uur. Er wordt Hongkong-
Mahjong gespeeld volgens 
het boek van Jelte Rep. In-
formatielessen kan men onli-
ne bekijken bij You Tube: jel-
te rep mahjongles 1, 2 en 3.
Meer informatie of aanmel-
den via koomen65@hetnet.nl 
of tel.: 0251-651669.

Castricum   Op maandag 18 
december wordt een kerst-
meditatie aangeboden in 
Yogacentrum Castricum van-
af 19.45 uur. Inlichtingen en 
opgeven: tel.: 0251-657911 
of happymoniqueschiller@
gmail.com.

Kerstmeditatie

Castricum - In samenwer-
king met het Platform Sport 
organiseert Omroep Castri-
cum de jaarlijkse uitverkie-
zing van de sportkampioe-
nen uit de gemeente. Alle 
besturen van de sportvereni-
gingen krijgen de gelegen-
heid een stem uit te bren-
gen. De nominaties staan wel 
open voor iedereen en kun-
nen plaatsvinden in de vol-
gende categorieën: Sport-
man, Sportvrouw, Sportteam 
en Talent of Jeugdteam. De 
geleverde prestaties dienen 
te liggen tussen 1 december 
2016 en 1 januari 2018. No-
minaties uiterlijk 31 decem-
ber naar: sportverkiezingen@
castricum105.nl. Geef hier-

bij duidelijk aan om wie en 
welk team het gaat en welke 
prestatie(s) verricht zijn. On-
der de inzenders worden een 
vijftal attenties verloot. Te-
vens is er weer de publieks-
prijs voor de man/vrouw die 
zich in 2017 op bijzonder wij-
ze heeft ingezet voor een ver-
eniging of de sport in het al-
gemeen in de gemeente. De 
nominaties voor deze prijs 
staan ook open voor ieder-
een. Stuur de naam en mo-
tivatie naar het eerder ge-
noemde adres. De winnaars 
worden ‘overvallen’ door  C-
TV en de verslaggevers van 
Castricum105 Sportlive. Hoe, 
wanneer en waar blijft de 
grote verassing. 

Nominaties sport-
verkiezingen van start 



Mooie prestatie turnster 
Annemarie den Boer

Uitgeest - Zondag heeft 
turnvereniging Unitas mee 
gedaan aan de Voorwed-
strijden 2e divisie in Amers-
foort. Annemarie den Boer 
heeft het afgelopen seizoen 
zo goed gepresteerd dat zij, 
door haar goede prestatie, 
moest promoveren naar de 
2e divisie. Dat betekent een 
leeftijdsgroep en een niveau 
omhoog, dus 2 moeilijkheids-
graden erbij. Onder slechte 
weersomstandigheden zijn 
ze al glibberend naar Amers-
foort gereden. Annemarie 
heeft een stabiele wedstrijd 
geturnd en is op een mooie 
vierde plaats geëindigd. Ze 
heeft haar oefeningen fl ink 
moeten aanpassen en al-
le nieuwe elementen/doelen 
gehaald. Haar doel was om 
bij de eerste 20 te eindigen 
en daar heeft ze ruimschoots 

aan voldaan. Unitas sluit het 
jaar 2017 tevreden af en gaat 
proberen om er in 2018 weer 
een mooi turnseizoen van te 
maken. 

Regio - Voor het achtstee 
jaar organiseert Wandel-
sportvereniging De Laat-
ste Loodjes een Kerstlichtjes 
Avondwandeling.  Op vrijdag 
22 december gaat de wande-
ling van start vanuit De Lin-
denboomzaal Raadhuisstraat 

57 in Koog aan de Zaan. In-
schrijving vanaf 18.15 uur 
en de deelnemers ontvan-
gen Twee consumptiebonnen 
voor koffi e/ thee en/of glüh-
wein. De wandelafstand is 8 
kilometer.
Deelname voor niet-leden 

bedraagt 3,50, Bondsleden 
2,50 en voor DLL-leden 1,50.
Gezamenlijke start is om 
19.00 uur. De wandeling is 
in groepsverband en de rou-
te is binnen de grenzen van 
Koog aan  de Zaan en Zaan-
dijk. Onderweg kan men tij-
dens een korte pauze genie-
ten van een gratis aangebo-
den bekertje warme chocola-
demelk en een sneetje deu-
vekater!
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. Lid of geen lid, ie-
dereen is van harte welkom .
Alle informatie over alle wan-
deltochten is te vinden op 
www.wsvdelaatsteloodjes.nl. 

Eigenwijze 
huiskamervoorstelling

Uitgeest - Op woensdag 3 
januari speelt mandy op de 
locatie ByMiriam, Melis Syo-
kelaan 2 in Uitgeest, een ‘Ei-
genwijze’ familievoorstelling. 

Wat als alles mogelijk is, je 
alles kunt zijn wat je maar 
wilt en je overal naar toe kunt 
gaan? Mandy neemt je mee 
op reis in de meest ongeloof-
lijke avonturen. Mandy ver-
telt je misschien wel het ver-
haal, dat zij hoorde van de 
prinses of die van de stoere 
ridder of misschien wel over 
het lieve konijntje.
Dit keer is het in een huiska-
merachtige vorm. Lekker zit-
ten op zachte kussens, war-
me kleden om ons heen, lek-
ker knus en warm bij elkaar. 
Helemaal passend bij de 
koude tijd van dit jaar... Ter-
wijl je lekker zit kun je luiste-

ren naar de verhalen die ter 
plekke ontstaan en achteraf 
heeft Mandy wat te drinken 
voor iedereen.
Mandy speelt in op de groep 
die zij voor zich heeft, al-
le leeftijden zijn mogelijk. 
De jongste die geweest is, is 
2 jaar en de oudste 11 jaar. 
Mandy vindt het leuk om te 
zien, dat ieder kind en ouder 
op zijn/haar eigen manier ge-
niet. 

Waar: ByMirjam, Melis Sto-
kelaan 2 in Uitgeest
Tijd: 15.00 uur tot 16.00 uur
Kosten: 6 euro per persoon 
(er is geen pin aanwezig)
Reserveer je kaartjes door 
een mailtje te sturen naar: in-
fo@eigenwijze072.nl of ge-
bruik de link op de website: 
www.eigenwijze072.nl/agen-
da.

Grote kerstmarkt in Heemskerk

Heemskerk - Dit jaar heb-
ben Cultuurcentrum Heems-
kerk, Bewonersgroep Rond-
om de Kerk, ondersteund 
vanuit Welschap Welzijn, en 
de winkeliersvereniging ‘In-
Heemskerk’ voor de eerste 
keer de handen ineengesla-
gen om een grote kerstmarkt 
te organiseren. Alle ideeën 
en ervaringen zijn gebundeld 
om een kerstmarkt met nog 
meer kramen en nog meer 
muziek en activiteiten op te 
zetten. 

Op het Nielenplein komt een 
podium met een overkap-
ping van 10 meter. Mocht het 

gaan regenen, dan kunnen 
bezoekers toch droog staan. 
Op dit podium komen over-
wegend optredens van dans-
scholen en koren. Het kin-
derpopkoor Let’s Sing zal 
voor de allereerste keer op-
treden, een primeur op het 
grote podium. In september 
zijn ze gestart met repeteren 
in Cultuurcentrum Heems-
kerk. Bij het Ruysdaelpodi-
um komen (big)bands en een 
rapduo met een swingende 
kerstman. Dat zal een feest 
worden! De Gebroeders Duif 
sluiten af op dit podium. Ook 
zij zijn gevormd door muziek-
les bij het cultuurcentrum.

In de hal van het gemeente-
huis wordt het ook een ge-
zellig kerstfeestje. De eer-
ste optredens van de talen-
tengroepen van Centrum 
van de Kunsten Beverwijk 
en Cultuurcentrum Heems-
kerk zijn te zien en te horen. 
Blokfl uitensemble Recorders 
Round treedt op. Het Suzu-
ki-strijkersorkest spelen dit-
maal geen Suzuki-stukken 
maar een bijzonder en erg 
mooi kerstconcert, die wordt 
aangevuld met harp, gitaar, 
dwarsfl uit, piano en blokfl uit. 
Daarnaast kan er geluisterd 
worden naar een kerstver-
haal, die de Bibliotheekvrij-
williger gaat vertellen. In de 
Dorpskerk is een korenfes-
tival vanaf 14.00 uur en een 
kerstverhaal. 

Om 19.00 uur zijn de meeste 
optredens afgelopen en ver-
zamelt iedereen op het Nie-
lenplein. Daar zijn name-
lijk 450 mensen nodig om 
Heemskerk in het Guinness 
Book of Records bij te schrij-
ven! Nova St. Caecilia zal de-
ze recordpoging muzikaal 
begeleiden en mee zingen 
mag… Alle deelnemers krij-
gen een leuk aandenken. 
Samen staan we sterk! Daar 
zijn de drie organiserende 
partijen het al roerend over 
eens. Heemskerk kan nog 
heel wat verwachten aan leu-
ke evenementen in het mooie 
centrum. Heemskerk heeft 
het en dat laat men graag 
zien. Meer informatie op: cul-
tuurcentrumheemskerk.nl 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
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Wethouder Rob Schijf 
start pilot schooljudo

Limmen - Wethouder Rob 
Schijf van sport was op don-
derdag 7 december op ba-
sisschool Het Kleurenorkest 
om daar de pilot Schoolju-
do te starten. Het project 
loop tegelijk op de basis-
scholen Helmgras in Castri-
cum en de Rembrandtschool 
in Akersloot. Deze drie scho-
len doen mee aan de School-
judopilot, die mede mogelijk 

wordt gemaakt door de ge-
meente. Judo-’entertainers’ 
vanuit het project Schooljudo 
verzorgen de lessen. Zij laten 
de kinderen zien dat judo wel 
een vechtsport is, maar dan 
zonder gemeen te zijn. Met 
Schooljudo moet een belang-
rijke bijdrage leveren aan de 
motorische en de sociaal-
emotionele ontwikkeling van 
kinderen.

Eerste helft breekt FCC op
Castricum - Trainer Jort van 
der Meulen schaamde zich 
voor de eerste helft van zijn 
team tegen Arsenal. Daar 
viel wel iets voor te zeggen, 
want FC Castricum toon-
de zich de tweede helft ge-
lijkwaardig aan de Amster-
dammers, maar de 0-3 ach-
terstand bleek onoverbrug-
baar met een 1-4 eindresul-
taat. Toch begon FC Castri-
cum goed. Al na vier minu-
ten kreeg Elario Zweet een 
kans na goed werk van Jous-
ry Ait Ouarg, maar naarmate 
de wedstrijd vorderde, bleek 
Arsenal duidelijk de sterk-
ste. Het Amsterdamse over-
wicht leverde tussen de 22e 

en 32e minuut drie doelpun-
ten op. Dat een kopbal van 
Roy van Soest  in de 3e mi-
nuut de eerste echte doelpo-
ging van FC Castricum was, 
zegt genoeg over het zwakke 
Castricumse spel. De twee-
de helft liet een veel feller 
FCC zien;Dennis Pierneef trof 
de paal, waarna Sebastiaan 
Weber kans zag te scoren, 
1-3. Melvin Holwijn scoorde 
zijn derde goal, 1-4 en ver-
liet daarna het veld, waarmee 
de angel uit de wedstrijd ver-
dween, die langzaam dood-
bloedde. Jort van der Meu-
len staat voor de lastige taak 
om een achterstand van zes 
punten goed te maken.

Contract rugbyclub
en Full-of-Life

Castricum - De Castricumse 
Rugby Club heeft zich voor 
dit seizoen contractueel ver-
bonden aan Full of Life. Ge-
vestigd aan de Puikman 1 in 
Castricum is Full of Life een 
centrum voor begeleide fi t-
ness, sport, vitaliteit, fysio-
therapie, gezondheid en voe-
ding. De specialisten van de-
ze organisatie bieden de rug-
byspelers en -speelsters een 
breed scala aan fysiothera-
peutische mogelijkheden om 
zich professioneel verder te 
ontwikkelen. Full of Life ver-
zorgt de rugbyers tijdens de 
wedstrijden en biedt met in-
loopspreekuren tijdens trai-

ningen goede mogelijkhe-
den tot behandeling en pre-
ventie. Bovendien arrangeert 
Full of Life voorlichtingsavon-
den over verschillende on-
derwerpen. Veertig leden 
van CasRC hebben een tien 
maanden sportschool abon-
nement bij Full of Life. De sa-
menwerking komt vooral ook 
ten goede aan de sportbles-
surepreventie en de verho-
ging van de return-to-play 
ratio. Op de foto v.l.n.r.: Jere-
my Sodusta, fysiotherapeut, 
Niek Valk voorzitter CasRC 
en Bernd Winkelbeiner, club-
manager Full of Life-Sport. 
Foto: Theo Beentjes.

Jeugdatleten massaal 
naar Camping Bakkum

Bakkum - Zaterdag 16 de-
cember komen zo’n 650 
jeugdatleten naar Camping 
Bakkum. Die dag organiseert 
AV Castricum de tweede 
wedstrijd van de crosscom-
petitie 2017-2018. De deel-
nemers, jongens en meis-
jes in de leeftijd van zes tot 
en met achttien jaar, zijn af-
komstig van ruim vijftien 
Noordhollandse verenigin-
gen. Ook AV Castricum zal 
met een grote afvaardiging 
van zo’n tachtig pupillen, ju-
nioren en TDR jeugdtalen-

ten aan de start verschijnen. 
Een serie van drie wedstrij-
den gevolgd door een fi na-
le moet duidelijk maken wie 
zich voor een jaar crosskam-
pioen van het district Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland 
mag noemen. De fi nale wordt 
op 17 maart in Soest gehou-
den. Het programma van 16 
december gaat om 11.30 
uur van start. Deelname aan 
de crosscompetitie is alleen 
via voorinschrijving mogelijk 
voor leden van atletiekver-
enigingen.

Schaatsles 
kinderen

Castricum - Kinderen kun-
nen bij Vereniging Kenne-
mer IJsbaan (VKIJ) van-
af 30 december schaatsles-
sen volgen. Hiermee geeft 
de vereniging kinderen de 
mogelijkheid om ook tijdens 
de tweede helft van het sei-
zoen in te stromen bij het 
jeugdschaatsen voor kinde-
ren van zes tot en met twaalf 
jaar. Ook de wat oudere kin-
deren die beter willen leren 
schaatsen kunnen nog be-
ginnen met jeugdschaats-
lessen. De kinderen schaat-
sen op kunstijsbaan de 
Meent in Alkmaar op zater-
dag van 10.00 tot 11.00 uur. 
Op zaterdag 16 december of 
23 december is het moge-
lijk om een proefl es mee te 
doen. Voor meer informatie 
en opgave: www.vkij.nl.

Kampioen
Castricum - Afgelopen 
weekend versloegen de vol-
leybalsters van Croonenburg 
A1 het team van  Clam Dyc-
ke met 4-0. Daarmee was het 
kampioenschap een feit. Het 
is trainer Paul Oudejans weer 
gelukt om een team te sme-
den tot een kampioensteam. 
Meisjes A1 is kampioen ge-
worden van de eerste klas-
se, Zij gaan promoveren naar 
de hoofdklasse. Ilse Gover-
de, spelverdeelster die nu al 
regelmatig invalt bij het eer-
ste damesteam van Croonen-
burg zegt: ,,We leren ontzet-
tend veel bij onze trainer en 
we verwachten dan ook dat 
we hoge ogen gaan gooien 
in de hoofdklasse”.
De meiden kunnen in janua-
ri aan de bak om dat te la-
ten zien.

Akersloot - Wout Bakker 
heeft zijn eerste overwinning 
weten te behalen in de KPB-
mountainbikecup. Resoluut 
nestelde de pas veertienja-
rige zich op de kop van de 

Klinkende zege groep. Met een tiental me-
ters voorsprong op Verdonk 
senior wist Wout Bakker zijn 
eerste overwinning binnen te 
slepen. 
Verdonk senior werd tweede 
en Vincent Tiebie kon de der-
de plek veiligstellen.

Zaterdag 16 december 14.30 uur:

Limmen  -  Meervogels

balsponsor: AUTOSCHADE SPECIALIST P. ZONNEVELD B.V. 
 KERSSENS LUCHTBEHANDELING

pupil v.d. week: TEIJE HES (speler Limmen JO13-3)
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14 DECEMBER

Glazen Keet: Los voor 
Heemskerk in De Nozem 
en de Non Heemskerk van-
af 20.30 uur . Opbrengst gaat 
voor kerst naar mensen die 
het niet breed hebben in de 
omgeving.

Joris’ Kerstboom biedt een 
plek om bijzondere verhalen 
te delen. Dit jaar staat Joris’ 
Kerstboom ook in de biblio-
theek in Beverwijk en Heems-
kerk tot zaterdag 23 decem-
ber. Foto: Stijn Ghijsen.

Kerstmarkt in centrum Alk-
maar, 11.00-21.00 uur tot en 
met zondag.

Fado-zangeres Hendriktje & 
ensemble in Witte Kerk Heiloo, 
20.00 uur. Info: www.kunstge-
tij.nl. Foto: Gerard Krol.

Kunstlezing Bertus Bak-
ker ‘Kunst en Politiek’ in De 
Zwaan in Uitgeest, 9.30 uur.

Kerstconcert Close-Up in 
Slotkapel Egmond om 20.00 
uur.

Christmas with Anúna, 
kerstconcert in de St. Agatha-
kerk Beverwijk om 20.15 uur.

15 DECEMBER

Kerstexpositie Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg 22a, Velserbroek. 
Dagelijks geopend van 11.00 
tot 18.00 uur. Tot en met 1 ja-
nuari. 

Komedie Opvliegers 3: New 
York, New York in Kennemer-
theater Beverwijk om 20.15 
uur. Lachen in The City That 
Never Sleeps met dé vriendin-
nencomedy van dit seizoen.

Winterfair bij openlucht-
zwembad De Zien van 17.00 
tot 21.00 uur.

Rockband Vandenbergs 
Moonkings in Victorie Alk-
maar om 19.45 uur. Foto: Ste-
fan Schipper.

Kerstmiddag met de Ca-
rol Singers voor senioren in 
De Zwaan in Uitgeest, 14.00-
18.00 uur.

Cabaret Vrijdag vs Sandifort 
in Kennemertheater Beverwijk 
om 20.15 uur.

Russische kerst in Slotkapel 
in Egmond aan den Hoef van-
af 20.00 uur door het Russisch 
ensemble Soedarynja.

Voorstelling van Marc de 
Hond ‘Scherven brengen ge-
luk’ in Kennemertheater Be-
verwijk om 20.30 uur.

Film Bram Fischer in De 
Zwaan in Uitgeest, 20.15 uur.

Eric van Sauers in De Vest, 
20.15 uur. Eric van Sauers 
heeft zich ontpopt tot een van 
de beste vertellers van dit mo-
ment. Zijn verhalen zijn hila-

risch, schuren en ontroeren 
en zijn soms ook gevaarlijk. 
Foto: Sabrina van den Heuvel.

Irish Christmas in Grote Kerk 
Alkmaar, 20.15 uur. 

16 DECEMBER

Kerstmarkt in de Tuin van 
Kapitein Rommel van 16.30 tot 
19.30 uur. 

Kerstmarkt in De Cameren 
in Limmen. Er wordt van al-
les verkocht, er is een levende 
kerststal, een proeverij en een 
loterij. Van 14.00 tot 17.00 uur.

Theaterconcert van de 3JS – 
Acoustic Christmas in de Vest 
Alkmaar, 20.15 uur.

Cabaret, gedichten en mu-
ziek tijdens Open Podium bij 
De Zwaan Cultureel in Uit-
geest vanaf 20.30 uur.

Kerstmarkt bij het stations-
centrum in Heiloo van 11.00 
tot 17.00 uur.

Optreden van de Carolsin-
gers en Dockside in de Gro-
te Kerk in Beverwijk met pi-
anobegeleiding van de Cas-
tricumse pianist Bernard van 
den Boogaard. Aanvang 20.00 
uur.

De Huisbewaarder een tra-
gikomedie van een van de be-
langrijkste twintigste-eeuwse 
toneelschrijvers Harold Pinter. 
In de Vest Alkmaar om 20.30 
uur. Foto: Annaleen Louwes.

Viering Kerk in Beweging 
met Annie Assendelft als gast 
om 19.00 uur in de parochie-
kerk aan de Langebuurt in 
Uitgeest.

Volkskerstzang in de Grote 
Kerk Alkmaar, 19.00 uur.

LaRue mixt de lekkerste mu-
ziek uit de ‘90 in de grote zaal 
van de Nozem en de Non 

▲

Heemskerk vanaf 21.30 uur.

Dj Heartex & Friends in De 
Bakkerij Castricum vanaf 
22.00 uur.

17 DECEMBER

Music-Train geeft een kerst-
concert in Johanna’s Hof in 
Bakkum. Het eerste van to-
taal drie optredens begint om 
14.30 uur.

Projectkoop Castricum 
geeft een kerstconcert met als 
titel ‘The sound of Christmas’ 
in de Maranathakerk in Cas-
tricum vanaf 14.30 uur.

Weihnachts-Oratorium door 
de Nederlandse Bachvereni-
ging in de Grote Kerk Alkmaar 
om 16.00 uur.

A-capellakoor Femmes Vo-
cales geeft een kerstconcert 
in de Dorpskerk van Heems-
kerk vanaf 15.00 uur.

Kerstconcert Sine Nomine 
in Cultuurkoepel Heiloo, 15.00 
uur.

IVN-wandeling Heilooër Bos 
start 10.00 uur bij de Katten-
berg aan de Kennemerstraat-
weg in Heiloo, tegenover de 
oprijlaan van landgoed Nijen-
burg.

Jut-wandeltocht van IVN 
vanuit het Parnassiagebouw 
in Bergen aan Zee door de 
duinen, via de kerf en over het 
strand vanaf 10.00 uur. Opge-
ven tot en met 15 december 
via ivnjutwandeling@icloud.

com.

Kerstconcert Valborg En-
semble in Lucas Kerk in Alk-
maar, 11.30 uur.

Balletschool Attitude - Be-
nefietconcert in De Vest Alk-
maar, 14.30 uur.

Concert Aquariuskoor in de 
rk kerk in Akersloot om 15.00 
uur. 

‘Steuntje In De Rug feest-
je’ speciaal voor alle men-
sen die De Nozem & De Non 
in Heemskerk een warm hart 
toedragen vanaf 15.00 uur.

De Seaside Bigband speelt 
vanaf 16.00 uur bij Jazz in Vre-
deburg in Limmen.

Oude stijl jazz in Geesterha-
ge Castricum vanaf 15.00 uur 
met Dixiefun en Dixiedelight.

18 DECEMBER

Kerstbijeenkomst in de 
Nieuwe Wereld aan het Fnid-
sen 37 in Alkmaar met een 
muzikale omlijsting door Mu-
sic-Train. Aanvang 20.00 uur.

Kerst-inn bij oratoriumkoor 
Tremenda in de Vredevostkerk 
Beverwijk vanaf 20.15 uur.

19 DECEMBER

Leoni Jansen & Eric Vaarzon 
Morel met Ierse Nachten in 
De Vest, 14.00 uur. Foto: Mer-
lijn Doomernik.

20 DECEMBER

Opvliegers 3 – New York, 
New York in De Vest Alkmaar, 
20.15 uur. Opvliegers is terug 
met een nieuw verhaal.

5 november 20170



Juf Helma Lamers met pensioen

Uitgeest - Volgende week 
dinsdag 19 december is de 
laatste werkdag van juf Hel-
ma Lamers op de Binnen-
meer. Zij gaat met ingang 
van 1 januari 2018 samen 
met haar man Harry genie-
ten van haar welverdiende 
pensioen. ,,Wij gaan in Hel-
ma een ongelofelijk warme 
en betrokken collega missen 
en een superjuf’’, aldus direc-
teur Hans Groot van de Bin-
nenmeer. ,,De leerlingen die 
de afgelopen jaren bij haar in 
de klas hebben gezeten, we-
ten wat voor een lieve juf zij 
was en dat het goed toeven 
was in haar klas!’’
Juf Helma kiest voor een be-
scheiden afscheid buiten 
de ‘schijnwerpers’. Zij ‘viert’ 
haar afscheid in en met haar 
groep, samen met haar leer-
lingen. Natuurlijk vindt zij het 
leuk als ouders haar even 
persoonlijk de hand komen 
schudden. Op maandag 18 

en dinsdag 19 december, 
haar laatste werkdagen, kun-
nen ouders de gelegenheid 
nemen en bij het Kerstdiner 
op donderdag is Helma na-
tuurlijk ook nog aanwezig. 

Helma begon haar carriëre 
na de opleiding aan de Kleu-
terleidsters Opleiding School 
(KLOS) op de Engelbewaar-
der Kleuterschool in Velsen-
Noord. Daarna koos ze  er-
voor om thuis te blijven toen 
drie dochters werden ge-
boren om in 1989 de draad 
weer op te pakken op De 
Molenhoek.
Helma: ,,Een van de leuke 
herinneringen aan die tijd is 
het oefenen en opvoeren van 
het toneelstuk “De rode prin-
ses” met het hele team. Als 
je over teambuilding spreekt! 
De kinderen hebben geno-
ten van het optreden. Wat het 
achteraf nog specialer maak-
te was, dat we optraden in de 

 

aula van de Binnenmeer! Aan 
deze periode heb ik dierba-
re vrienden en vriendinnen 
overgehouden.’’
Door omstandigheden veran-
derde ze van school en kwam 
op basisschool de Burghtwe-
ijt in Heemskerk te werken. 
helma: ,,Een multiculturele 
school. Wat een verrijking in 
mijn leven. We volgden cur-
sussen om leerlingen met 
een andere cultuur en taal zo 
goed mogelijk te volgen en 
te helpen bij hun ontwikke-
ling.  We hadden veel contact 
met allerlei maatschappelijke 
organisaties. Ik heb veel ge-
leerd en vaak genoten van de 
intensieve contacten met de 
ouders. Een mooie herinne-
ring bewaar ik aan de Iftar-
maaltijd die we op school or-
ganiseerden tijdens de Ra-
madan.’’
Toen er een eind kwam aan 
haar baan op de Burghtwe-
ijt mocht Helma gaan werken 
op de Binnenmeer. Ze heeft 
in verschillende groepen ge-
werkt met tien keer een an-
dere collega.

Helma: ,,Werken met kinde-
ren, ze volgen, helpen en uit-
dagen is zo mooi, dat is mijn 
drijfveer in het onderwijs, 
daar geniet ik van en dat zal 
ik enorm gaan missen. Ze-
ker omdat ik dit heb kun-
nen doen in een fijne, colle-
giale, warme omgeving. Ook 
de goede samenwerking en 
contacten met de ouders 
hebben hieraan bijgedragen. 
Wat de Binnenmeer voor mij 
nog extra bijzonder maakt is 
dat opa’s, oma’s, hun kinde-
ren en kleinkinderen op on-
ze school gezeten hebben of 
zitten.’’

Uitgeest - D66 heeft tijdens 
de afgelopen ALV de verkie-
zingslijst voor de gemeen-
teraadsverkiezing voor 2018 
samengesteld.
De huidige fractievoorzit-
ter, Rene Oud, is unaniem 
als lijsttrekker gekozen. De 
huidige wethouder, Antoi-
ne Tromp, is terug te vinden 
op plaats 5. Antoine is kan-
didaat-wethouder voor D66 
mocht D66 plaats gaan ne-
men in het college. Runner 
up op de lijst is Thijs van Her-
pen. Thijs heeft deze raads-
periode de plek van de heer 
Kranenburg, helaas recent 
overleden, overgenomen in 
de commissie Algemene Za-
ken en financiën. Op plaats 3 
staat Martine Enthoven (35). 
Martine woont in de Waldijk 
en is pas geïnstal- leerd in de 

commissie Samenlevingsza-
ken. Haar specialisme is ech-
ter ruimtelijke ordening. Het 
is dan ook de bedoeling dat 
Martine in de nieuwe raads-
periode deze portefeuille op 
zich zal nemen. Cees Hazen-
berg, voorzitter van de par-
tij, is op plek vier van de lijst 
terug te vinden. De voorma-
lig gemeentesecretaris zorgt 
voor de nodige ervaring in de 
fractie.
Lijstduwer is Klaas Boer, 
voormalig wethouder en een 
van de ‘founding fathers’ van 
D66.
D66 ziet met vertrouwen de 
verkiezingen tegemoet. ‘Het 
gaat deze keer over de vraag; 
willen we stilstaan en de con-
sequenties aanvaarden of 
willen we werken aan de toe-
komst?’, aldus de partij.

D66 Uitgeest Achter van links naar rechts: Cees Hazenberg, 
Thijs van Herpen en Klaas Boer. Voor van links naar rechts: Re-
ne Oud, Antoine Tromp en Martine Enthoven. (foto aangele-
verd)

Uitgeest - Die warme trui die 
ik van de Sint had gekregen, 
kwam goed van pas, afgelo-
pen woensdagavond. Om 10 
voor 6, net thuis uit het werk, 
viel in onze wijk de stroom uit. 
En daarmee bleef ook de ka-
chel uit. Trui aan, dus. En pas 
om 10 voor 7 (bij het licht van 
een paar kaarsjes hadden we 
een uitsmijter gebakken, ge-
lukkig koken we nog op gas!) 
ging het licht weer aan. De 
trui heb ik aangehouden en 
dat kwam goed uit want ook 
de kantine van de FC had een 
uurtje zonder stroom gezeten 
en ook daar moest de kachel 
dat allemaal inhalen. En niet 
alleen de kachel had kuren, 
ook onze score-kastjes kon-
den aanvankelijk geen ver-

binding maken met de moe-
der-computer. Zo zie je maar 
dat zelfs wij bridgers geen 
kaartje kunnen leggen zon-
der stroom en Wifi. 
Het bridgen was als vanouds 
hartverwarmend. We speel-
den de eerste avond van de 
derde periode en Klaas de 
Groot-Peter Kossen lieten er 
geen twijfel over bestaan dat 
hun ambities ook dit seizoen 
nog onverminderd niet opge-
brand zijn, en wonnen in de 
A-lijn met een mooie 59%, 
met Carien en Jaap Willem-
se in hun kielzog. In de B-lijn 
zien wij een mooie score van 
het nieuwgevormde koppel 
Margriet de Beurs-Aad Wij-
te, met ook een dikke 59%. 
Doorgaan zo. In de C-lijn had 

        Bridgenieuws
Roland Kiès bij afwezigheid 
van zijn vaste maat Jac Sinte-
nie versterking van het thuis-
front meegenomen, en niet 
zonder succes: ruim 58%. En 
in de D-lijn hadden we de 
hoogste score van de avond, 
en wel een bijzonder hoge: 
ruim 65% voor Anneke Pel-
Karel Romkes. Goede start 
van deze periode, volhouden 
zou ik zeggen, op naar de C-
lijn! En zelf? Gelukkig had 
ik mijn warme trui nog aan, 
en dat hielp maar ternau-
wernood tegen onze koude-
douche-score van 45%. Dat 
wordt nog flink klunen, deze 
winterperiode. 

Hieronder de eerste drie van 
iedere lijn, van de wedstrijd 

van afgelopen woensdag.
A-lijn: 1 Klaas de Groot-Pe-
ter Kossen 59,03%; 2 Ca-
rien Willemse-Jaap Willemse 
57,64%; 3 Ed de Ruyter-Siem 
Wijte 56,25.
B-lijn: 1 Margriet de Beurs-
Aad Wijte 59,17; 2 Lea van 
Dommelen-Nel Weber 58,33 
3; Tineke Ligthart-Ruud 
Berkhout 55,83.
C-lijn: 1 Margreet Kiès-Rol-
and Kiès 58,33; 2 Annie Blee-
ker-Ina Woerden 57,08 3; Ti-
neke van Sambeek-Gré Krom 
54,58.
D-lijn: 1 Anneke Pel-Ka-
rel Romkes 65,83; 2 Tineke 
de Groot-Constance Dirks 
62,92; 3 Riny van Wijk-Anton 
van Wijk 56,67.
(Paul Wijte)

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:
Woensdag 13 december: 
19.00 uur H. Eucharistievie-
ring in de kapel.
Vrijdag 15 december: 19.00 
uur Woord en Communievie-
ring in Geesterheem.
Zaterdag 16 december: Kerk 
in Beweging m.m.v. Sound of 
Life.
Zondag 17 december: 09.00 
uur H. Eucharistieviering met 
medewerking van de Canto-
rij (derde zondag van de Ad-
vent B). 

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte
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In de kerstvakantie
Activiteiten voor groot-
ouders en kleinkinderen
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
in de kerstvakantie twee acti-
viteiten voor grootouders met 
kleinkinderen.:

Familiefilm (6 jaar en ouder) 
op woensdag 3 januari 
Deze familiefilm is Neder-
lands gesproken. Wilt u we-
ten welke film? Er han-
gen posters in Dorpshuis de 
Zwaan of u kunt langskomen 
op het kantoor van de S.U.S., 
waar u een filmboekje in kunt 
kijken. In verband met de 
restrictie van de licentie mo-
gen de filmtitels hier niet ge-
noemd worden.
Woensdag 3 januari van 14.00 
tot 16.00 uur. Zaal open om 
13.45 uur. Kosten senioren/
grootouders  3 euro inclusief 
koffie/thee en cake, kinderen 
1 euro inclusief limonade en 
wat lekkers in de pauze. Be-
langstellenden kunnen voor-
af of aan de zaal  een kaart-
je kopen.

Sport & Spel en voorlezen (2 
t/m 8 jaar) op donderdag 4 
januari
Eerst lekker actief bezig zijn 

met allerlei materialen zoals 
bal, hoepel, springtouw en 
spelletjes doen, voor groot-
ouders met kleinkinderen 
onder begeleiding van een 
ervaren en gediplomeerde 
sportdocente, dan even pau-
ze houden met drinken en 
wat lekkers, tenslotte luiste-
ren naar een spannend ver-
haal.
Woensdag 4 januari van 
14.00 tot 15.30 uur. Zaal open 
om 13.45 uur. Kosten groot-
ouders 2 euro inclusief kof-
fie/thee en cake, kinderen 1 
euro inclusief limonade en 
wat lekkers in de pauze. Be-
langstellenden kunnen voor-
af of aan de zaal  een kaart-
je kopen.

Informatie en opgave: op het 
kantoor van de Stichting Uit-
geester Senioren, op de eer-
ste etage van Dorpshuis de 
Zwaan, Middelweg 5, 1911 
EA Uitgeest, telefonisch: 31 
90 20 of via de mail: s.u.s@
inter.nl.net. Website: www.
uitgeestersenioren.nl.
LET OP: het kantoor van de 
S.U.S. is gesloten van 25 de-
cember tot en met 2 januari.

     Tafeltennisnieuws
Uitgeest - Het najaar sei-
zoen is afgelopen bij Tafel-
tennisvereniging Uitgeest.
Team 1 heeft tegen Jovo 2 3 
punten weten te behalen, wat 
het minimum was om vol-
gend seizoen in de 2e klas-
se te blijven. Zeker een pres-
tatie die gevierd mag worden. 
Henk Spoelstra, Rene Kloet, 
Billy Fatels en Patrick Rasch 
hebben allemaal punten toe-
gevoegd, het leeuwendeel 
komt op de naam van Henk 
te staan.
Team 2 is als tweede geëin-
digd. Youri Rasch won in zijn 
eerste seizoen bij Uitgeest 
29 van de 30 enkels in de 
4e klasse. Jelle van Werkho-
ven won 16 van de 30, René 
van Buren won 3 van de 12. 
Beste invaller was Marijn van 
Kampen, die 4 van de 6 en-
kels won.

Team 3 is dit jaar de trots van 
de club door als eerste in de 
5e klasse te eindigen en pro-
moveren naar de 4e klasse. 
Marijn van Kampen en Den-
nis Janssen wonnen 83% 
van hun enkels. Rob de Boer 
won 78% en ook Nico Bal-
tus won precies twee derde. 
Roger Schuddeboom had bij 
de laatste wedstrijd een top 
avond waardoor hij precies 
50% van zijn enkels won.
Team 4 eindigde ook op 
plaats twee. Peter Middel 
heeft 100% gewonnen en Eu-
genie Rasch 67%, gevolgd 
door Huib van Leeuwen en 
Antoine van der Spek, bei-
den met 53%. Michel Switser 
won exact 50% van zijn en-
kels. Ook hier kan TTVU in 
de toekomst een promove-
rend team verwachtend, mis-
schien volgend seizoen.

Uitgeest - Het witbier ‘Wit-
te Klaas’ van Café Restaurant 
Klaas is verkozen tot Huisbier 
van het jaar 2017. ‘Geweldig 
nieuws natuurlijk, hier zijn 
wij heel blij mee!’, is de reac-
tie van het restaurant op fa-
cebook. 
Het receptuur is bedacht 
in samenwerking met De 
Noord-Hollandse Bierbrou-
werij. Dat dit bier nu in de 
prijzen valt, is dus ook een 
mooi compliment voor Uit-

geester bierbrouwer Kees 
Schouten.
Een acht-koppige jury proef-
de de circa 40 inzendingen 
voor de wedstrijd, georgani-
seerd door horecaplatform 
Entree. 
Over Witte Klaas, winnaar in 
de categorie ‘licht bier’, oor-
deelde de jury onder andere: 
‘Een doordrinkertje met een 
prachtig uiterlijk. Er gebeurt 
hier iets.’ ‘Een goed witbier, 
zeer geschikt als huisbier’. 

Dankzij Noord-Hollandse Bierbrouwerij

Groot succes voor 
Café Restaurant Klaas

Auto te water 1

Uitgeest - Door onbeken-
de oorzaak verloor de be-
stuurder van een personen-
auto maandagochtend om 
half zes op de Provincialeweg 
ter hoogte van de afrit A9 de 
macht over het stuur en raak-
te van de weg. Via de berm 
kwam hij in de sloot terecht.
De auto stond tot aan het dak 

onder water. De bestuurder 
kon zelfstandig uit de auto 
komen en werd opgevangen 
door een bewoonster van de 
Melksuiker. Hij is per ambu-
lance voor onderzoek ver-
voerd naar het ziekenhuis.
Ook deze auto werd afge-
voerd door een bergingsbe-
drijf.

Uitgeest - Op 5 december 
om 07.30 uur lette de be-
stuurder van een personen-
auto op de Busch en Dam 
niet goed op de weg en miste 
een bocht. Het voertuig gleed 

vervolgens via de berm in de 
naastgelegen sloot. De be-
stuurder kon ongeschonden 
op het droge komen. De auto 
werd weggetakeld door een 
bergingsbedrijf.

Uitgeest - Vorige week dins-
dagavond raakte de bestuur-
der van een personenauto op 
de rotonde op de Geesterweg 
een stoeprand. Hij verloor de 
controle over zijn voertuig en 

belandde via de berm in de 
sloot. De bestuurder en inzit-
tende konden zonder letsel 
uit de auto komen. De auto 
werd weggesleept door een 
bergingsbedrijf.

Auto te water 2

Auto te water 3

Uitgeest - Racingte-
am Edwin Ott motoren en 
team Cliffracing bundelen 
hun krachten voor het sei-
zoen 2018! Naast gevestigd 
coureur Nick Vlaar, op de 
Yamaha YZF-R6, zullen Cliff 
Kloots op de Yamaha YZF-
R1 en Luuk de Ruiter op de 
Yamaha YZF-R3 het Racing-
team Edwin Ott motoren ko-
men versterken!
De teams zijn geen onbe-
kenden van elkaar, meerde-
re malen hebben Cliff Kloots 
en Eric Ott met elkaar ge-
streden op de R6 en afgelo-
pen seizoenen heeft Edwin 
Ott motoren het team Cliffra-
cing op verschillende manie-
ren bijgestaan. Dat deze sa-
menwerking tot stand is ge-
komen is dan ook niet zo ver-
wonderlijk.
Cliff Kloots heeft voor 2018 
maar één doel voor ogen; 
het kampioenschap in de Su-
percup 1000 klasse binnen-
halen. Cliff heeft de afgelo-
pen twee seizoenen al sterk 
gepresteerd in de SuperCup 
1000 en hij hoopt met deze 
samenwerking nog een ex-
tra stap te kunnen maken 
richting het kampioenschap 
2018.
Cliff zal net als de afgelopen 
jaren van start gaan met een 
Yamaha YZF-R1. De voorbe-
reidingen zijn momenteel in 
volle gang.  
Op de Yamaha YZF-R3 komt 
Luuk de Ruiter in 2018 uit 
voor het racingteam Edwin 
Ott motoren. De jonge cou-
reur uit Heemskerk is geen 
onbekende voor het team. 
Na een jaar vrijblijvend op 
een minibike te hebben ge-
reden werd Luuk in 2015 ge-
selecteerd door Arie Mole-
naar voor de NSF100 klasse. 
In dat jaar heeft Luuk enorm 
veel geleerd maar groei-
de letterlijk van zijn motor. 
Daarom koos Luuk er voor 
om naar de GAMMA Yama-
ha R125 Cup over te stappen 
waar hij zijn progressie voort-
zette. Komend jaar zal hij we-
derom uitkomen in de GAM-
MA Yamaha R125 Cup waar-
bij zijn doel is om mee te strij-
den in de top vijf. Daarnaast 
zal Luuk, zoals eerder ge-
noemd ook de stap maken 
naar de grote circuits in de 
Supersport 300 klasse met 
een Yamaha YZF-R3.
Karin Ott: “We zijn blij om on-
dersteuning te bieden voor 
de gehele range Yamaha 
racemotoren met een cou-
reur in de 300, 600 én 1000. 
Zodoende hebben wij een 
heel erg divers team waar-
mee we ook veel ervaring 
kunnen opdoen.”

Racingteam 
breidt uit



Uitgeest - Kinderen staan natuurlijk centraal in de weken voor de verjaardag van Sinterklaas, maar toch nam hij kort voor zijn terugkeer naar Spanje nog 
even de tijd om de bewoners van Geesterheem met een bezoekje te verrassen. Hij had voor iedereen een cadeautje meegenomen en besteedde nog wat ex-
tra aandacht aan de dames Beeksma en Kleyn die met respectievelijk 97 en 92 jaar zijn eigen leeftijd het dichtst benaderden. Mevrouw Kleyn vierde 5 de-
cember ook nog eens haar verjaardag!. Iedereen genoot! Het feestje was uitstekend georganiseerd door Danielle Verhagen. (foto’s: Ger Bus)

De jarige mevrouw Kleyn

De 97-jarige mevrouw Beeksma
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Ophalen gft-afval
In week 51 worden het gft-afval en het pmd opgehaald. 
De ophaaldagen zijn als volgt: wijk 1, maandag 18 december; 
wijk 2, dinsdag 19 december; wijk 3, woensdag 20 december; 
wijk 4, donderdag 21 december; wijk 5, vrijdag 22 december. 
Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de afvalkalender via 
de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huisvuil en afval). 

Drie van de vijf gehuldigde vrijwilligers Van links af: Dennis Krom, wethouder Judie 
Kloosterman, Bep Meester en Rob Bottelier (foto: gemeente Uitgeest).

BURGERLIJKE STAND 

NATURALISATIE 
Sinds 7 december 2017 zijn mw. H. 
Jangir en haar vier kinderen (oor-
spronkelijk uit Irak), F. Rumenova 
Maksimova (oorspronkelijk uit Bul-

garije) en L. Lima Teles (oorspron-
kelijk uit Brazilië) officieel Nederlan-
ders. Na ondertekening van de Ver-
klaring van Verbondenheid verras-
te burgemeester Wendy Verkleij hen 
met een boeket bloemen (foto: ge-
meente Uitgeest).

GEBOREN 
Hanna Rodenburg, dochter van 
J.W.M. Rodenburg en J.W.M. Pepping

OVERLEDEN 
J. Koster, w/v Selvius, 93  jaar 
W.A.A. Bijvoet, 35 jaar

Wethouder Judie Kloosterman heeft donderdagmiddag 7 decem-
ber 2017 ter gelegenheid van Nationale Vrijwilligersdag een vijf-
tal Uitgeester vrijwilligers tijdens een feestelijke bijeenkomst 
in de raadzaal in het zonnetje gezet.

Na een oproep afgelopen oktober in de huis-aan-huisbladen kwamen 
Bep Meester-Brantjes, Linda van Eerden, Rob Bottelier, Dennis Krom en 
Dick Adrichem bij de gemeente naar voren als vrijwilligers met bijzon-
dere prestaties in het afgelopen jaar.
Linda van Eerden, Rob Bottelier en Dick Adrichem werden voorgedra-
gen vanwege hun jarenlange inspanningen voor het voortbestaan van 
zwembad De Zien, Bep Meester-Brantjes vanwege haar onvermoeiba-
re inzet voor het project Meet en Eat Uitgeest en Dennis Krom voor zijn 
niet aflatende inzet van kennis en kunde bij de renovatieprojecten van 
de MHCU en FC Uitgeest.
Wethouder Kloosterman en twee tipgevers achter de voordrachten (Ma-
rian Rodenburg-Tiebie en Yvonne Hoogeland) zwaaiden tijdens de bij-
eenkomst in de raadzaal Bep Meester, Rob Bottelier en Dennis Krom, in 
hun toespraakjes alle lof toe. De drie kregen vervolgens in aanwezig-
heid van hun partners, kinderen en vrienden naast een feestboeket een 
blijvende herinnering in de vorm van een vergulde opgestoken duim. 
Ook over Linda van Eerden en Dick Adrichem – die vanwege werkzaam-
heden niet aanwezig konden zijn – werd de loftrompet gestoken. Zij 
krijgen hun huldeblijk nog bij een latere gelegenheid.

Wethouder zet Uitgeester 
vrijwilligers in het zonnetje

Op 8 januari 2018 tijdens de nieuwjaarsreceptie, die om 19.00 uur start, 
gaan de wethouders Anke de Vink-Hartog en Judie Kloosterman de sporter 
en het sportteam van Uitgeest van het jaar 2017 bekendmaken. Alle Uit-
geesters zijn hierbij uiteraard van harte welkom!
Wij roepen u op om uw voorkeursstem aan te geven. De gemeente en de 
Omroep Stichting Uitgeest zijn de samenwerking aangegaan inzake de or-
ganisatie van dit evenement. U kunt dan ook stemmen op de website van 
Omroep Stichting Uitgeest via www.osuradio.nl. 
Stemmen kan tot 31 december 2017. Het stemresultaat telt voor 50% mee. 
Vervolgens buigt de sportjury, bestaande uit wethouder Anke de Vink-
Hartog, wethouder Judie Kloosterman, OSU-Sportpresentator Rob Offer-
haus en beleidsmedewerker Sport Sebastiaan Huys, zich over de presta-
ties van de genomineerden. De mening van de sportjury telt ook voor 50% 
mee.
Het wordt een spannende happening op 8 januari waarbij u de sporters 
kunt toejuichen. De huldiging wordt live uitgezonden via het radiokanaal 
van OSU.

Stem op de sporter en 
het sportteam van het Jaar!

In Uitgeest kunnen inwoners voortaan nog makkelijker hun af-
val scheiden met de Afvalwijzer. De Afvalwijzer is een app en 
website waarop alle informatie over afval in Uitgeest te vinden 
is. Zo is er voor ieder adres in Uitgeest een persoonlijke afval-
kalender en is makkelijk en snel te vinden hoe afval het beste 
gescheiden kan worden. Een herinneringsbericht op de smartp-
hone maakt gelijk duidelijk welke rolemmer of zak er naar bui-
ten moet.

Alle informatie over afval op één plek
De Afvalwijzer is een gratis app en website (mijnafvalwijzer.nl) waar 
alle informatie over afval in Uitgeest te vinden is. Naast de afvalkalen-
der staat er onder andere informatie over: 
• de openingstijden van het afvalbrengstation 
• wat er moet gebeuren bij een kapotte rolemmer
• brenglocaties in de gemeente
• het scheiden van afval: wat hoort waar 

Ook kunnen inwoners via mijnafvalwijzer.nl een persoonlijke afvalka-
lender uitprinten op postcode en huisnummer. Mocht dit niet lukken, 
dan kan men bij de informatiebalie in het gemeentehuis om een geprint 
exemplaar vragen. (Wie niet in staat is om naar het gemeentehuis te ko-
men kan telefonisch een afvalkalender aanvragen).
De digitale app en website komen in de plaats van de wekelijkse aan-
kondigingen in De Uitgeester en de Uitgeester Courant. 

Makkelijk, snel en handig
De app of website is altijd actueel. Wijzigingen in het ophaalschema, 
bijvoorbeeld door sneeuw of een technisch mankement aan de vuilnis-
wagen worden direct verwerkt in het overzicht. Het is dan gelijk duide-
lijk of inwoners de bak aan de weg moeten laten staan of binnenhalen 
en wanneer het nieuwe ophaalmoment is. Een handige tip is het instel-
len van pushnotificaties. Via een herinneringsbericht ontvangen gebrui-
kers van de app een bericht over welke bak of zak er naar buiten moet. 

Afval scheiden: dat kan beter
Verbranden van afval kost geld en er gaan goed bruikbare grondstof-
fen verloren. Het is dus slim om afval goed te scheiden. Thuis scheiden 
levert de beste kwaliteit grondstoffen op. In Uitgeest scheiden wij 56% 
van het afval. Dat is redelijk, maar nog niet genoeg. De inzet is 75% in 
2020. 
Wethouder Anke de Vink-Hartog: ‘Wij hopen dat inwoners door het ge-
mak van de Afvalwijzer meer afval gaan scheiden en de kwaliteit van 
de afvalscheiding verbetert. Het gebruik van de Afvalwijzer heeft vele 
voordelen. De inwoner heeft via zijn smartphone altijd de afvalkalen-
der bij de hand. Makkelijk voor als je snel wilt weten welke rolemmer 
je buiten moet zetten. Daarnaast geeft de app de gemeente de moge-
lijkheid inwoners sneller en beter te informeren over wijzigingen in het 
ophaalschema. Wij hopen met deze app onze dienstverlening aan inwo-
ners een stukje verder te vergroten en dat het gebruik ervan bijdraagt 
aan een betere afvalscheiding.’

Downloaden app
De Afvalwijzer is gratis te downloaden in de Apple App store en de Goo-
gle Playstore. Mensen met een computer vinden dezelfde informatie op 
de website www.mijnafvalwijzer.nl. 

Afvalwijzer: nieuwe app en website 
voor afval scheiden en de afvalkalender
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