
C5 van FC Uitgeest scoort 
voor Serious Request

Uitgeest - Dit jaar staat het Gla-
zen Huis van Serious Request in 
Haarlem en wordt er geld inge-
zameld voor vrouwen en meisjes 
die tijdens oorlog en conflicten 
slachtoffer zijn geworden van 
seksueel geweld.
De kranten staan vol met initi-
atieven en als je geen inspiratie 
hebt dan hoef je maar de web-
site te bezoeken om een voor-
geprogrammeerd verhaal over te 
nemen. Uitgeester Max Dijkstra 
wilde graag iets voor dit goede 
doel organiseren maar had dat 
allemaal niet nodig, hij kwam zelf 
op het idee om zaterdag 13 de-
cember met zijn voetbalteam C5 
van FC Uitgeest  penalty’s te ne-
men. De teamleden gingen op 
zoek naar sponsors en de coa-
ches van het team stortten gul 
een euro per geschoorde pe-
nalty door het team van veer-
tien spelers. Aan Keeper William 
de Lang, voorheen keeper van 
het eerste team van Uitgeest, 
de enerverende taak de ballen 

uit het net te houden. Onder be-
langstelling van toegestroomd 
publiek werd er driftig gescoord. 
William deed zijn uiterste best 
om het de jongens zo moeilijk 
mogelijk te maken waardoor de 
drive om de bal erin te poeieren 
alleen maar groter werd. William 
en de jongens genoten en uit-
eindelijk werd er 192,83 euro op-
gehaald.

Indien er nog mensen zijn die dit 
initiatief willen steunen dan kan 
een donatie gebracht worden bij 
Hein Hoppenbrouwers, Wieken-
laan 58 of bij Bart Dijkstra, Kruis-
kamplaan 58. In de week van 22 
december zal de cheque per-
soonlijk door de voetballers af-
geleverd worden bij het Glazen 
Huis op de Grote Markt in Haar-
lem. (Monique Teeling)

Kerststal bezichtigen
Uitgeest - De vrijwilligers van de 
O.L. Vrouwe Geboorte Uitgeest 
aan de Langebuurt hebben de 
prachtige kerststal weer van zol-
der gehaald. Zoals elk jaar zijn 
de oude beelden door twee vas-
te vrijwilligers uitgestald. Het is 
echt de moeite waard om deze 
kerststal te komen bezichtigen, 
dat kan van 17 december tot en 
met 6 januari. 
De kerk is van maandag tot en 
met zaterdag van 09.00 tot 15.00 
uur open. 

Op www.rkparochie-uitgeest.
nl kunt u alle informatie vinden 
over de kerk, zoals het maand-
programma met de vieringen in 
de kerk met Kerstmis. 
Deze tijden zijn in verband met 
de afwezigheid van pastoor Bru-
no aangepast. Zo zal er op Kerst-
avond om 20.00 uur geen Kerst-
viering zijn maar wel om 22.00 
uur. 
Verder zal het secretariaat tus-
sen Kerst en 5 januari gesloten 
zijn.
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Kerst petit fours!
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Met heerlijke groet, 
uw banketbakkers!
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1e en 2e

kerstdag
geopend
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iedere week op de 
achterpagina van 

deze krant het 
gemeentenieuws

I.v.m. de feestdagen verschijnt deze krant 
volgende week op dinsdag 23 december.

 
Advertenties aanleveren voor 

maandag 22 december 10.00 uur.
Redactie aanleveren voor maandag 9.00 uur.

De week van 31 December 
verschIjnt Deze krant nIet.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest -Om in de sfeer van het kerstfeest te komen heb ik deze week gekozen voor een foto van de 
kerstuitvoering 2013 van de Uitgeester Harmonie in de protestantse kerk.
Het eerste Uitgeester fanfarecorps “Onderlinge Oefening”, bekend onder de afkorting O.O., is op 9 janu-
ari 1885 ontstaan als onderdeel van het mannenkoor “Richard Hol”en kreeg in dat jaar een eigen status. 
Het corps trad veelvuldig op tijdens festiviteiten in de open lucht en vaak werd er dan op het Ooievaar-
sterrein een tijdelijke muziektent opgericht.
Het duurde echter nog tot 1910 toen de Uitgeester bevolking, bij gelegenheid van het 25 jarig bestaan 
van O.O, een complete muziektent cadeau gaf. De plaats waar gerepeteerd werd was café “De Halve 
Maan” aan de Meldijk vlak bij de Sluishaven.
De dirigent van het orkest was Piet Velzeboer, die de eigenaar en uitbater was van “De Halve Maan”. Piet 
Velzeboer is tot 1919 dirigent van O.O. geweest en werd toen opgevolgd door Antoon de Vries. Met de-
ze bekende Zaanse dirigent steeg O.O. tot grote hoogte tot medio 1960 de successen minder werden en 
ook de RK Harmonie “Uitgeest” zichzelf dreigde op te heffen. Toen werd een voorzichtige poging onder-
nomen om tot een samenwerking te komen wat uiteindelijk tot een fusie zou moeten leiden.
Op 10 mei 1963 werd in “De Ooievaar”, waar O.O. inmiddels ook repeteerde, een gezamenlijk concert 
gegeven door O.O. en de R.K. Harmonie Uitgeest onder leiding van dirigent G. Koomen. Dit optreden 
was een groot succes en op 28 augustus 1963 was de fusie een feit en werd voor de naam “Uitgeester 
Harmonie” gekozen. Vele successen werden behaald op diverse concoursen en het orkest promoveerde 
naar de afdeling ‘Uitmuntendheid’. De vereniging werd daarna uitgebreid met een Drumband, later het 
Tamboercorps van de Uitgeester Harmonie met als instructeur Maarten Honing. Onder leiding van maî-
tre Marjan Tiebie en later Jacqueline Juffermans behoorde deze band tot de beste van Nederland met 
als bewijs drie maal deelname aan het wereldmuziekconcours in Kerkrade.
Het ging goed met de vereniging. Door een aantal leden werd de Boerenkapel opgericht en in de jaren 
tachtig werden nieuwe uniformen en een nieuw instrumentarium aangeschaft. Een hoogtepunt was op 
7 september 1991 de opening van het eigen verenigingsgebouw “De Opmaat” aan de Zienlaan.
De huidige dirigent is mevrouw  Dorenda Disseldorp.. Foto en tekst: Ger Bus

Vijfde kerstsamenzijn in 
Waldijk op kerstavond
Uitgeest - Vorig jaar zou de vijf-
de editie zijn, maar toen was er 
door het hele slechte weer maar 
één besluit mogelijk: afblazen.
IJs en weder dienende mogen 
de organisatoren van het kerst-
samenzijn op het grasveld aan 
de Darse in Waldijk op Kerst-
avond dit jaar hun eerste jubile-
um meemaken.
Op 24 december om 20.00 uur 
komt een heus gospelkoor, ge-
naamd B.lief, de aanwezigen 

voorzien van een muzikale war-
me deken, onder het genot van 
een beker warme chocolade-
melk, of Glühwein, met uiteraard 
een plakje speisbrood.
Omringd door kerstbomen en 
sfeervolle verlichting kunt u 
zwembad De Zien steunen. Dit is 
namelijk het goede doel!

U bent van harte welkom. Sa-
men te  zijn op één van de mooi-
ste avonden van het jaar. 

Scholenbasketbaltoernooi 
in de kerstvakantie

Uitgeest - De kerstdagen staan 
alweer voor de deur, maar naast 
alle gezellige feestelijkheden 
staat er nóg een hoogtepunt 
op de agenda in de kerstvakan-
tie. Het scholenbasketbaltoer-
nooi van LCP! Ieder jaar wordt er 
door Lake City Players, de bas-
ketbalvereniging van Uitgeest, 
een basketbaltoernooi georga-
niseerd voor de groepen 7 en 8 
van de basisscholen in Uitgeest. 
Met enige trots kunnen de orga-
nisatoren meedelen dat het toer-
nooi dit jaar weer wordt gespon-
sord door het Rabo DichtbijF-
onds, onze dank gaat dan ook 
uit naar haar beheerder, Rabo-

bank IJmond Noord.
Dit jaar zal het toernooi plaats-
vinden op woensdag 24 decem-
ber in Sporthal de Zien. De eer-
ste wedstrijden beginnen om 
10:30 uur, de deelnemende 
teams worden geacht aanwezig 
te zijn om 10.15 uur. De dag zal 
afgesloten worden met een prijs-
uitreiking met een mooie prijs 
voor de eerste, tweede en der-
de plaats. 
De organisatoren hopen dat het 
toernooi ook dit jaar weer een 
groot sportief succes wordt en 
zij nodigen u dan ook van harte 
uit uw team te komen aanmoe-
digen. 

De kick-off van het voorgaande LCP scholenbasketbaltoernooi

Mooie bedragen opgehaald 
met Grote Clubactie

Uitgeest - Lotenverkopers van 
de Grote Clubactie zijn ook dit 
jaar weer fanatiek aan de slag 
gegaan voor hun sport-, cul-
tuur- of hobbyvereniging. De 
opbrengst van deelnemende 
verenigingen uit Uitgeest is in 
totaal ruim 7500 euro. De jaar-
lijkse fi nanciële injectie die ze 
door de Grote Clubactie krijgen, 
is voor velen onmisbaar voor de 
aanschaf van onder meer ma-
terialen, inrichten van het club-
huis, organiseren van activitei-
ten. Alle deelnemende vereni-
gingen hebben hun cheque in 
de brievenbus gekregen met 

het bedrag dat hun lotenverko-
pers hebben opgehaald.

Dit jaar deden de volgende ver-
enigingen in Uitgeest mee:
- Stichting Jeugdhuis De Boog-
aerd (scouting Uitgeest) met 
een opbrengst van 1.020 euro;
- FC Uitgeest met een opbrengst 
van 1.726,23 euro;
- MHC Uitgeest (hockey) met 
een opbrengst van 2.746,41 eu-
ro;
- Uitgeester Harmonie met een 
opbrengst van 240 euro;
- Gymnastiekvereniging Unitas 
met een opbrengst van 1.856,13.

Over de Grote Clubactie
De Grote Clubactie werd in 1972 
bedacht door Pierre Claessens, 
chef-redacteur bij het toenmali-
ge Nieuwsblad van het Zuiden. 
Tijdens de eerste Grote Clubac-
tie werden er 55.000 loten in Til-
burg verkocht. 
Het unieke van de Grote Club-
actie is dat 80 procent direct 
naar de clubkas gaat, de reste-
rende 20 procent gaat naar on-
der meer prijzen en de organi-
satie van de loterij. 
In 1977 brak de Grote Clubac-
tie landelijk door in heel Neder-
land.
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EDITIE 13: UITGEEST

In actie na stormschade
Castricum - Vrijdagmiddag 
rond 14.45 rukte de brandweer 
uit richting het appartementen-
complex aan de G. Kuijs Piepers-
straat.
Daar bleek een lange rand met 
zink losgewaaid te zijn door de 
storm die ochtend. De spuitgas-
ten hebben het zink over een 

lengte van zo’n acht meter ver-
wijdert om het gevaar weg te ne-
men. De woningbouw herstelt de 
schade. Door de rukwinden die 
dag waaide een boom tegen een 
schuurtje op het Narcissenveld. 
Deze is door medewerkers van 
de gemeente verwijderd en af-
gevoerd. Foto: Evelien Olivier.

Inbraken, hacker, ruzie en vuurwerkoverlast
Limmen – Vorige week maan-
dag omstreeks 19.30 uur kwam 
er bij de politie een melding dat 
er mogelijk ingebroken zou wor-
den op het Achtkant. De buur-
vrouw hoorde geluiden die zij 
niet kon plaatsen en is op on-
derzoek uitgegaan. Vanuit haar 
slaapkamer zag zij een man han-
gen aan het slaapkamerraam 
van de buurman. Deze heeft zij 
aangeroepen en hierop is de 
man gevlucht, waarschijnlijk de 
Hoogeweg op. Hij is niet in de 
woning geweest. Er is wel scha-
de ontstaan aan het slaapka-

merraam. Het raambeslag is ver-
nield. Op de begane grond werd 
ook een raam vernield. Signa-
lement dader: lange jongeman, 
kort jack en waarschijnlijk een 
spijkerbroek.
In Castricum verscheen die dag 
op het bureau een persoon aan 
de balie die op zijn computer een 
site had bezochtvan National Se-
curity Agency Interpol Associati-
on. Zijn computer werd geblok-
keerd. De blokkade zou kunnen 
worden opgelost als hij via Pay-
SafeCard of Ukash een betaling 
zou doen van honderd euro. Dit 

heeft hij niet gedaan. De blokka-
de schijnt te worden opgeheven 
door de computer op te schonen 
en de fabrieksinstellingen op-
nieuw in te stellen.
Vrijdag werd op de Kropholler-
laan in Castricum een zeven-
tienjarige jongen te zijn gesla-
gen door een vijftienjarige jon-
gen. Ze hadden een conflict over 
een meisje. Er was sprake van 
letsel en een kapotte bril. De vijf-
tienjarige is aangehouden, over-
gebracht naar het politiebureau 
in Alkmaar en daar voor verhoor 
ingesloten. Na het verhoor is hij 

vrijgelaten, maar hij zal zich voor 
de rechter moeten verantwoor-
den.
Zaterdag is er een inbraak ge-
pleegd bij een woning aan de 
Walingstuin in Castricum tus-
sen 16.30 en 20.30 uur. Er werd 
een ruit aan de achterzijde inge-
slagen en de gehele woning is 
doorzocht. Diverse goederen zijn 
ontvreemd.
Er kwamen bij de politie ook di-
verse meldingen van vuurwerk-
overlast binnen, vooral uit Bak-
kum. Dat heeft nog niet geleid 
tot aanhoudingen. 

Even pauze op  kerstmarkt 
van Hof van Kijk-Uit 

Castricum  - Zondag werd een 
kleine kerstmarkt gehouden bij 
het Hof van Kijk-Uit in het bos. 
Naast kraampjes met cadeau-
artikelen hadden de vrijwilligers 
allerlei activiteiten georgani-
seerd voor kinderen. Een work-
shop chocolade volgen bijvoor-
beeld in het atelier, een kerst-
stukje maken aan de lange ta-
fel buiten bij het kampvuur. Of 
met een marshmallow  aan een 
stok boven de vlammen han-
gen. Natuurlijk was er vanwe-
ge het mooie weer gerekend op 
een grote toeloop van ouders 

met kinderen en van wandelaars 
die toch al in de buurt waren. En 
die kwamen ook. Maar het werd 
deze middag wel heel erg druk. 
Het Noodhollands Dagblad had 
een winterwandeling op het pro-
gramma staan die van start ging 
bij camping Geversduin. Een 
deel van de wandelaars kwam 
langs het Hof van Kijk Uit en zij 
maakten natuurlijk dankbaar ge-
bruik van de mogelijkheid even 
te rusten met wat drinken. Om-
dat de kerststemming er bij ie-
dereen goed inzat, bleef het on-
danks de drukte heel gezellig.  

Eten, drinken en peuters
Bakkum - Op woensdag 7 ja-
nuari komt Irene van der Star 
van het Consultatiebureau 
naar de peuter/ouderochtend 
in de Cuneraschool. 

Centraal staat het onderwerp 
peuters, eten en drinken. Ouders 
die geïnteresseerd zijn in dit on-
derwerp zijn uitgenodigd van 
9.45 tot 11.15 uur. Irene is tussen 
10.15 en 11.00 uur aanwezig. De 

activiteit is kosteloos en de kof-
fie staat klaar. De peuters kun-
nen mee. 
De peuter/ouderochtenden wor-
den wekelijks op woensdagen 
georganiseerd door een groep-
je ouders in samenwerking met 
Welzijn Castricum en de Cune-
raschool. 
Voor meer informatie tel.: 0251 
656562 of per mail: info@wel-
zijncastricum.nl. 

Drinkwater niet duurder
Castricum - Klanten van PWN 
betalen in 2015 hetzelfde tarief 
voor hun drinkwater als in 2014. 
Dit ondanks een verwacht infla-
tiepercentage van 1,25% in 2015. 
Concreet betekent dat voor klan-
ten een gemiddelde jaarlijkse 
waterfactuur van 195 euro.

www.lijfengezondheid.nl
Libidoverhogend voedsel!
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Licht en landschap; 
Workshop nabij zee en duin
Castricum - Perspectief organi-
seert tussen Kerstmis en Nieuw-
jaar een workshop acryl-schilde-
ren op een unieke locatie: voor-
malig restaurant Blinckers op het 
strandplateau, het nieuwe atelier 
van Kunstenaarscollectief CAK-
two. Restaurant Blinckers ligt bij 
de strandafgang Castricum aan 
Zee, met zicht op zee en duinen 
rondom. Het staat leeg en er zijn 

geen voorzieningen. Er is wa-
ter en provisorische verwarming. 
Nabij zijn verschillende
strandpaviljoens geopend. Op 
zondag 28 en maandag 29 de-
cember van 10.00 tot 15.00 uur. 
Begeleiding: Joke Vink. Opge-
ven bij Maarten Geerdes, 06-
54942799, geerdes@mgeerdes.
nl. Op de foto een werk van Hans 
Versfelt.

Forento speelt Scrooge 
op bijzondere locatie!

Castricum - Iedere twee jaar 
brengt toneelgroep Forento een 
stuk op de planken om en rond 
Kerstmis. Dit jaar speelt de groep 
de kerstklassieker Scrooge in de 
winkel van Meubels En Fabels 
aan de Dorpsstraat 7 in Castri-
cum. De vaste crew van Forento 
wordt voor deze sfeervolle voor-
stelling ondersteund door gast-
spelers en een bijzondere groep 
kinderen. Regisseuse is Heleen 
van Wiechen en de muzikale on-
dersteuning wordt verzorgd door 
Remy van Tilburg. Forento speelt 
Scrooge op zondag 21 december 
om 14.00 en 19.00 uur en vrijdag 

26 december om 14.00 uur. Re-
serveren via www.Forento.nl. De 
voorstelling is geschikt voor kin-
deren vanaf ongeveer acht jaar.

Weekend vol livemuziek in Bakkerij  
Castricum - Vrijdag 19 decem-
ber komen singer-songwriters  
Jasper Mook (foto) en Frank 
Doesburg naar De Bakkerij. Bei-
den behoren zij tot de beste sin-
ger-songwriters van Nederland. 
Zaal open 21.00 uur, entree vier 
euro. Zaterdag 20 december: 
Number Nine en The Hedrens. 
Het Utrechtse Number Nine 
maakt catchy gitaarpop. Met 
de 3FM Serious Talent-status 
op zak bracht de band in 2012 
het debuutalbum New Ways uit. 
Daarna volgde Wiser Than Befo-
re. The Hedrens is een Haarlem-
se band die ooit begon met pop/
blues maar is ondertussen uitge-
groeid tot rockband. Zaal open: 
21.00 uur, entree vijf euro.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur
Het nieuwe Rijksmuseum

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 18.45 uur
Annie (OV)

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur
Annie (NL)

vrijdag, zaterdag & zondag 15.30 uur
The Hobbit 3 - 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
maandag, dinsdag & woensdag 21.15 uur 

The Hobbit 3 - 2D
donderdag 21.15 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 21.15 uur

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

donderdag & zondag 18.45 uur
Samba

vrijdag 16.00 uur   
zaterdag 13.00  & 16.00 uur   
zondag 11.00 & 13.00 uur   

maandag, dinsdag & 
woensdag 13.30 & 16.00 uur

Mees Kees op de planken
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 11.00 uur   
De Pinguins van Madagascar (NL) 3D

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag & 
woensdag 13.30 uur   

De Pinguins van Madagascar (NL) 2D
maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur 

Wiplala

Programma 18 dec t/m 24 dec 2014

Musical Annie, ook 
Nederlands gesproken

In deze moderne versie van de 
geliefde musical klassieker An-
nie speelt Quvenzhané Wallis 
het vrolijke en stoere meisje An-
nie. Haar ouders lieten haar ach-
ter toen ze een baby was met 
de belofte haar ooit weer op te 
halen. In de tussentijd heeft ze 
een zwaar bestaan bij haar ge-
mene pleegmoeder Miss Hanni-
gan. Alles verandert wanneer de 

rijke politicus Will Stacks Annie 
onder zijn hoede neemt. Stacks 
hoopt hierdoor stemmen te win-
nen en verkozen te worden tot 
burgemeester van New York. Hij 
ziet zichzelf als Annie’s redden-
de engel. Of is het tegenoverge-
stelde het geval en redt Annie de 
serieuze politicus met haar ont-
wapenende karakter en positie-
ve kijk op het leven? 

De met de Zilveren Nipkowschijf 
en het speciale Gouden Kalf on-
derscheiden documentairereeks 
Het Nieuwe Rijksmuseum krijgt 
een grootse finale voor de bios-
coop: Het Nieuwe Rijksmuseum: 
De film. Als in 2003 optimistisch 
wordt begonnen aan de verbou-
wing van het Rijksmuseum denkt 
men de deuren te kunnen her-
openen in 2008. De restauratie 

Het Nieuwe Rijksmuseum
wordt echter vanaf het begin ge-
plaagd door tegenkrachten. Tien 
jaar lang filmde Oeke Hoogen-
dijk achter de gesloten deuren 
van het Rijksmuseum. Het ac-
cent ligt op wat achter de scher-
men de hoofdzaak was én is: de 
kunst, al die jaren grotendeels 
opgeslagen in onafzienbare de-
pots in de polder, en de mensen 
achter die kunst. 

Marielle Koeman & Jos 
Van Beest Trio bij Borst
Bakkum - In Hotel Borst op 28 
december vanaf 16.00 uur Jazz 
in Bakkum met een optreden 
van Mariëlle Koeman en het Jos 
van Beest Trio; een traditie tus-
sen kerst en oud en nieuw die al 
25 jaar bestaat. 

Mariëlle is een zangeres die van 
nature een prachtige stem heeft. 
Zij brengt een breed repertoire 
uit het onuitputtelijke ‘American 
Songbook’, die zij  op geheel ei-
gen wijze vertolkt. Pianist en ini-
tiator van Jazz in Bakkum Jos 
van Beest  zet zijn stukken vaak 
op in geïmproviseerde intro’s, 
waarbij de thema’s verrassend 
worden ingeluid. Het trio bestaat 

verder uit Erik Schoonderwoerd, 
bas en Ben Schröder, drums. De 
toegang is gratis. 

Castricum - Volgens een ou-
de traditie organiseren de Fo-
toclub Castricum en Toonbeeld 
een  kersttentoonstelling voor 
amateurkunstenaars in het ge-
bouw van Toonbeeld in de Jan 
van Nassaustraat 6. Er doet weer 
een groot aantal deelnemers 
mee met schilderijen, beelden, 
kalligrafie, foto’s, keramiek en 

Kersttentoonstelling bij 
Toonbeeld en Winterroute 

sieraden. Ook hebben veel deel-
nemers gekozen voor het thema 
van dit jaar ‘Doe eens gek’. De 
officiële opening vindt plaats op 
25 december om 14.00 uur door 
wethouder Leo van Schoonho-
ven. Tijdens deze tentoonstelling 
wordt aan muzikanten de gele-
genheid gegeven om op te tre-
den, er is nog plaats. 

Ook dit jaar zijn er weer pu-
blieksprijzen beschikbaar voor 
de deelnemers van de verschil-
lende categorieën: platvlak, 
ruimtelijk, foto’s en het thema. 
Deze worden beoordeeld door 
het publiek. De prijzen  worden 
uitgereikt op zondag 28 decem-
ber om 16.00 uur. 
Al een aantal jaren maakt de 
tentoonstelling deel uit van de 
Winterroute die voert langs di-
verse kunstcentra. Onder andere
Perspectief en Tintoretto in Hei-
loo. 
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Archeologisch onderzoek levert 
opnieuw mooie vondsten op

Heiloo - Begin december is het 
archeologisch onderzoek afge-
sloten in het nieuwste uitbrei-
dingsplan van Heiloo Zuider-
loo, gelegen aan de Hoogeweg. 
Verspreid in de zoeksleuven ble-
ken waterputten en afwaterings-
greppels aanwezig. Deze date-
ren uit de Vroege Middeleeuwen 
(ca. 600-900 na Chr.). Op twee 
plaatsen waren zelfs nog sporen 
van boerderijen en bijgebouwen 
uit deze periode bewaard geble-
ven. Enkele oudere scherven uit 
de IJzertijd en Romeinse tijd wij-
zen op nog oudere bewoning.
 
De resultaten zijn volgens Men-
no Dijkstra van het archeolo-
gisch bureau Diachron UvA ver-
rassend. Dijkstra: ,,Wij hebben 
boerderijen en bijgebouwen en 
de verspreid liggende waterput-
ten uit de Vroege Middeleeuwen 
nader onderzocht. Het bleek dat 
midden over het terrein, van 

noord naar zuid, een kleine laag-
te in het toenmalige oude duin-
landschap lag. Dit werd gebruikt 
voor het graven van afwaterings-
greppels en het slaan van wa-
terputten. Daarbuiten lagen ter 
weerszijden resten van wooner-
ven met boerderijen, schuren en 
kleine opslagschuurtjes.”
 
De circa twintig waterputten wa-
ren opgebouwd uit gestapel-
de graszoden, houten kistwerk, 
vlechtwerk of gemaakt van een 
ingegraven ton. Eén waterput 
viel er op door zijn grote omvang 
van wel twee bij twee meter. Het 
bovenste deel bestond uit grof 
gekapte stammen van minstens 
twee eiken. Dijkstra: ,,Waarvoor 
deze put precies heeft gediend, 
is nog  onduidelijk. Mogelijk 
had men veel behoefte aan wa-
ter voor kuddes vee. Of verricht-
te men ter plaatse een specifi eke 
ambachtelijke activiteit?”

Door het onderzoek is voor het 
eerst duidelijk geworden dat on-
der het huidige tuinbouwgebied 
van Zuiderloo een uitgestrekt 
vroegmiddeleeuws cultuurland-
schap aanwezig was. De woon-
erven van de boeren regen zich 
van noord naar zuid aaneen, op 
korte onderlinge afstand van el-
kaar. Mogelijk was zelfs sprake 
van meerdere bewoningslinten: 
één langs de Hoogeweg en één 
iets verder naar het oosten. In de 
Late Middeleeuwen was hiervan 
niets meer te zien.

Zuiderloo ligt op de brede 
strandwal van Heiloo, die al dui-
zenden jaren geleden bewoond 
werd. Door het eerdere ge-
bruik als bollenland was er wei-
nig hoop op sporen van oude 
bewoning. Alleen diepere spo-
ren als waterputten en perceel-
greppels waren ontsnapt aan het 
diepspitten en diepploegen.

Stevige winterwandeling 
Heiloo - De maandelijkse na-
tuurwandeling door het Heiloo-
er Bos, zoals altijd op de derde 
zondag, heeft op zondag 21 de-
cember dan ook een aangepast 
karakter: het wordt stevig door-
stappen. De bossen rond Nijen-
burg ondergaan net als elk an-
der organisme een proces van 

verval en vernieuwing. Dat zal 
zeker tijdens de wandeling zicht-
baar worden. 
De wandeling begint om 10.00 
uur bij de Kattenberg aan de 
Kennemerstraatweg in Heiloo. 
Een donatie wordt op prijs ge-
steld. Opgave vooraf is niet no-
dig. 

Razendsnelle toppers 
komen naar Egmond

Egmond - De PWN Egmond 
Halve Marathon heeft op zon-
dag 11 januari een viertal Keni-
anen van absoluut wereldniveau 
aan de start staan. Bernard Ki-
pyego, Lucas Rotich en John 
Mwangangi stonden alle drie op 
het podium van de TCS Amster-
dam Marathon en maken nu hun 
opwachting in Egmond. Daar-
naast start tweevoudig wereld-
kampioen op de marathon, Abel 
Kirui. De winterklassieker van Le 
Champion met het parcours over 
het strand en door de duinen 
staat garant voor een enerveren-
de strijd tegen de elementen.

Kipyego maakte een opmars in 
Amsterdam door zijn eerste gro-
te marathon te winnen. In lasti-
ge omstandigheden kwam de ri-
sing star tot 2.06.22 en brak met 
deze tijd zijn persoonlijk record. 
De 28-jarige Keniaan heeft daar-
naast al een snelle halve mara-
thon van 59.10 minuten in de be-
nen. Een ander hoogtepunt uit 
zijn carrière is de tweede plaats 
tijdens het wereldkampioen-
schap halve marathon in 2009. 
De 24-jarige Lucas Rotich fi nish-
te op 19 oktober als tweede in 
Amsterdam en verpletterde zijn 
persoonlijk record op de klassie-
ke afstand (2.07.18). De 24-jarige 
Keniaan heeft ook al eens onder 
het uur gelopen op de halve ma-
rathon en komt uit het crosscir-
cuit, wat voordelig kan zijn op 
het glooiende parcours van Eg-
mond. John Mwangangi is on-

dertussen een trouwe deelne-
mer aan de evenementen van Le 
Champion. Hij won in september 
al de Dam tot Damloop en ein-
digde daarnaast als derde tij-
dens de TCS Amsterdam Mara-
thon. Met zijn aanvallende loop-
stijl is de eveneens 24-jarige lo-
per een aanwinst voor de PWN 
Egmond Halve Marathon. De al-
tijd goedlachse Abel Kirui heeft 
misschien nog wel de beste pa-
pieren om te winnen in Egmond. 
De ervaren 32-jarige atleet werd 
tweemaal wereldkampioen op 
de marathon en heeft een zilve-
ren Olympische medaille op de 
marathon op zak (Londen 2012).

De landgenoten gaan er gega-
randeerd een boeiende strijd van 
maken. Maken zij de wedstrijd al 
hard op het strand of in de dui-
nen? Of wordt het publiek be-
loond met een bloedstollende 
fi nale en wordt de overwinning 
beslist tijdens een eindsprint op 
de Boulevard Noord. In Egmond 
zal het niet om de tijd gaan, maar 
vooral om de winst. Het was in 
2009 voor het laatst dat de PWN 
Egmond Halve Marathon een 
Keniaanse winnaar had. 

De afgelopen jaren werd de 
wedstrijd gedomineerd door 
de Ethiopische lopers. Het par-
coursrecord staat op naam van 
Dawit Wolde (2012, 1.00.46). Als 
de omstandigheden meezitten, 
dan kan dit record nog wel eens 
uit de boeken gelopen worden. 

Locatiekeuze opstelterrein 
sprinters Uitgeest N203

Regio - De colleges van burge-
meester en wethouders van de 
gemeenten Uitgeest, Castricum, 
Heemskerk, Beverwijk en Velsen 
geven de voorkeur aan ‘Uitgeest 
N203’ als toekomstig opstelter-
rein voor sprinters met eindsta-
tion Uitgeest. 
Deze locatie ligt aan de zuid-
oostkant van de aansluiting van 
provinciale weg N203 op rijks-
weg A9. De gemeenten hebben 
in totaal acht alternatieven be-
oordeeld op hun voor- en nade-
len. Ook aan de gekozen voor-
keurslocatie kleven volgens de 
gemeen-ten bezwaren, maar die 
lijken hier beperkter van aard 
dan op de andere plaatsen.       

Locatie Uitgeest N203 levert vol-
gens de gemeenten de min-
ste verstoring op voor mens, mi-
lieu en landschap. Daarbij weegt 
zwaar mee dat er bij deze loca-
tie geen direct omwonenden zijn. 
De gemeenten delen hun keuze 
per brief mee aan het ministe-

rie van Infrastructuur en Milieu. 
Op 28 januari lichten zij dit na-
der toe in een bestuurlijk overleg 
met het ministerie, de provincie 
Noord-Holland en ProRail. 
De gemeenten geven bij hun 
keuze voor Uitgeest N203 aan 
dat zij rekenen op een aan-
tal maatregelen ter verzach-
ting of compensatie van de ge-
volgen voor de omgeving van 
het inrichten van een op-stel-
terrein voor sprinters. Er zal im-
mers sprake zijn van hinder door 
geluid en licht. De openheid van 
landschap, groen en water wordt 
aangetast. Natuur, aardkundige 
en cultuurhistorische waarden 
zullen te lijden hebben. Boven-
dien kan sprake zijn van waar-
devermindering van woningen 
en agrarische bedrijven, alsme-
de beperking van agrarische be-
drijvigheid en belemmering van 
mogelijke toekomstige ontwik-
kelingen. Behalve maatregelen 
ter compensatie van deze nade-
len verwachten de gemeenten 

een verbetering van het ruimte-
gebruik, de kwaliteit en het aan-
zicht van het stationsgebied van 
Uitgeest. Ook wordt aangedron-
gen op een minimalisering van 
het aantal rangeerbewegingen 
en een inpassing zo dicht moge-
lijk tegen de huidige infrastruc-
tuur van de N203 en A9.
In 2010 heeft het Rijk een be-
slissing genomen over de invoe-
ring van het Programma Hoog-
frequent Spoorvervoer. Dat pro-
gramma vereist tal van aanpas-
singen waaronder het realise-
ren van voldoende opstelcapa-
citeit in de nabijheid van stati-
on Uitgeest als eindstation voor 
sprinters. ProRail heeft voor dit 
opstelterrein in opdracht van het 
ministerie van Infrastructuur en 
Milieu de afgelopen jaren een 
al-ternatievenonderzoek uitge-
voerd. De acht door ProRail on-
derzochte alternatieven liggen in 
de ge-meenten Uitgeest, Castri-
cum, Heemskerk, Beverwijk en 
Velsen.



FABO zoekt versterking
Uitgeest - Hobbyvereniging FA-
BO Uitgeest verzorgt verschil-
lende hobbyclubs voor jongeren 
van 7 t/m 15 jaar. Modelbouw, 
timmeren, knutselen, elektro, bij-
na alles is mogelijk! Alle clubs 
worden begeleid door vrijwil-
ligers. Een deel van de vrijwilli-
gers beoefent zelf ook hun hob-
by op een van de clubs voor le-
den vanaf 16 jaar.
Voor het bestuur is men op zoek 
naar een nieuwe voorzitter. Lijkt 
het je leuk om samen met een 

enthousiaste groep vrijwilligers 
mee te denken over de toekomst 
van een gezellige vereniging? 
Neem dan contact op via info@
faobuitgeest.nl!
Ook zoekt men voor de timmer-
clubs leiding. Ben je handig en 
lijkt het je leuk de kinderen te 
helpen met hun werkstukjes laat 
het ons dan even weten. 

Uitgebreide informatie over de 
FABO en alle activiteiten is te 
vinden op www.fabouitgeest.nl.

OOK DEZE FEESTDAGEN IS 
VISWINKEL BONT HET ADRES 

VOOR DE LEKKERSTE SCHOTELS!

Groot assorti ment vis- of hapjesschotels!
Maar ook voor haringschotels 

of een opgemaakte salade 
bent u aan het juiste adres! 

Wilt u Gourmett en, ook geen 
probleem bij viswinkel Bont.

Uw Volendammer Visspecialist

Extra Geopend op:
Maandag 22 en 29 
dec. 10:00-17:00

Prinses Beatrixlaan 1E te Uitgeest • Tel.: 0251 - 317 644

Wij wensen iedereen 
smaakvolle feestdagen en een 

gelukkig en gezond 2015!

✁

Computer Center Uitgeest
Verkoop Reparatie Onderhoud

PC of Laptop Probleem?
Wij geven de juiste service!

Nu: nakijken/opschonen slechts €39,=
Tegen inlevering van deze bon 10% korting 

op eerste reparatie exclusief onderdelen.

Molenwerf 21-A (t.o. Monkey town)    0251 312 312

BON • BON • BON • BON • BON • BON • BON 
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Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340
 Roomboterstol met amandelspijs
 Moskovische Tulband
 Roomboter caketulband/met vruchten en noten 
 Roomboter amandelkrans of staaf
 Kerstman taartjes
 Kerst gebakstukken en gebakjes
 Kerst petit-fours
 Roomboter koekkransjes groot en klein
 Schuimkransjes
 Alles voor een kerstontbijt of -lunch!!!!

NOG 1 WEEK  NOG 1 WEEK  NOG 1 WEEK  NOG 1 WEEK  NOG 1 WEEK  NOG 1 WEEK  NOG 1 WEEK
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Kinderkerstfeest
in de protestantse kerk

Uitgeest - Op zondagavond 21 
december is er weer de feestelij-
ke Kinderkerstviering in de Pro-
testantse Kerk van Uitgeest, aan 
de Castricummerweg. 
Het kerstverhaal wordt door al-
le aanwezige kinderen (zonder 
oefenen!!) uitgebeeld, we zingen 
bekende kerstliedjes en aan het 
eind is voor elk kind iets lekkers 
en een verrassing! 
Als je wilt, mag je verkleed ko-

men als engel of herder en mee-
doen in het kerstspel. Vrienden, 
opa’s en oma’s zijn natuurlijk 
ook hartelijk welkom.
 
Het kerstspel begint om 18.30 
uur, de toegang is vrij. Iedereen 
is hartelijk welkom! 
Inlichtingen: 0251-312388 (Jan 
van Aller)of vanaller@dds.nl. Zie 
ook: www.kerkuitgeestakersloot.
nl.

Concert leerlingen 
muziekschool

Uitgeest - Tijdens de senio-
renmiddag in de Zwaan op vrij-
dag 19 december treden er ver-
scheidene leerlingen van De 
Nieuwe Muziekschool Uitgeest 
op. Het gaat om leerlingen pia-
no, cello, viool en keyboard die 
apart en in combinaties mooie 
(kerst)muziek ten gehore bren-
gen. Een mooie gelegenheid om 

eens kennis te maken met wat 
talenten van de muziekschool! 
De optredens zijn van 14.00 uur 
tot 16.00 uur. Adres: Middelweg 
5, Uitgeest. Kijk voor meer infor-
matie over De Nieuwe Muziek-
school Uitgeest op www.muziek-
schooluitgeest.nl, mail naar mu-
ziekuitgeest@gmail.com of bel 
06-19911026.

Kerstrecitals Regina 
Albrink in Concertgebouw
Uitgeest/Amsterdam - De Uit-
geestse pianiste Regina Albrink 
geeft zoals gebruikelijk op Twee-
de Kerstdag een kerstrecital in 
het Concertgebouw. Dit jaar is 
er ook de mogelijkheid de kerst-
recital niet op Tweede Kerstdag, 
maar op zondag 28 december bij 
te wonen. Aanvang beide con-
certen 14.15 uur.

Op haar programma staan de 
Sonate met de Turkse mars van 
Mozart, Kreisleriana van Schu-
mann, een aantal composities 
van Chopin en twee van de beste 
werken van Gottschalk, The Last 
Hope en The Banjo.
The Last Hope is een bekend 
kerstlied in Amerika en zeker de 

moeite waard om kennis mee 
te maken. Regina’s interpretatie 
van The Banjo werd in Amerika 
tot de beste uitgeroepen.
Regina Albrink gaf onlangs re-
citals in Thailand waar haar spel 
werd omschreven als hypnotise-
rend, schitterend van klank en 
adembenemend. 
Regina is op de radio gast in Opi-
um op 26 december vanaf 22.30 
uur en bij Hans van den Boom in 
de Spiegelzaal op 28 december 
tussen 10.00 en 11.00 uur.

Kaarten voor de kerstrecitals 
kunt U bestellen via www.con-
certgebouw.nl of telefonisch: 
0900 6718345 (1,00 euro p/g). )
(foto: M. Mulder)

Dagelijks nieuws op 
www.uitgeestercourant.nl
Uitgeest - Wist u dat de Uit-
geester Courant haar website dit 
jaar helemaal vernieuwd heeft? 
Dagelijks vindt u het nieuws op 
www.uitgeestercourant.nl. 
Ook vindt u hier wekelijks de di-
gitale versie van onze krant, die 
wekelijks op woensdag huis 
aan huis wordt bezorgd. Uiter-
aard ontvangt u onze krant gra-
tis op uw deurmat, mits u geen 

nee-nee sticker bij uw brieven-
bus heeft. 

Heeft u kopij voor onze krant en/
of onze website? Mail uw tekst, 
liefst met foto naar redactie@
uitgeestercourant.nl. We heb-
ben een klein krantje en houden 
van korte, compacte teksten, dus 
maar uw verhaal maximaal 250 
woorden. 

Kerk in 
Beweging in 

het licht
Uitgeest - Zaterdag 20 decem-
ber is er een warme wintervie-
ring in de RK-kerk in Uitgeest. 
Nu de dagen zo kort zijn, gaat 
men in deze woord- en gebeds-
viering op zoek naar het licht. Er 
worden drie verhalen voorgele-
zen die in het teken staan van de 
winter, lichtjes, kerstmis, warmte 
en verbondenheid.  
Het koor Sound of Life zingt veel 
kerstliedjes, de kerk staat vol 
met kaarsen en na afloop is er 
warme chocomel en gluhwein. 
Iedereen is van harte welkom 
om te komen luisteren, mee te 
zingen en je te laten verwarmen 
door mooie woorden en verha-
len!
Toegang is vrij, de viering begint 
om 19.00 uur in de parochiekerk 
aan de Langebuurt.

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 19 december 
vindt er weer een klaverjasdrive 
plaats in de kantine van korf-
balvereniging Stormvogels aan 
de Niesvenstraat 14. De kaarten 
worden om acht uur geschud. Er 
zijn weer leuke prijzen te win-
nen, ook met de loterij. Iedereen 
is welkom.

Illegaal 
vuurwerk

Regio - Op donderdagavond 
12 december hield de politie in 
Heemskerk twee mannen aan op 
verdenking van het bezit of de 
handel in illegaal vuurwerk. 
Een getuige meldde zich om-
streeks 23.00 uur met de me-
dedeling dat op een parkeerter-
rein aan de Communicatieweg 
in Heemskerk twee auto’s ston-
den. Vanuit de ene auto werd 
een pakketje overgedragen aan 
de inzittende van de andere au-
to. De getuige vermoedde drugs-
handel. 
Bij controle bleek in het ene 
voertuig een 26-jarige man uit 
Wijk aan Zee te zitten. In zijn au-
to had hij geen drugs, maar wel 
zwaar illegaal vuurwerk. In to-
taal ging het om tachtig nitraten 
en zes cobra’s. Later zouden er 
in zijn woning nog eens twintig 
nitraten worden aangetroffen. In 
de auto van de andere verdach-
te, een 20-jarige Beverwijker, la-
gen negen cobra’s. 
De politie heeft het vuurwerk in 
beslag genomen. Beide mannen 
zijn door de politie aangehou-
den. Afsteken van vuurwerk mag 
trouwens alleen op 31 decem-
ber vanaf 18.00 uur tot 1 januari 
2.00 uur. Het afsteken buiten de-
ze tijden is strafbaar. Je kunt een 
taakstraf riskeren of een boete-
bedrag van een paar honderd 
euro.
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Senioren en Rabobank IJmond
Voor de senioren van Rabobank IJmond staan onze mobiele adviseurs klaar om 
u van dienst te zijn.  Albert Mol en André Castricum komen graag bij u langs als 
u een (tijdelijke) mobiliteitsbeperking heeft of uw bankzaken om een andere 
reden niet zelf kunt regelen. Daarnaast houden de mobiele adviseurs wekelijks 
spreekuur bij u in de buurt om al uw vragen te beantwoorden. 
Verder geven zij periodiek gratis workshops Rabo Internetbankieren voor klanten 
van de bank in IJmuiden en Heemskerk. De workshop Rabo Internetbankieren in 
Heemskerk wordt ook in 2015 georganiseerd in samenwerking met het Senior-
Web IJmond-Noord.
Wilt u meer weten? Kijk op www.rabobank.nl/ijmond - senioren.

Activiteiten en evenementen
19 januari 2015 Workshop Rabo Internetbankieren – Bibliotheek Velsen, IJmuiden
2 februari 2015 Workshop Rabo Internetbankieren – Buurthuis Het Spectrum, Heemskerk
16 februari 2015 Workshop Rabo Internetbankieren – Bibliotheek Velsen, IJmuiden
16 maart 2015 Avond van de Coöperatie (ledenbijeenkomst) – Kennemer Theater,  Beverwijk
16 maart 2015 Workshop Rabo Internetbankieren -  Bibliotheek Velsen, IJmuiden
30 maart 2015 Workshop Rabo Internetbankieren – Buurthuis Het Spectrum, Heemskerk

Nieuw: Chat met Rabobank IJmond
Vanaf maandag 5 januari 2015 bieden wij u 
de mogelijkheid om te chatten met een me-
dewerker van onze bank. Deze uitbreiding op 
onze virtuele kanalen sluit aan bij de huidige 
behoefte van onze klanten. U kunt uw vragen 
over dagelijkse bankzaken al stellen via de 
e-mail, telefoon, internet of Twitter. Daar komt 
nu chat bij. 

Vragen? Gebruik chat!
Om u nog meer gemak te bieden bij het 
regelen van uw dagelijkse bankzaken kunt 

u gebruik maken van onze (tekst) chat. Wij adviseren u bij het (online) aanvragen 
van onze diensten en begeleiden u bij het gebruik van onze website. 
Met behulp van chat kunt u direct in contact komen met een van onze adviseurs. 
Via de chatknop kunt u op zowel de Bedrijven als de Particulieren sites recht-
streeks in gesprek gaan voor vragen of advies.

Onze adviseurs zijn op werkdagen van 08.30 uur tot 17.30 uur beschikbaar om 
u te helpen via chat. Belangrijk: in een chatgesprek vraagt de medewerker nooit 
naar uw persoonlijke inloggegevens, zoals de I-code, S-code of pincode.

Aangeboden chat
Wanneer u via onze website een service, dienst of product aanvraagt of een wijzi-
ging doorvoert, dan krijgt u mogelijk een chatgesprek aangeboden. U kiest zelf of 
u de aangeboden chat wilt accepteren of dat u er geen gebruik van maakt.

Belknop in Rabo Bankieren App
Regelt u uw bankzaken via de Rabo Bankieren App en heeft u hulp nodig? Vanaf 
maandag 5 januari 2015 kunt u ook vanuit de app gelijk bellen met onze bank. 

Openingstijden Rabobank 
IJmond tijdens de feestdagen
Rond de feestdagen heeft Rabobank IJmond gewijzigde openingstijden. 
Op 24 december sluiten onze kantoren om 16.00 uur en op 31 december 
om 15.00 uur. 

Tijdens de feestdagen zijn wij gesloten en toch bereikbaar
Ook tijdens de feestdagen bankiert u  24 uur per dag via het internet of uw 
mobiele telefoon. 
Bekijk op www.rabobank.nl/ijmond - online regelen wat u ook buiten openings-
tijden zelf kunt regelen. 

Betaalopdrachten tijdens de feestdagen
Betaalopdrachten via Internetbankieren, Rabofoon en Rabo Mobiel worden wel 
verwerkt. Ook uw geagendeerde en periodieke overboekingen worden tijdens 
feestdagen en in het weekend ter verwerking aangeboden, behalve die naar het 
buitenland. Die worden vóór het weekend of vóór de feestdag ter verwerking 
aangeboden.

In het nieuwe jaar zijn wij op 2 januari 2015 geopend en bent u weer van harte 
welkom. 
Wij wensen u � jne feestdagen!

Het Mobiele Team, Albert Mol en André Castricum

U ontvangt uw Financieel Jaaroverzicht ieder jaar in januari of begin februari. 
Bankiert u via internet, dan krijgt u het jaaroverzicht digitaal: in pdf-vorm in 
de Berichten Inbox in Rabo Internetbankieren. Bankiert u niet via internet, 
dan sturen wij het Financieel Jaaroverzicht per post naar u toe. Dit kan wat 
langer duren, omdat we de verzending zoveel mogelijk combineren met bij-
voorbeeld de verzending van een afschrift. Dat spaart het milieu en kosten. 
Ontvangt u uw Financieel Jaaroverzicht op papier en wilt u overstappen naar 
digitaal? Of juist andersom? De ontvangstwijze van het jaaroverzicht stelt u 
eenvoudig in via Rabo Internetbankieren.
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/ijmond - klantenservice.
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Volop kerstactiviteiten 
bij Kindervreugd
Uitgeest - Alle activiteiten van 
speeltuinvereniging uit Uitgeest 
staan komende week in het te-
ken van de kerst. Zo is er een 
creatieve workshop, kunnen kin-
deren zich helemaal uitleven bij 
een bijzondere kinderdisco, zijn 
er leuke prijzen te winnen tijdens 
een speciale kienmiddag en is er 
een extra klaverjasavond. 

De disco op de laatste zaterdag 
voor kerst is al jaren een echte 
traditie bij de vereniging. In de 
knus versierde zaal kunnen kin-
deren op 20 december ander-
half uur swingen en springen op 
de gezellige kerstmuziek. Vanaf 
15.00 uur maken de dj’s er sa-
men met de lichteffecten, lasers, 
rookmachines en bellenblaas 
een geweldig feest van. Natuur-
lijk is het leuk als iedereen ver-
kleed als bijvoorbeeld Kerstman, 
rendier, sneeuwpop, ezel of os 
naar de speeltuin komt. 

Eerder op de dag, van 10.00 tot 
12.00 uur is ook de maandelijk-
se workshop afgestemd op het 
thema. Onder leiding van Wilma 

Rodenburg kunnen kinderen 
een leuke, met wol omwikkel-
de, kerstkrans maken. Tot slot 
is er op dinsdag 23 december 
een altijd gezellige kerstkien-
middag, waarbij uiteraard fan-
tastische prijzen zijn te winnen. 
Om 14.00 uur worden de eerste 
nummers getrokken. Kinderen 
die lid zijn van “Kindervreugd” 
kunnen gratis deelnemen aan 
deze activiteiten. Aan niet leden 
wordt een kleine bijdrage ge-
vraagd. 

Ook aan de volwassenen wordt 
gedacht. Voor hen is er op 
maandag 22 december een 
unieke kerstklaverjasdrive aan 
het programma toegevoegd. Om 
19.30 uur start het spel in het 
clubgebouw aan de Middel-
weg 108-110 in Uitgeest. De en-
tree bedraagt dit keer 2,50 eu-
ro.  Men streeft er naar om rond 
23.00 uur weer klaar te zijn. Na 
het kaarten is er een verloting.

Voor meer informatie kunt u kij-
ken op de website van de speel-
tuin, www.speeltuinuitgeest.nl. 

Iedereen welkom op 
kerstmarkt Molenhoek
Uitgeest - Traditioneel vindt de 
kerstviering van basisschool de 
Molenhoek de donderdag voor 
de kerstvakantie plaats. Leer-
lingen genieten dan samen met 
hun groep van een kerstdiner 
terwijl de ouders in de aula on-
der het genot van een kom snert 
of glaasje glühwein in de kerst-
stemming komen.

Dit jaar pakt de organisatie het 
groots aan en zijn behalve de 
leerlingen en ouders ook buurt-
bewoners, opa’s, oma’s en an-
dere geïnteresseerden van harte 
welkom om bij de school kerst-
sfeer te komen proeven.  Het 
schoolplein wordt omgetoverd 
tot een heuse kerstmarkt waar 
tussen 17.00 uur en 19.30 uur 
enorm veel te zien, proeven en 
beleven is.  Op de markt wordt 
van alles verkocht; van sjaals en 
mutsen tot armbandjes en ket-
tingen maar ook tweedehands 
kleding, nieuwe boeken en nog 
veel meer. Een oliebollenkraam 
zal niet ontbreken en uiteraard 
is er aan warme chocolade-
melk en tulband gedacht. Door-
dat de organisatie sponsoren zo-
als boekhandel Schuyt, de Mars-

kramer, de Dekamarkt en slage-
rij Dick Kok bereid heeft gevon-
den om mee te werken, kunnen 
er verschillende loterijen plaats-
vinden. Met het raden van het 
aantal kerstballen in een vaas 
zijn ook nog eens bowlingarran-
gementen bij Bobs en vrijkaar-
ten van Monkeytown te winnen. 
Wie een herinnering aan de ge-
zellige markt wil, kan zich samen 
met de Kerstman laten fotogra-
feren. Om het kerstgevoel hele-
maal compleet te maken zal het, 
speciaal voor de gelegenheid 
geformeerde, Molenhoek Christ-
mas Carol Koor doorlopend op-
tredens verzorgen. De zingende 
moeders zullen niet alleen op het 
plein te zien zijn. Zij zullen door 
de school lopen om alle klassen 
op een mooi lied te trakteren. De 
opbrengst van de kerstmarkt zal 
worden gebruikt om het school-
plein te verfraaien. Een aan-
tal speeltoestellen zijn na jaren 
trouwe dienst wel aan vervan-
ging toe. 

Donderdag 18 december 17.00-
19.30 Kerstmarkt bij basisschool 
de Molenhoek, Meidoornstraat 
21 Uitgeest.

Kinderen eten met hun groep terwijl ouders en andere bezoekers bui-
ten op de markt rondlopen

De moeders met gouden keeltjes die het Christmas Carol Koor vormen

        Bridgenieuws
Uitgeest - Afgelopen woens-
dag was de avond dat wij voor 
de eerste keer in alle lijnen na 
het eerste tafeltje de spelverde-
lingen hebben ingevoerd. De af-
gelopen paar jaar werd dat pas 
gedaan na de laatste, zesde ta-
fel, en dat was eigenlijk juist het 
moment dat iedereen daar géén 
zin meer in had. 24 spel gecon-
centreerd gespeeld of tegen-
gespeeld, toppen gevierd (be-
smuikt, want je kunt moeilijk 
openlijk de tegenstander in zijn 
of haar hemd zetten) en nullen 
geïncasseerd (ook besmuikt, met 
gekners der tanden, of openlijker 
door je maat eens goed de man-
tel uit te vegen), maar in alle ge-
vallen is er spanning opgebouwd 
en die spanning moet eruit. 
En dat gebeurt eigenlijk het bes-
te door na het laatste tafeltje 
snel naar de bar te rennen voor 
een koele versnapering, of naar 
het toilet te rennen voor een be-
vrijdende loslating. 
Hoe dan ook, niét door nog eens 
effe spelverdelingen te gaan in-
voeren. Eigenlijk voerden alleen 
de strebers (die lui uit de A-lijn) 
de spelverdelingen nog in omdat 
zij toch de volgende dag graag 
nog even zouden zien waar de 
fouten waren gemaakt (door 
de maat) en waar het beter zou 
kunnen (door de maat). Maar 
nu is er geen ontkomen meer 
aan. Alle lijnen voeren in, en 
dat is maar goed ook. De mees-
te bridgers willen béter worden, 
en daar helpen deze spelverde-
lingen, terug te zien via internet, 
heel goed bij. Bijkomstigheid is 
dat nu ook de malle verdelin-
gen in de A-lijn tot het verleden 
zullen behoren. Sommigen vin-
den dat jammer, anderen zuch-
ten van verlichting. Hieronder 
ziet u de scores van degenen die 
verlicht zuchtten. Ziet eens even 
de score van ruim 65% van wed-
strijdleider Theo Huising met al-
lesdoener Pieter Andringa, hul-
de! En die van Carien en Jaap 
Willemse: de strijd om het kam-
pioenschap is nog niet gelopen. 
En die van Ineke Los-Marjan de 
Gilde, het kost wat tijd om inge-
speeld te raken.

De uitslagen:
A-lijn: 1 Carien Willemse-Jaap 
Willemse 58,68% 2 Jan Sinemus-
Wim Weber 56,94% 3 Hans Wij-
te-Paul Wijte 55,90%; 
B-lijn: 1 Ineke Los-Marjan de 
Gilde 62,50% 2 Milja vd Booren-
Jeanne Admiraal 61,98% 3 Auke 
Hulshof-Gonny Hulshof 61,25%; 
C-lijn: 1 Riet Schafgans-Leo 
Tromp 61,46% 2 Annie Bleeker-
Ina Woerden 54,69% 3 Jan vd 
Booren-Eddy Jansen 53,13%; 
D-lijn: 1 Theo Huising-Pie-
ter Andringa 65,42% 2 Alyne 
Dumas-Han Dumas 60,42% 3 
Gert Willemse-Jaap Zonneveld 
59,58%; 
E-lijn: 1 Riet Jaape-Petra de 
Ruyter 57,29% 2 Tineke de Groot-
Constance Dirks 55,73% 3 Loes 
Apeldoorn-Elly Neele  54,69%.
(Paul Wijte)
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren:
Akersloot: 06-12-2014 Yinthe 
Sophie Koenis, dochter van Jel-
le Koenis en Martine M. Sluijter. 
Castricum: 05-12-2014 Anaïs 
Olivia Oud dochter van Maurits 
G.T. Oud en Chantal Y. de Liser 
de Morsain.
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap:
Akersloot: 10-12-2014 Nicolaas 
Schut en Maria T. van Oevelen. 
11-12-2014 Jelle G. Offerhaus 
en Elisabeth R. Schimmel.
Huwelijk:

Castricum: 10-12-2014 Richard 
Roodt en Fatiha Fanane.
Overleden:
Castricum: 03-12-2014 Lokje 
Kruithof weduwe van Dirk Feen-
stra, 05-12-2014 Klaas Rus-
tenburg gehuwd met Ilse Klin-
geler. 06-12-2014 Tona L. Aal-
dijk gehuwd met Rudolf Hoo-
geveen. 09-12-2014 Cornelis J. 
de Pree. 09-12-2014 Cornelia 
M. Brabander. 10-12-2014 Cor-
nelis Bleijendaal. Limmen: 03-
12-2014 Johannes N. Kaandorp 
gehuwd met Maria A. Wulp.

Open Kampioenschap Biljarten
Castricum - Biljartvereniging 
’t Stetje bestaat in juli tien jaar. 
Ter gelegenheid hiervan organi-
seren de leden het Open Kam-
pioenschap Biljarten van Castri-
cum. Dit gaat plaatsvinden op 
alle vrijdagavonden in februari, 
aanvang 19.00 uur. De finaleron-
de wordt gespeeld op zaterdag 

7 maart, aanvang 13.00 uur. Er 
kunnen maximaal veertig deel-
nemers meedoen. Inschrijven op 
vrijdagavond bij ’t Stetje in het 
biljartcentrum vanaf 19.00 uur 
of zaterdag in het centrum vanaf 
14.00 uur. Of vraag een inschrijf-
formulier aan via jnwmolenaar@
gmail.com of 251-672050.

Witte kerkje
Als bezoeker van het Witte kerkje 
van Duin en Bosch, een Rijksmo-
nument, ben ik hevig geschrok-
ken dat het te koop wordt aan-
geboden. De kans dat er nog 
kerkdiensten worden gehouden 
is zeer klein. 
De hoogste bieder heeft het laat-
ste woord. Alsof culturele, soci-
ale en religieuze waarden er in 
deze neoliberale vooruitgangs-
maatschappij niet meer toe doen. 
Voorbijgegaan wordt aan een 
eeuwenlange traditie van 110 
jaar. Momenteel verrijst op Dijk 
en Duin een compleet nieuw 
dorp. Nieuwe bewoners zullen 
beslist geïnteresseerd zijn in ex-

posities, yoga, muziekuitvoerin-
gen, rouw- en trouwdiensten et 
cetera. 
Meer dan voldoende redenen 
en mogelijkheden om een ver-
der bestaan te rechtvaardigen. 
Ook de kerk in Bakkum gaat slui-
ten. Misschien een idee om sa-
men te werken? Hopelijk neemt 
de directie de verantwoordelijk-
heid op zich om maatschappelijk 
te ondernemen, zodat een ieder 
in Castricum van het kroonjuweel 
van Dijk en Duin kan blijven ge-
nieten en niet mensen klakkeloos 
in de kou laat staan.

J. van Plateringen, Castricum.

Ambassadeurs Oer-IJ
Castricum - Donderdag 11 de-
cember ontvingen deelnemers 
aan de cursus IVN Ambassa-
deurs van het Landschap hun 
welverdiende certificaat. Zij kre-
gen deze uit handen van Jaap 
Bond, gedeputeerde van de Pro-
vincie Noord-Holland.
In de afgelopen weken heeft 
IVN (Instituut voor Natuuredu-
catie en Duurzaamheid ) de cur-
sus ‘Ambassadeurs van het Oer-
IJ’ verzorgd. Hoofddocente Lia 
Vriend en verschillende gast-
docenten hebben de deelne-
mers meegenomen in de unie-
ke waarde van het Oer-IJ. Het 
Oer-IJ heeft vandaag de dag een 
grote betekenis als groene wig 
in een verstedelijkt gebied, met 
een sterke culturele en land-
schappelijke identiteit. Het ver-
bindt de Metropoolregio Am-
sterdam met de kust. Twaalf on-
dernemers die betrokken zijn bij 
recreatie en toerisme hebben in 
een viertal bijeenkomsten kennis 
opgedaan over de natuurwaar-
de, de strijd tegen het water en 
de landschapshistorie van het 
Oer-IJ. Met de verworven kennis 
kunnen zij hun eigen gasten nog 

beter informeren en daarmee het 
verblijf in het Oer-IJ gebied nog 
aantrekkelijker te maken.
Als cursusopdracht hebben de 
deelnemende recreatieonderne-
mers ook een route of arrange-
ment rond het eigen bedrijf ont-
worpen met informatie over het 
ontstaan van het landschap. Op 
donderdag 11 december presen-
teerden zijn hun speciale Oer-IJ 
arrangementen. Deze varieerde 
vanwandel- en fietsroutes,  fo-
tospeurtochten, meerdaagse ar-
rangementen of ludieke koppe-
lingen aan het begrip Oer-IJ, zo-
als ‘Van Oer-IJ naar roerei’. De 
afsluitende bijeenkomst vond 
plaats in het Ruiterhuys in Cas-
tricum.
IVN Ambassadeur van het Oer-
IJ zijn: Minicamping de Hooiberg 
(Bakkum), Lotus Events (Assen-
delft), Landgoed Robacher’s Wa-
termolen (Hauwert), B&B Lim-
merzand (Limmen), Het Lab 
(Zaandam), Agrocamping Orms-
by Field (Castricum), Kennemer-
duincamping Bakkum (Bakkum), 
Huize Koningsbosch (Bakkum), 
De Oude Keuken (Bakkum), Ho-
tel Borst (Bakkum).

Goed nieuws

Castricum - Goed nieuws is de titel van de kerstvesper die 24 de-
cember om 21.00 in de Dorpskerk wordt gehouden.  Het is de derde 
vesper met als thema ‘Reddende engelen’. In deze vesper staat het 
goede nieuws, oftewel het evangelie dat de engelen zingend bren-
gen centraal. Dick van Arkel zal voorgaan in deze oecumenische 
dienst. Hij houdt een korte overweging. Het Liturgiekoor verzorgt de 
zang ondersteund door gastzangers.

Castricum - De JeugdSportPas 
(JSP) in Castricum en Heems-
kerk, uitgevoerd door Sportser-
vice Kennemerland, gaat ook in 
het nieuwe jaar weer sportief 
van start. Alle kinderen die in 
Castricum, Akersloot, Limmen en 
Heemskerk wonen of op school 
zitten kunnen zich inschrijven 
voor de JSP en in januari kennis-
maken met een sport naar keu-
ze. Voor vijf euro kunnen de kin-
deren uit de groepen een tot en 
met acht van het basisonder-
wijs doorgaans vier lessen mee-
doen met een sport naar keuze. 
Inschrijven kan tot en met dins-
dag 23 december, uitsluitend via 
de website. De lessen starten in 
de week van 19 januari. Verder-
op in dit schooljaar volgt er nog 
een derde blok. Surf naar www.
sportservicekennemerland.nl om 
het kind in te schrijven.

Sport voor 
kinderen

Kerst-
samenzang

Akersloot - Het Oecumenisch 
Beraad Akersloot houdt op vrij-
dag 19 december een kerst-
samenzang in het dorpskerkje 
aan het Dielofslaantje, aanvang 
19.30 uur. Medewerking wordt 
verleend door het interkerkelijk 
koor Recreation onder leiding 
van Eibert de Vries. De toegang 
is gratis, maar men kan een vrij-
willige bijdrage geven ten be-
hoeve van de Stichting Samen 
Spelen, een stichting die spelac-
tiviteiten voor zieke en gehandi-
capte kinderen organiseert. Na 
afloop is er koffie, thee of cho-
colademelk.

Heiloo - De politie van Heiloo 
heeft de laatste tijd een aan-
tal meldingen binnen gekregen 
van babbeltrucs. Onbekend ge-
bleven vrouwen, alleen of in ge-
zelschap van een andere vrouw, 
komen meestal in de avonduren 
aan de deur met vaak een ‘zie-
lig’ verhaal. Ze doen zich bijvoor-
beeld voor als thuiszorgmede-
werkers, dringen zich op en pro-
beren de woning binnen te ko-
men. In sommige gevallen lukt 
dat, in andere gevallen niet. De-
ze babbeltrucs worden voorna-
melijk gedaan bij oudere inwo-
ners van Heiloo. In enkele geval-
len bleek dat er niets weg is ge-
nomen, maar er is ook een mel-
ding gedaan bij de politie waar-
bij iemand een geldbedrag mist 
en eveneens een melding waar-
bij een bankpas is gestolen. De 
politie verzoekt mensen om hier 
extra alert op te zijn. Bel direct 
met telefoonnummer 112 bij een 
vermoeden, zodat de politie deze 
oplichters in de kraag kan vatten.

Babbeltrucs
in Heiloo

www.lijfengezondheid.nl
Aanvullend verzekeren fysiotherapie?











Uitgeest - Zondag tegen kop-
loper VSV werd aangetoond dat 
FCU na een stroeve start van de 
competitie zijn draai heeft ge-
vonden. In een meeslepende 
wedstrijd die een reclame was 
voor het voetbal in zijn algemeen 
en het amateurvoetbal op dit ni-
veau in het bijzonder werd met 
3-3 gelijk gespeeld,. Daarmee 
heeft de club tien punten uit de 
laatste vier wedstrijden behaald 
en dat is een sterk staaltje.
Trainer Ron Bouman beschikt op 
dit moment over een flink aan-
tal gelijkwaardige spelers en 
kan daardoor wekelijks keu-
zes maken. Vandaag vonden bij-

FC Uitgeest: voorwaarts naar 2015
voorbeeld Ruud Koedijk en Jorn 
Brouwer weer eens hun naam 
terug op het formulier van de 
startopstelling. Vanaf de 1e mi-
nuut maakten allebei de ploegen 
duidelijk dat er maar één ding 
was dat vandaag telde, winst. 
Het gevolg was een wedstrijd vol 
met gepassioneerde strijd, duels 
die op het scherpst van de snede 
werden uitgevochten, individue-
le hoogstandjes (vooral Mitchell 
Bormann van VSV) en een paar 
mooie doelpunten. 
In de 14e minuut waren het de 
gasten uit Velsen die op voor-
sprong kwamen. Op vrij een-
voudige wijze kon uitblinker 

spits Donny Klok de bal aanne-
men in “de zestien” en daar wist 
hij wel raad mee. 0-1. Drie mi-
nuten daarna dacht FCU te sco-
ren maar het doelpunt van Joost 
de Jong werd vanwege ver-
meend duwen van Lester Half 
door scheidsrechter Bogards af-
gekeurd. In de 28e minuut was 
het toch raak. Een schitterende 
pass over “de hele” van de van-
daag weer ijzersterk spelende 
Sander van den Helder werd pri-
ma verwerkt door Jorn Brouwer 
wiens voorzet koelbloedig werd 
afgemaakt door Lester Half. 1-1. 
Beide ploegen kregen daarna de 
gelegenheid om de score uit te 
bouwen maar het was vlak voor 
rust FCU die het werkelijk deed 
al was dat op curieuze wijze. 
Een indraaiende hoekschop van 
Ruud Koedijk werd door alles en 
iedereen gemist en belandde zo-
maar achter de lijn.2-1
Na rust ging het spektakel ge-
woon verder. Zo zag keeper Da-
ve Davidson een pegel van 30 
meter door aanvoerder Tim Kuyt 
op de lat uiteenspatten en ran-
selde hij op fraaie wijze een kop-
bal van Post onder de lat van-
daan. FCU wankelde en moest in 
de 58e minuut de verdiende ge-
lijkmaker toestaan. Een terug-
kaatsende bal van de paal kwam 
ongelukkig op het lichaam van 
Steinar Haan waarna de bal ach-
ter de lijn belandde. 2-2.  Weer 
was het FC Uitgeest dat daarna 
op voorsprong kwam en aan het 
langste eind leek te gaan trek-
ken. Een prachtige voorzet van 
Ruud Koedijk belandde voor de 
voeten van de vandaag uitblin-
kende Joost de Jong (hij werd 
daarvoor bekroond met uitver-
kiezing tot Bakkum en Krook-
speler van de wedstrijd) die fraai 
de 3-2 op het scorebord zet-
te. Jammer was dat in de 84e 
minuut Ramon den Nijs er niet 
in slaagde om de wedstrijd op 
slot te gooien en nog vervelen-
der voor FCU was dat wederom 
Donny Klok in de 87e minuut op 
prachtige wijze (halfvolley vanaf 
16 meter) wel wist te scoren. 3-3. 
Natuurlijk teleurgestelde spe-
lers, zo hoort het ook, maar zeg-
gen de Engelsen dan zo mooi: 
“It is no use crying over spilled 
milk”. Bovendien, zegt uw van-
daag maar eens objectieve Af-
vallende Bal, was 3-3 ook een 
terechte uitslag. 

Zo vindt FCU zich na de eerste 
helft van de competitie terug op 
de zevende plaats met “maar” 
negen punten achterstand op 
koploper VSV. Wie weet wat 
het nieuwe jaar gaat brengen. 
Misschien weer een stap voor-
waarts?

FC Uitgeest:
Davidson, uit den Boogaard, 
Emiel Sinnige, van den Helder, 
Haan, Smit, Brouwer, de Jong, 
den Nijs, Koedijk (76e Idema), 
Half

FC Uitgeest E3 
winterkampioen

Uitgeest - Soms zou je zomaar 
vergeten dat het gewoon nog 
jonge binkjes zijn van gemiddeld 
9 jaar. Want als je ze bezig ziet 
op het veld dan leveren ze vaak 
meer strijd dan de meeste vol-
wassen herenteams. 
Het afgelopen voetbalseizoen in 
de F1 was even uitdagend als 
leerzaam. Onder het motto “zon-
der schuren geen glans” leerden 
de jongens wedstrijd na wed-
strijd dat je moet blijven geloven 
in je eigen spel en kracht. En dan 
maakt verliezen of winnen niet 
zo heel veel uit, het gaat om de 
stappen voorwaarts die je maakt. 
En stappen hebben ze gemaakt, 
je kan gerust zeggen dat de jon-
gens met zevenmijlslaarzen om 
hun voeten als FC Uitgeest E3 de 
derde klasse zijn binnengestapt. 
Na ongeslagen de eerste beker-
ronde te zijn doorgekomen be-
gonnen ze vol goede moed aan 
de competitie. Zoals het sche-

ma al deed vermoeden zaten de 
lastige tegenstanders direct al in 
de start. Maar zowel de eeuwi-
ge rivalen van FC Castricum als 
het goed spelende Jong Holland 
werden uiteindelijk met prima 
spel en veel scorend vermogen 
opzij gezet.

Daarna was de race eigenlijk 
al gelopen en werden de overi-
ge tweede- en eerstejaars teams 
overtuigend verslagen. Het re-
sultaat laat zich raden; 10 wed-
strijden gespeeld, 30 punten en 
79 doelpunten voor, dus....win-
terkampioen!
En winnen is natuurlijk prach-
tig en die mooie beker ook maar 
nog mooier dan dat is het ge-
toonde spel, het onderling coa-
chen en het heilige vuur van de-
ze ploeg. Iets waar de ouders, 
trainers maar zeker ook de lei-
ders ontzettend trots op zijn. Op 
naar het volgende seizoen!

Voetbalmeiden sluiten mooi 
jaar af met lasergame
Uitgeest - De meiden van 
FC Uitgeest MC1 hebben een 
mooie najaarscompetitie gehad 
en ter afsluiting gingen ze laser-
gamen bij Vuurlinie in Beverwijk. 
Ze hebben voor alle wedstrijden 

gebikkeld en gevochten voor 
de punten en zijn op de twee-
de plaats geëindigd in de eerste 
klasse. De meiden hebben het 
erg naar hun zin en voetballen 
met veel plezier bij FC Uitgeest.

Uitgeest - Vrijdag 12 december 
was de feestelijke opening van 
Computer Center Uitgeest, een 
nieuwe computerwinkel geves-
tigd aan de Molenwerf 21-A (te-
genover Monkey Town). 
De twee eigenaren, Martin van 
Baarle en Ben van Veen, heb-
ben beiden ruime ervaring in het 
repareren en onderhouden van 
pc’s en laptops onder Windows. 
Zij geven zowel particulieren als 
bedrijven de juiste service wan-
neer zich een probleem of sto-
ring voordoet. Dat kan variëren 
van het opschonen van bestan-
den tot het vervangen van defec-
te onderdelen. Het liefst zo snel 

en voordelig mogelijk, zodat u 
als gebruiker direct weer aan de 
slag kunt.
Ook kunt u altijd langskomen 
voor een deskundig advies wan-
neer u overweegt uw computer 
in te ruilen of te vervangen door 
een nieuwe of gebruikte. Het-
zelfde geldt voor al uw randap-
paratuur zoals uw printer, muis, 
toetsenbord, scherm, externe 
harde schijf, kortom alle appa-
raten die met uw computer ver-
bonden zijn. 
Neem de advertentie elders in 
dit blad mee, dan krijgt u 10 pro-
cent korting op de eerste repara-
tie (excl. onderdelen)!
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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 2 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl
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Burgemeester begroet 
nieuwe Nederlanders 

Ophaaldata restafval
In week 52 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 22 december. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 24 december.
De Koog: zaterdag 27 december.
Buitengebied, Uitgeesterweg: zaterdag 27 december. 

Op vrijdag 19 december wordt in heel Uitgeest het plastic af-
val opgehaald.

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
A.A. Veldboer, 74 jaar

GEHUWD
M.W. Nederlof en E.H.M. Zeeman
ONDERTROUW
E.N. de Gans en M.L. Doodeman

Burgemeester Theo van Eijk poseerde donderdagmorgen 4 december in 
de raadzaal van het gemeentehuis van Uitgeest met een aantal nieuwe 
Nederlanders. Dat gebeurde nadat hij deze inwoners van Uitgeest vlak 
daarvoor tijdens een korte ceremonie had genaturaliseerd. De burge-
meester wordt hier geflankeerd door vijf leden van een oorspronkelijk 
Somalisch gezin, een voormalige Irakese en een voormalige Braziliaanse 
(foto: gemeente Uitgeest).  

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 25 december (Eerste 
Kerstdag) en vrijdag 26 december (Tweede Kerstdag). 

Extra raadsvergadering 18 december
Donderdagavond 18 december 2014 is er een extra, openbare vergadering 
van de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda 
staat onder meer besluitvorming over de financiering van de verbinding A8-
A9. De vergadering begint om 20.00 uur.
De complete agenda staat op de website www.uitgeest.nl, te bereiken op de 
homepage via het Raadsinformatiesysteem. 

Nieuwe afvalkalenders nu al online
De nieuwe afvalkalenders voor 2015 (verdeeld over vier gebieden) zijn nu 
al in te zien op de website van de gemeente Uitgeest, via de homepage, on-
der ‘Huisvuil en afval’.
De vaste ophaaldagen blijven voor elke wijk hetzelfde: maandag voor Ou-
de Dorp en Bedrijventerrein; woensdag voor De Kleis en Waldijk; donderdag 
voor De Koog en vrijdag voor Buitengebied en Uitgeesterweg.
Het plastic wordt ook in het nieuwe jaar opgehaald op de vierde vrijdag van 
de maandag.
Voor afwijkende data in verband met feestdagen: zie de nieuwe kalenders. 
Deze zijn vanaf week 1 ook in geprinte vorm mee te nemen van de leesta-
fel in het gemeentehuis.  

Informatiekrant over 
veranderingen in de zorg
Vorige week ontvingen ruim 65.000 huishoudens in Uitgeest en de regio 
Alkmaar een informatiekrant over de veranderingen in zorg, ondersteuning, 
werk en inkomen. De krant is een initiatief van de samenwerkende gemeen-
ten in de regio om inwoners antwoord te geven op veelvoorkomende vra-
gen en voorbeelden en ideeën te geven over het omgaan met veranderin-
gen.
Uitgeesters die geen krant hebben ontvangen kunnen deze online bekijken 
op de site: www.datisheelnormaal.nl/infokrant of een exemplaar ophalen 
van de leestafel in het gemeentehuis.
De informatiekrant maakt onderdeel uit van de campagne ‘Dat is heel nor-
maal in onze gemeente’

Pasfoto’s maken in gemeentehuis
Het is mogelijk om in de hal van het gemeentehuis zelf pasfoto’s te maken, 
geschikt voor paspoort, id-kaart of rijbewijs. De kosten voor een setje fo-
to’s bedragen E 6,-.
Gebruikers van de dienstverlening wordt verzocht om gepast muntgeld 
mee te nemen. Vanwege de drukte bij de publieksbalie op de donderdag-
avond raadt de gemeente aan om op een eerder moment pasfoto’s te ma-
ken. Er bestaat op donderdagavond ook geen gelegenheid om bij de balie 
advies te vragen over het maken van de foto’s. Overigens staat op de auto-
maat een duidelijke gebruiksaanwijzing.’

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

De moeilijke keuzes in de (mantel)zorg
Donderdag 27 november vond in het gemeentehuis van Uitgeest een geani-
meerde discussieavond plaats over mantelzorg met beleidsmedewerkers, 
consulenten, zorgprofessionals en mantelzorgers, in aanwezigheid van de 
Uitgeester wethouder Antoine Tromp. Deze gaf een uiteenzetting van de 
laatste ontwikkelingen op de terreinen van welzijn en zorg.
Aan de hand van een aantal stellingen werd vervolgens discussie gevoerd. 
Wethouder Tromp kreeg hierbij veel suggesties van de aanwezigen. Er ont-
spon zich een interessant gesprek over de manier waarop mantelzorgers 
het best bereikt kunnen worden. Pasklare antwoorden op die vraag bleken 
lastig te vinden. Aanwezige mantelzorgers vertelden hun persoonlijke ver-
haal. Ze gaven aan vaak in een tweestrijd te zitten tussen zorgen voor hun 
geliefde en hun eigen leven. Gevoelsmatig is daartussen geen keuze te ma-
ken. ‘Je wil en zal zorgen,’ zoals een van de mantelzorgers het omschreef.
De wethouder kreeg verder nog allerlei vragen voorgeschoteld. Zoals over 
de zorg in 2015 en hoe de samenwerking tussen verschillende organisa-
ties er volgens de gemeente uit zou moeten zien. Ook werd er een kritische 
noot gekraakt over de viering van De dag van de Mantelzorg. Evenals in 
voorgaande jaren werd één mantelzorger uit Uitgeest in het zonnetje gezet, 
die daarbij symbool stond voor alle mantelzorgers. Dit laatste bleek echter 
niet duidelijk genoeg naar voren gekomen. De wethouder en MaatjeZ zul-
len zich hierop bezinnen.
De avond werd door de meeste aanwezigen als positief ervaren. Heel wat 
vragen werden beantwoord, terwijl er ook weer nieuwe vragen opkwamen. 
Daarop zullen in de loop van 2015 de antwoorden komen.
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