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gratis 
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Uitgeest - Op 18, 19 en 20 
december zal de eerste edi-
tie van Kerstdorp Uitgeest 
plaatsvinden. Georganiseerd 
door Sanne Scholten van Ca-
fe ’t Portiertje en Danielle 
Kaandorp, medewerkster bij 
Grand Café Beams. “Wij wil-
len hier een Uitgeester tradi-
tie van maken, een soort win-
terkermis waar iedereen el-
kaar tegen komt”, aldus San-
ne en Danielle. Het Kerst-
dorp is vrijdag en zaterdag 
open van 15.00 tot 21.00 uur 
en zondag van 14.00 tot 20.00 
uur.
Enthousiaste ondernemers 
bemannen deze dagen hun 
eigen huisje op het plein voor 
het Gemeentehuis en bieden 
tegen leuke prijzen hun ar-
tikelen aan. De aanwezigen 
van deze eerste editie zijn: Ri-
tuals, Slagerij Dick Kok, Bak-
kerrij Putter, Kruyt Houtde-
sign, Van Riet Aardappelhan-
del, De Deel Wijnen & Rela-
tiegeschenken, Made with 
love by Soraya, Niks Meer & 
Niks Minder, Bloembinderij 
Volle Vazen, Innovatieproject 
Cirkel op zijn kop, Ouder-ini-
tiatief Vrije School Uitgeest 
en Grand Cafe Beams. 

Musicalkoor Time Square 
steelt de show in Dickenskle-
ding, op de ijsbaan wordt u 
vermaakt door toneelvereni-
ging Vondel en er zijn optre-
dens van “Kleinkoor Surpri-
sing” en “The Sound of Life”.

IJsbaan en loterij
Er is door diverse sponsoren 
een ijsbaan ter beschikking 
gesteld waar kinderen voor 
1 euro kunnen schaatsen. De 
opbrengsten hiervan zullen 
gaan naar de stichting Rett. 
Doel van deze stichting is het 

direct ondersteunen van on-
derzoek en ontwikkeling van 
therapieën zodat kinderen 
met het Rett syndroom alles 
uit het leven kunnen halen 
wat erin zit!

In het kerstdorp zijn ook elke 
dag lootjes te koop waarmee 
leuke prijzen te winnen zijn. 
Er is iedere dag een trekking. 
De opbrengst van deze loterij 
is ook voor de stichting Terre.

Wensboom voor alle kin-
deren uit Uitgeest
Speciaal voor alle kinde-
ren! “Vul een wens in en 
wie weet laat gemeente Uit-
geest jouw wens in vervulling 
gaan”. Zondag om 16.00 uur 
zal de leukste wens uitgeko-
zen worden.

Kerstdorp Cadeaubonnen 
en bedrijfsborrel
Op vrijdag  staat het kerst-
dorp in het teken van de be-
drijfsborrels, kom gezellig 
met alle collega’s langs voor 
een kerstborrel en stel met 
de verkrijgbare waardebon-
nen uw eigen kerstpakket 
samen. Op het Gemeente-
huisplein staan verschillende 
huisjes die leuke of lekkere 
artikelen aanbieden zodat ie-
dereen z’n eigen kerstpakket 
naar zijn eigen smaak kan 
samenstellen. U kunt hier-
voor bonnen bestellen van-
af 12 euro per vel verdeeld in 
12 bonnen van 1 euro, deze 
komen wij dan leuk ingepakt 
bij u bezorgen. Bestellen kan 
via kerstdorpuitgeest@gmail.
com.                                                                                                             
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CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

KERST PETIT FOURS!
MET HEERLIJKE GROET, UW BANKETBAKKERS!

KERSTBESTELLIJSTEN LIGGEN VOOR U KLAAR IN ONZE WINKELS.

I.v.m. de feestdagen verschijnt  
deze krant dinsdag 22 december.
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De week van 31 December 
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

R   aadslid 
aan het wooRd

Jelle Brouwer
Ik ben Jelle Brouwer, 
raadslid namens de PvdA 
in Uitgeest.

Sinds 19 jaar woon ik in 
De Kleis, waar ik 7 jaar 
voorzitter was van de 
wijkvereniging. In die tijd 
hebben we de huisartsen-
praktijk kunnen behouden 
voor de wijk en veel activi-
teiten georganiseerd zoals 
jaarlijks een karttoernooi 
en de skeelerwedstrijd in 
De Kleis.

Ik ben lid van de lokale 
PvdA omdat ik het be-
langrijk vind dat alle men-
sen in Uitgeest die zorg 
nodig hebben dat krijgen. 
Maar ook dat iedereen 
ongeacht de hoogte van 
het inkomen gebruik moet 
kunnen maken van onze 
voorzieningen, zoals het 
zwembad, de bibliotheek 
en een goede school. Het 
zijn ontmoetingsplaatsen 
voor jong en oud, waar 
onze vrijwilligers fantas-
tisch werk doen. Daarom 
wil de PvdA in Uitgeest 
niet dat het zwembad of 
onze sportvelden verdwij-
nen vanwege huizenbouw.

Ik vind dat Uitgeest zijn 
schoonheid moet behou-
den. Daarom was de PvdA 
de eerste partij die aangaf 
tegen de bouw van wonin-
gen aan de Zuidoever van 
het Uitgeestermeer te zijn. 
Gelukkig volgden andere 
partijen ons daarin.

Als u zich net als ik in wilt 
zetten voor een Uitgeest 
waar we solidair zijn met 
elkaar en strijden tegen 
onrecht, dan kunt u mij 
bereiken via het mail-
adres: pvda.uitgeest@
gmail.com

Tijdelijk geen bibliotheek in Uitgeest
Uitgeest - Vanaf 1 januari 
is de bibliotheek in Uitgeest 
gesloten. Maar er komt begin 
volgend jaar een alternatief. 
De stichting Bibliotheek Uit-
geest opent, mogelijk eind ja-
nuari al, een bibliotheekvoor-
ziening in het voormalige po-
litiebureau aan de Dr. Brug-
manstraat, pal naast de hui-
dige bibliotheek. Een biblio-
theek die losstaat van de hui-
dige organisatie, Bibliotheek 
IJmond Noord, maar gaat 
draaien met vrijwilligers.
,,We gaan dus onafhankelijk 
verder’’, vertelt Wies de Wit, 
voorzitter van deze stichting. 
,,In de kleiner pand, dat wel.’’ 
Hoe het er precies uit komt 

te zien moet nog blijken. ,,We 
zijn nog bezig met het verzin-
nen van een leensysteem’’, 
vertelt De Wit. ,,Het wordt een 
soort sterren-systeem, de uit-
leg daarover volgt tegen de 
tijd dat we open gaan.’’
De gemeente ondersteunt 
het initiatief door een star-
tersbijdrage van 160.000 eu-
ro te geven en een jaarlijkse 
bijdrage in de exploitatiekos-
ten van 120.000 euro, aldus 
De Wit. ,,Het wordt een zelf-
standige vestiging voor jong 
en oud, waarbij we er de na-
druk op willen leggen dat de 
scholen ook een belangrij-
ke rol spelen als het om de 
jeugdboeken gaat.’’

De nieuwe bibliotheek doet 
een beroep op de inwoners 
van Uitgeest om boeken die 
ze kwijt willen te doneren. De 
Wit: ,,Dat kan pas als we onze 
nieuwe locatie gaan inrich-
ten maar we willen de men-
sen nu al vragen boeken voor 
ons te bewaren.’’
Ook doet men een beroep 
op vrijwilligers. Men heeft in-
middels 16 vrijwilligers, maar 
zou die groep graag uitbrei-
den. Belangstellenden kun-
nen zich aanmelden bij Wies 
de Wit op 0251-313174. Vanaf 
1 januari neemt Hetty Franza-
ni de coördinatie van de vrij-
willigers op zich. Zij is te be-
reiken op 0251-315060.

Weer prachtige kerststal
Uitgeest - De vrijwilligers 
van de O.L. Vrouwe Geboorte 
Uitgeest aan de Langebuurt 
hebben de prachtige kerst-
stal weer van zolder gehaald. 
Zoals elk jaar worden dan de 
oude beelden door twee vas-
te vrijwilligers uitgestald. Het 
is echt de moeite waard om 
deze kerststal te komen be-
zichtigen van 15 december  
tot en met 6 januari.
De kerk is van maandag tot 
en met zaterdag van 09.00 tot 
15.00 uur open. 

Op de website www.rkparo-
chie-uitgeest.nl kunt u alle 
informatie over de kerk vin-
den, zoals het maandpro-
gramma met de vieringen in 
de kerk met Kerstmis.
Het secretariaat is te berei-
ken op werkdagen van 09.15 
tot 12.00 uur. Buiten de kan-
tooruren om en voor contact 
met een priester is men ook 
bereikbaar op 0251-312331 
en krijgt u een telefoonnum-
mer van degene die u verder 
kan helpen.

Uitgeest - Vorige week von-
den weer drie woninginbra-
ken plaats in Uitgeest. 
Maandag 7 december tussen 
13.00 en 15.30 uur in een wo-
ning op de Wiekenlaan. De 
voordeur werd met grof ge-
weld opengebroken. Er wordt 
echter niets vermist.
Op dinsdag 8 december tus-
sen 08.00 uur en 17.30 uur 
in een woning op de Dadel-
boom. Vermoedelijk werd 
toegang verkregen door te 
hengelen via de brievenbus. 
Ontvreemd werden een te-
lefoon, twee laptops en een 
spelcomputer.
Donderdag 10 december ten-
slotte werd ingebroken 08.10 
en 17.45 uur in een woning op 
de Voorvenstraat. De achter-
deur werd opengebroken en 
de gehele woning werd door-
zocht. Nog niet duidelijk is 
wat werd ontvreemd.

Weer drie 
woninginbraken

Uitgeest - Zondag om 15.15 
uur klopte een jonge vrouw 
op het keukenraam van de 
woning van een bejaarde da-
me in Uitgeest. Zij beweerde 
bij de thuiszorg te werken en 
vertelde dat ze kwam kijken 
of alles in orde was.
Nadat zij was binnengela-
ten ging de bewoonster even 
naar het toilet. Bij terugkomst 
zei de jonge vrouw dat alles 
in orde was en toen vertrok 
ze weer.
Even later bleek zij 300 euro 
uit de portemonnee van de 
bewoonster te hebben ont-
vreemd.

Dievegge geeft 
zich uit voor 
‘thuiszorg’



De column van Monique.....

IMijn dochter en ik lopen door de winkelstraat van Apeldoorn. We zijn er een paar dagen tus-
senuit en op jacht naar een geschikte winterjas die we hier zeker gaan vinden. Er staan er 
twee hoog op haar lijst en daar moet al winkelend nog over nagedacht worden. Ze zijn alle-
bei leuk maar in de mate van isolatie zit nog een verschilletje en dat is niet geheel onbelang-
rijk als je op koude perrons moet wachten. Terwijl wij in gepeins verzonken een plein overste-
ken, struikelen wij bijna over een verhitte studente met paardenstaart die met verbeten ge-
zicht op ons af stormt. Uit haar schoudertas grijpt ze twee reclame pakjes drinken die ze re-
soluut in onze handen duwt. Nee zeggen is geen optie want de paardenstaart verdwijnt net 
zo snel als ze kwam. ‘Muts!’ denken wij en verontwaardigd staren wij naar de twee halve li-
tertjes in onze handen. Meteen botsen we tegen haar mannelijke collega die achter de fei-
ten aanloopt want niemand pakt iets van hem aan. “Nee we willen niet!” roepen we geïrri-
teerd want we moeten toch niet hebben dat we straks met vier van die dingen zeulen. Ik lust 
geen melk of substanties die er ook maar enigszins van weg hebben. Ik herinner mij de schif-
tende schoolmelk maar al te goed. Eerst in glazen fl esjes met aluminium dop, later de drie-
hoekige kartonnetjes die ’s zomers een halve dag op het schoolplein tot een kookpunt wer-
den gebracht en vervolgens werden uitgedeeld als ware het vloeibaar goud. Drie glazen per 
dag werd er van die bende aanbevolen door Joris Driepinter. Met mijn neus dichtgeknepen 
werkte ik het  weg en hield er een warme afkeer aan over. Ik ga dit pakje dus echt niet leeg-
drinken en mijn dochter evenmin. We besluiten het in haar tas te stoppen. Dat is hoogst irri-
tant en zwaar blijkt na een kwartier. “Anders drink ik het toch maar op hoor” zegt mijn doch-
ter oplossingsgericht. Ik weet dat ze hiermee alleen haar eigen pakje bedoelt en voel de druk 
groter worden. Punt is ook nog eens dat ze het in een keer leeg moet drinken omdat er geen 
dop op zit. Dat houdt haar tegen want vanaf haar geboorte hangt zij tegen dehydratie aan, 
simpelweg omdat ze vergeet te drinken. “We zetten het hier gewoon in de etalage” giechelt 
ze in een te chique dameskledingzaak. Meteen krijg ik visioenen van eeuwig zuur riekende, 
Apeldoornse wollen jurkjes omdat de dames Teeling zijn langsgeweest. In een volgend boe-
tiekje maakt de vriendelijke verkoopster een praatje met ons als plotseling mijn dochter haar 
het pak in handen drukt met de woorden: “Als je het niet lust, geef je het maar weg”. De ver-
koopster zegt niets maar je ziet haar denken ‘MUTS’!

Monique Teeling

Melk

Fotoserie ‘Zelfstandig 
in Uitgeest’ verhuist

Uitgeest - De fotoserie ‘Zelf-
standig in Uitgeest’ van foto-
graaf Yvonne Mul hangt nog 
tot en met woensdag 16 de-
cember in de hal van het ge-
meentehuis van Uitgeest. 
Daarna verhuizen de veertien 
canvaspanelen naar Dorps-
huis De Zwaan. Vanaf don-
derdag 17 december is de 
serie hier te zien op de be-
gane grond en op de eerste 
en tweede verdieping. Het 
Dorpshuis is dagelijks ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur.

Over de fotoserie
Blijft Uitgeest wel of niet zelf-
standig? Deze discussie in-
spireerde fotograaf Yvon-
ne Mul in 2014 tot het ma-
ken van deze fotoserie. Ze 
portretteerde én interview-
de veertien winkeliers uit Uit-
geest. Zelfstandig onderne-
mers die, soms al generaties 
lang, werken en wonen in 
Uitgeest. De serie interviews 
verscheen in deze krant. 
De serie geeft een mooi 
beeld van Uitgeest en de 
zelfstandig ondernemers. De 
uitspraak ‘Houd het geld op 

het dorp’ wordt vooral ge-
bruikt door echte Uitgeesters 
die de winkeliers ‘hun brood’ 
gunnen. Het is toch wel bij-
zonder dat zo’n klein dorp al-
les heeft waar de inwoners 
behoefte aan hebben. Bak-
ker, slager, visboer, kaasboer, 
schoenmaker, drankenhan-
del, fi etsenwinkel, kapper, 
dierenwinkel, bloemenwin-
kel, snackbar, woninginrich-
ting, modewinkel, huishoud- 
en gereedschapswinkel. Het 
is er allemaal, en nu dus op 
beeld vastgelegd.
 
De interviews liggen gedu-
rende de expositie, gebun-
deld in een map bij de en-
trée  De ondernemers ver-
tellen in hun verhaal over 
het verleden, het heden en 
de toekomst. Uiteraard met 
mooie en grappige anekdo-
tes. Aan het eind van het in-
terview geven zij antwoord 
op de vraag wat zij het mooi-
ste plekje vinden in Uitgeest. 
Nieuwsgierig naar het ant-
woord op die vraag? Blader 
gerust even door het boek-
werkje heen.

Tafeltennisvereniging 
Uitgeest zoekt jeugd
Uitgeest - Tafeltennisver-
eniging Uitgeest wil starten 
met een jeugdteam en heeft 
al drie aanmeldingen. Ben je 
ouder dan 8 jaar en heb je zin 
om mee te doen?  Vanaf het 
nieuwe kalender jaar (7 janu-
ari) wordt gestart met trai-
ningen voor de jeugd, mits er 
genoeg aanmeldingen zijn. 
De trainingen worden gege-

ven door Billy Fatels (34 jaar) 
en Jelle van Werkhoven (28 
jaar) op OBS De Wissel Uit-
geest op donderdagavond 
van 19:00 tot 20:00. Kosten: 
65 euro per jaar.
Ook volwassenen zijn op 
donderdag welkom! Voor vra-
gen kun je een mailtje sturen 
naar scretaris Jelle van Werk-
hoven (Secretaris@ttvu.nl).

(U)

16 december 2015 3



 
4   16 december 2015

Zaterdag Candlelight-
shoppen in het dorp

Castricum   Zaterdagavond 
verandert het centrum van 
het dorp in een sprookjes-
wereld die in het teken staat 
van Kerstmis. Het begint met 
de kerstmarkt vanaf 17.00 uur 
in de Torenstraat met een 
verscheidenheid aan deel-
nemers. Halverwege de To-
renstraat is een muziektent 
waarin het de Starsingers 
optreden. Op het Bakkers-
pleintje brengt het koor Vo-
caal Kabaal vanaf 17.00 uur 
hun repertoire ten gehore 
onder leiding van Rolien Ei-
kelenboom. Op het pleintje 
bij en in de Dorpskerk is er 
muziek en wordt een kerst-
verhaal verteld. Buiten speelt 
Emergo, de Dickensformatie, 
en het kinderkoor Mucics-
tars. Binnen geven leerlingen 
van de Muziekschool Toon-
beeld acte de préséance. Om 
18.45 en 19.45 uur wordt het 
kerstverhaal verteld voor kin-
deren.
In de winkels wordt ook mu-
ziek gemaakt. Chansonnier 
Edouard treedt in verschil-
lende winkels op en bij Lijs-
tenmakerij Ida Bakker treedt 
Yorick van Norden op. Yorick 
grossiert in aantrekkelijke 
deunen, die dan weer vrolijk 
en aantrekkelijk, maar ook 
bitterzoet kunnen klinken. Op 

verschillende locaties komt 
het publiek niet alleen de 
Dickensformatie van Emer-
go tegen, maar ook Lonnie¹s 
Holiday, een driemansforma-
tie met een vrolijk repertoire.
Nieuw dit jaar tijdens Cand-
lelight is de Santa Run. De-
ze run wordt georganiseerd 
door Café My Way. Inschrij-
ven kan tot en met 17 decem-
ber. De start is om 20.00 uur. 
Het parcours gaat over de 
Dorpsstraat en er zijn mooie 
prijzen te winnen. Uiteraard 
is het dragen van een kerst-
mannenkostuum verplicht. 
Het is al heel lang traditie dat 
Peter de Knegt van speeltuin 
De Batavier op deze dag met 
zijn treintje naar Castricum 
rijdt om de kinderen door het 
dorp te vervoeren. In de Bur-
gemeester Mooijstraat neemt 
fotografe Jolanda Out van al-
le kinderen gratis een sfeer-
foto. Deze wordt binnen  twee 
dagen per e-mail verzonden 
zodat deze nog als kerstgroet 
kan fungeren. Op het Bak-
kerspleintje staat de levende 
kerststal opgesteld. De Josef 
en Maria zijn met hun leven-
de have weer uit Friesland 
gekomen en zorgen voor de 
ultieme kerstsfeer. Uiteraard 
ontbreken ook de kerstman  
en de kerstengelen niet.  

Castricum - Van 19 de-
cember tot en met 3 janua-
ri wordt een wel zeer bijzon-
dere openluchtexpositie met 
het werk van Jimmy Nelson 
in Castricum en het Noord-
hollands Duinreservaat ge-
houden. Tussen 2010 en 2013 
reisde Jimmy Nelson de we-
reld over om de meest fan-
tastische inheemse cultu-
ren te fotograferen. Meerde-
re wandelroutes leiden langs 
honderd foto’s, gepresen-
teerd op doeken van twee bij 

drie meter, uit zijn fotogra-
fi eproject ‘Before they pass 
away’. De tentoonstelling is 
tot stand gekomen dank-
zij de inzet van Bart Wieren-
ga in samenwerking met de 
gemeente Castricum en C 
aan Zee. Bart Wierenga haal-
de eerder, samen met Mats 
Marcker, de rugbyers van de 
Nieuw-Zeelandse All Blacks, 
naar Castricum. De route is 
beschreven in een 140 pa-
gina’s tellend boekje, waar-
in alle honderd foto’s met ie-

der hun eigen verhaal zijn te 
vinden. Vanaf 19 december is 
dit boekje verkrijgbaar bij al-
le vertrekpunten. Daarnaast 
wordt in het boekje de ge-
schiedenis en achtergrond 
van de omgeving Castricum 
beschreven. Het boekje is 
ook het toegangsbewijs tot 
de duinen en geeft recht op 
een consumptie bij één van 
de aangesloten horecagele-
genheden. Zij bieden boven-
dien korting bij verschillende 
winkels in het dorp ter waar-
de van minimaal 25 euro. De 
vertrekpunten zijn Deining, 
Club Zand, Zeezicht en Zoo-

mers op het strand, Johan-
na’s Hof, Wier&ga, Hof van 
Kijk Uit en Huis van Hilde. 
Burgemeester Mans in het 
voorwoord: ,,Before they pass 
away portretteert op unie-
ke wijze 35 traditionele stam-
men van over de hele wereld, 
hun cultuur nog onaange-
tast door de moderne wereld. 
Jimmy Nelson reisde de we-
reld over, door 44 landen, met 

als doel deze culturen vast te 
leggen voordat ze verdwe-
nen zijn. En nu komt hij naar 
Castricum. Om zijn prach-
tige unieke tentoonstelling 
met ons en hopelijk veel be-
zoekers te delen. U mag best 
weten dat we daar als ge-
meente zeer trots op zijn. Dit 
is niet zo maar een tentoon-
stelling, dit is er een van we-
reldformaat.”

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

zondag 18.30 uur
maandag dinsdag & woensdag 18.45 uur

Mannenharten 2
zondag 16.00 uur

Cavalleria Rusticana / Pagliacci (Roh)
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 15.30 & 21.30 uur
zondag 20.00 uur

maandag dinsdag & woensdag 18.30 uur
Star Wars: The Force Awakens - 3D
zondag, maandag dinsdag & woensdag 15.30 uur
Star Wars: The Force Awakens - 2D
vrijdag & zaterdag  18.45 uur  zondag 21.00 uur

maandag dinsdag & woensdag 21.30 uur
Publieke werken

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 21.30 uur

Spectre
vrijdag & zaterdag 16.00 uur   

zondag 13.30 uur 
maandag 11.00 & 13.15 uur 

dinsdag 13.15 uur 
woensdag 11.00 & 13.15 uur 

Dummie de Mummie 2 
zaterdag 13.00 uur   

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur
Mega Mindy vs Rox

zaterdag 13.00 uur    dinsdag 11.00 uur
Snoopy en Charlie Brown - 3D (NL)
zondag, maandag dinsdag & woensdag 13.15 uur
Snoopy en Charlie Brown - 2D (NL)

zondag 11.00 uur 
The Good Dinosaur - 3D (NL)
maandag dinsdag & woensdag 15.30 uur
The Good Dinosaur - 2D (NL)

Programma 17 dec  t/m  23 dec 2015

Star Wars in 2D en 3D: 

The Force Awakens 
Zevende fi lm uit de Star 
Wars-saga geregisseerd door 
J.J. Abrams. 
Lucasfi lm en de regisseur 

slaan de handen ineen en 
nemen het publiek mee naar 
een ‘galaxy far far away’. In 
2D en in 3D.

Charlie Brown, Snoopy, Lu-
cy, Linus en de rest van de 
Peanutsbende maken hun 
debuut op het witte doek in 
een schitterend 3D-avon-
tuur! Charlie Brown, ‘s we-
relds meest geliefde under-
dog, begint aan een groots 
en heldhaftig avontuur ter-

De Peanuts Film wijl zijn beste vriend, de lieve 
beagle Snoopy, het luchtruim 
kiest om het op te nemen te-
gen zijn aartsvijand De Ro-
de Baron. Dankzij de fantasie 
van Charles M. Schulz en de 
makers van de Ice Age-fi lms, 
bewijst Snoopy en Charlie 
Brown: De Peanuts Film dat 
niet elke underdog een hon-
denleven heeft.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Dat december ook heel mooi kan zijn laat deze foto zien. Het is het Buurtschap 
Groot Dorregeest dat behoort bij de gemeente Uitgeest. Het ligt pal ten noorden van het 
dorp aan het Uitgeestermeer. Groot Dorregeest vormt samen met Klein Dorregeest het ge-
bied Dorregeest. Een deel hiervan is nu natuurgebied. Een klein deel van Klein Dorregeest 
behoort nog bij Uitgeest en binnen deze grens staat de Dorregeestermolen, een poldermo-
len uit 1896. Foto en tekst: Ger Bus

De pot verwijt de ketel 
dat hij zwart ziet

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

In de raadsvergadering van 29 oktober werd de raadsfraktie 
van Progressief Uitgeest door Wethouder Spaanderman ver-
weten onbetrouwbaar en niet integer te zijn. Dit omdat Pro-
gressief Uitgeest tegen het plan Oudgeest stemde. Wethou-
der Spaanderman vergat voor het gemak dat hij daarzelf de 
oorzaak van was. In publicaties over dit plan werd steeds ver-
meld dat gehoopt werd op een positieve grondhouding ten 
opzichte van het plan. Daarna zou de Raad nog mee mogen 
beslissen hoe dit park eruit zou komen te zien.
Op de vraag van PU wat er die avond beslist zou worden en 
of dit inhield dat als we groen licht zouden geven we ver-
der als Raad niet meer dan over de kleur van de dakpannen 
mee mochten denken kwam geen antwoord van de wethou-
der. Ook andere partijen stelden die vraag. Er kwam geen ant-
woord. Toen hebben de raadsleden van PU, na een door hen 
gevraagde schorsing, besloten tegen dit plan te zijn.
Wij hebben een slechte ervaring met deze wethouder door 
hoe het gegaan is met de verkoop van de bouwpercelen 
naast het gerenoveerde voetbalcomplex. De renovatie van 
dat voetbalcomplex werd betaald uit de winst van de Waldijk. 
Dit zou worden terugverdiend door de verkoop van de perce-
len bouwgrond naast dit complex. Dit tegen de door de raad 
vastgestelde grondprijs van 500 Euro per m2. De verkoop 
kwam in handen van wethouder Hoek deze verkocht voor zijn 
vertrek naar Haarlem een perceel. Na diens vertrek nam wet-
houder Boer dit over. Die verkocht drie percelen. Tot dan toe 
vier percelen voor de door de raad vastgestelde grondprijs.
Toen kwam wethouder Spaanderman in beeld, die zou de 
klus wel even klaren. Van even was geen sprake. Er versche-
nen plotseling grote reclameborden met daarop grote kortin-
gen bij de aankoop van en bouwperceel. Daar stond de Raad 
ineens buiten spel. Op onze vraag hoe dat nou zat met de af-
gesproken grondprijs van 500 Euro per m2 kregen we als ant-
woord dat dit “des colleges” was. Het was een project en dan 
kon de prijs door het college worden bepaald. Wat die prijs 
was en werd in de loop van de tijd heeft geen raadslid ooit 
vernomen. Rechtszaken kwamen ervan, aangespannen door 
de eerste kopers die zich benadeeld voelden.  Kortom de ver-
koop van de bouwpercelen bracht nog niet de helft op van 
wat de renovatie van het voetbalcomplex had gekost.
Wie is er nu onbetrouwbaar?

Ria Heijne, oud raadslid PU

Open Podium in De 
Zwaan weer goed gevuld
Uitgeest - Zaterdag 19 de-
cember is weer ons maande-
lijks Open Podium. Het Open 
Podium is een laagdrempeli-
ge ontmoetingsplek voor mu-
zikanten en andere artiesten. 
Al eerder hebben wij arties-
ten mogen begroeten die in-
middels op met hun eigen 
programma op grotere po-
dia staan.  
Komende zaterdag kunt u 
optredens verwachten van 
Otto Cepella en Stefan Lerz, 
beiden fingerstyle gitaristen, 
Thijs de Lange draagt zijn 
gedichten voor, Willem Vis-
ser en Andre Brakenhoff ver-
maken u met gitaar en zang, 
de inmiddels op ons podi-
um bekende Edouard zal zijn 
Franse chansons ten gehore 
brengen en Nico Heynis en 

Ronald Smits zingen covers 
op eigen wijze.
Verder zal comedian/cabare-
tier Mino van Nassau (foto) 
voor u optreden. Hij is ‘stand 
up comedian with an Indian 
flavour’. Niet alleen zijn ach-
ternaam en de vele grappen 
heeft hij te danken aan zijn 
Nederlandse vrouw, maar 
ook zijn Indiaase achter-
grond en moeder spelen een 
prominente rol in zijn stand 
up comedy. Mino van Nas-
sau is een begenadigd stand 
up comedian die zijn weerga 
niet kent.
De zaal is open vanaf 20.15 
uur, de optredens beginnen 
om 20.30 uur. De toegang is 
als altijd gratis! Meer infor-
matie www.dezwaancultu-
reel.nl.

Uitgeest - Zaterdag rond 
12.00 uur werd in de Koog 
een auto aangetroffen die 
stond geparkeerd voor de 
uitrit van een garage. De au-
to was niet afgesloten. Bij 
onderzoek werd in de auto 
een kleine hoeveelheid hard-
drugs aangetroffen. De eige-
naar werd getraceerd en is 
aangehouden.

Harddrugs in 
auto gevonden

Uitgeest - Op drie plekken 
werden vorige week snel-
heidscontroles gehouden. 
Op  dinsdag 8 december 
werden 3392 automobilisten 
gecontroleerd op de Provin-
cialeweg, 108 boetes werden 
uitgedeeld. 
Diezelfde dag werd de snel-
heid van 588 passanten ge-
meten op de Geesterweg, 47 
bestuurders trapten te diep 
in het gaspedaal. 
Woensdag 9 december werd 
wederom gecontroleerd op 
de Provincialeweg. Toen re-
den 35 van de 983 passan-
ten te hard.

Snelheids-
controles

Uitgeest - Op 11 december 
werden vanaf een op het Sta-
tionsplein gestalde bromfiets 
het windscherm en 4 stuks 
led verlichting ontvreemd.

Diefstal

Kerstlichtjeswandeling
Regio - Voor het zesde jaar 
organiseert Wandelsport-
vereniging De Laatste Lood-
jes een speciale Kerstlicht-
jes Avondwandeling.  Op 
maandag 21 december is de-
ze wandeling van 8 kilometer, 
waarbij tevens op deze avond 
de laatste etappe wordt ge-
wandeld van de Jubileum 
6-daagse i.v.m. het 80-jarig 
bestaan van onze wandel-
sportvereniging in 2015. 
Startlocatie is de Linden-
boomzaal, Raadhuisstraat 57 
in Koog aan de Zaan.
Inschrijving vanaf 18.15 uur. 
Gezamenlijke start is om 
19.00 uur. Er wordt in groeps-

verband gelopen. Zoals te 
doen gebruikelijk ontvangen 
de wandelaars onderweg 
weer een beker warme cho-
colademelk met een sneetje 
deuvekater. Na afloop zullen 
de deelnemers die alle zes 
etappes hebben volbracht op 
waardige wijze worden gede-
coreerd.
Iedereen is van harte wel-
kom om deze mooie tocht 
door verlicht Koog en Zaan-
dijk mee te maken. Deel-
name voor niet-leden be-
draagt 3,50, Bondsleden 2,50 
en voor DLL-leden 1,50. Al-
le verdere informatie: www.
wsvdelaatsteloodjes.nl.
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Uitwaaien tijdens excursie 
op Tweede Kerstdag
Regio - Uitwaaien op tweede 
kerstdag tijdens een vaarex-
cursie van 14.00 tot 16.00 uur 
in het Wormer- en Jisperveld. 
Heerlijk om tussen alle kerst-
maaltijden door even lekker 
een frisse neus te halen en te 
genieten van al het moois dat 
het Wormer- en Jisperveld te 
bieden heeft. Men verwel-
komt u met een lekker stuk 
kerststol. Onderweg brengt 
men in de beste kerstradi-
tie een bezoek aan de be-
heersboerderij van Natuur-
monumenten waar de koei-
en op stal staan (zie foto). In 
het veld overwinteren in de-
ze periode tienduizenden vo-
gels. Smienten, wulpen, wa-
tersnippen, goudplevieren, 
kieviten, futen, meeuwen- en 

ganzensoorten. Maar ook de 
grote zilverreiger en blauwe 
kiekendief. 
Reserveren bij bezoekers-
centrum De Poelboerderij via 
075-6219100 of per e-mail 
bezoekerscentrum@poel-
boerderij.nl onder vermelding 
van naam, aantal personen 
en telefoonnummer. Kosten 
10 euro, kinderen 3 euro. Le-
den Natuurmonumenten, Vo-
gelbescherming Nederland, 
Vogelbeschermingswacht 
Zaanstreek en Vrienden van 
bezoekerscentrum De Poel-
boerderij 8 euro. Meer infor-
matie: www.bezoekerscen-
trumpoelboerderij.nl.  
Afvaart bezoekerscentrum 
Poelboerderij Veerdijk 106 in 
Wormer.

Vaarexcursie
Regio - Slechtvalken uit 
het hoge noorden volgen 
hun prooidieren, de duizen-
den smienteenden die in  de 
herfst de pooltoendra ver-
laten om het winterhalfjaar 
grasetend in onder meer het 
Wormer-en Jisperveld door 
te brengen. Andere winter-
gasten zijn grote zilverreiger, 
buizerd, blauwe kiekendief, 
torenvalk, wulpen, watersnip-
pen, goudplevieren, kieviten, 
futen, meeuwen- , eenden- 
en ganzensoor ven. 
Zondag 20 december kunt u 
ze allemaal tegenkomen tij-
dens een vaarexcursie met 
een gids van 14.00 tot 16.00 
uur. Halverwege de vaartocht 
wordt een bezoek gebracht 
aan de koeien en kalfjes van 
de beheerboerderij van Na-
tuurmonumenten.
Reserveren bij bezoekers-
centrum De Poelboerderij in 
Wormer via 075-6219100 of 
per e-mail bezoekerscen-
trum@poelboerderij.nl onder 
vermelding van naam, aan-
tal personen en telefoon-
nummer. Kosten 10 euro, 
kinderen 3 euro. Leden Na-
tuurmonumenten, Vogelbe-
scherming Nederland, Vogel-
beschermingswacht Zaan-
streek en Vrienden van be-
zoekerscentrum De Poel-
boerderij 8 euro. Meer in-
formatie: www.poelboerde-
rij.nl  Afvaart bezoekerscen-
trum Poelboerderij, Veerdijk 
106 in Wormer. Op de foto 
een Slechtvalk met prooi (fo-
to: Reint Jacob Schut)

Kerstboomversnippering 
woensdag 6 januari
Uitgeest - Het inzamelen en 
versnipperen van de kerstbo-
men gebeurt op woensdag-
middag 6  januari. De mede-
werkers van de gemeentelij-
ke buitendienst geven kin-
deren voor elke ingeleverde 
boom vijftig eurocent. 

De versnipperaars staan 
woensdag 6 januari op de 
volgende plaatsen:
- 13.00 - 14.00 uur: naast de 
openbare bibliotheek (Dokter 
Brugmanstraat)
- 13.00 – 13.45 uur: nabij 
Deen supermarkt (A. van Re-
nesseplein)
- 14.15 - 15.30 uur: nabij 
Jumbo supermarkt (Melis 
Stokelaan) 
- 14.30 - 15.45 uur: nabij Si-
ro-Marskramer (Middelweg)
- 14.00 - 15.30 uur: nabij ba-

sisschool Kornak (Bennings-
kamplaan) 
Kerstbomen mogen - goed 
kleingemaakt - ook in de 
bruine rolcontainer voor het 
gft-afval. Ze mogen beslist 
niet klemzitten en het deksel 
moet dicht kunnen. De ge-
meente laat bomen versnip-
peren in plaats van verbran-
den, omdat dit beter is voor 
het milieu.

Kerstbomen kunnen ook in-
geleverd worden op het af-
valbrengstation op de Mo-
lenwerf 27. Hier wordt echter 
geen geld voor bomen neer-
geteld. Wie vijftig of meer bo-
men tegelijk aanbiedt, kan ze 
ook laten ophalen door de 
buitendienst. Dat kan via een 
melding op de gemeentelijke 
website www.uitgeest.nl.

Binnenkort controle 
hondenbelasting

Uitgeest - In de gemeente 
Uitgeest moet iedereen, die 
een of meer honden heeft, 
hondenbelasting betalen. 
Wie een hond heeft is wet-
telijk verplicht daarvan zelf 
aangifte te doen bij de ge-
meente. 
De gemeente heeft de fi rma 
Thorbecke opdracht gege-
ven om deze weken namens 
de gemeente aan de hand 
van de belastingadministra-
tie met een aantal honden-
controleurs de aanwezigheid 
van honden na te gaan. Een 
hondencontroleur kan dus bij 
u aanbellen en u enkele vra-
gen stellen over het al dan 
niet hebben van een hond. 
Als u niet thuis bent, zal de 
hondencontroleur ter plaatse 
een beoordeling maken over 
de aanwezigheid van hon-
den. Zo nodig laat hij een in-
formatiebrief met een aangif-
tebiljet hondenbelasting ach-
ter. 

Vanzelfsprekend kunnen de 
hondencontroleurs zich legi-
timeren door het tonen van 
een door de gemeente ver-
strekt legitimatiebewijs. 
Volgens de Verordening Hon-
denbelasting 2015 bedraagt 

het tarief voor de eerste hond  
54,95, voor de tweede hond   
96,75 en voor de derde, vier-
de etc. telkens 145,90 per 
hond. Het kenneltarief be-
draagt 696,00.

Het kan zijn dat u sinds kort 
een hond heeft en u nog niet 
in de gelegenheid bent ge-
weest daarvan aangifte te 
doen. De gemeente advi-
seert u niet te lang te wach-
ten met het doen van aangif-
te. Wanneer u geen aangif-
te doet, en de hondencontro-
leur treft wel een hond aan, 
dan riskeert u een ambtshal-
ve aanslag hondenbelasting 
verhoogd met een wettelijke 
geldboete. 

U kunt een aangiftebiljet 
hondenbelasting:
a. Telefonisch aanvragen bij 
de afdeling Belastingen en 
Invordering van de gemeen-
te, telefoon 0255-567400;
b. Invullen als digitaal for-
mulier op de gemeentelijke 
website www.uitgeest.nl, on-
der Gemeentehuis, Produc-
ten en Diensten;
c. Invullen bij de receptie van 
de gemeente Uitgeest, Mid-
delweg 28, 1911 EG Uitgeest.

Vuurwerk afsteken? Houd 
rekening met de regels!

Uitgeest - Vuurwerk afste-
ken mag volgens een be-
sluit van de rijksoverheid dit 
jaar alleen van 31 decem-
ber om 18.00 uur tot 1 janua-
ri om 02.00 uur. Op een aan-
tal plaatsen in de gemeente 
Uitgeest is het afsteken van 
vuurwerk echter altijd verbo-
den. 
Dit afsteekverbod geldt bin-
nen 100 meter van: rieten 
daken, molens, opslag van 
brandstof/tankstations, op-
slag van vuurwerk/verkoop-
punten, opslag van brandba-
re stoffen. 
Bovendien geldt het afsteek-

verbod binnen 50 meter van 
de in- en uitgangen van alle 
tunnels, het hertenkamp, de 
Dokter Brugmanstraat tus-
sen de nummers 4 t/m 260 
(De Slimp) en nummer 15 
(Geesterheem). 
Het college heeft tot deze 
verboden besloten ter voor-
koming van gevaar, schade 
of overlast.
De politie zal optreden tegen 
overtredingen. Wie wordt be-
keurd betaalt een boete van 
minimaal 100 euro. Jeugdi-
gen worden doorverwezen 
naar bureau Halt voor een 
taakstraf. (foto: Ger Bus)

Regio - Zondag 20 decem-
ber kunt u weer deelnemen 
aan de jaarlijkse kerstzang 
in het kerkje van Kromme-
niedijk. Vanaf 14.45 uur is de 
deur open, we beginnen om 
15.00 uur.
Bernhard Brinkman zal op 
orgel de samenzang bege-
leiden en Annika Glimmer-
veen zal enkele liederen zin-
gen. Bij kerstzang hoort ook 
een kerstverhaal, dit wordt 
dit jaar verzorgd door domi-
nee Neeltje Reijnders. 

Kerstzang bij 
kaarslicht
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Uitgeesters over de grens
Onze redactie ging op zoek naar Uitgeesters die geëmigreerd zijn. 

Monique Teeling tekende hun verhalen op.

Deze week: Robert de 
Ruijter, al 12 jaar in Bra-
zilië.

Sörmland - Van 1972 tot 
1975 en van 1977 tot 1998 
woonde Robert de Ruijter 
(43) aan de Langebuurt in 
Uitgeest waar hij de Engelbe-
waarder Jozef/Mariaschool 
bezocht, de tegenwoordige 
Binnenmeerschool. Hij her-
innert zich het heerlijk knik-
keren en blikspuut op straat, 
het ’s winters schaatsen op 
de Binnenmeer waar ’s zo-
mers op gevaren werd en de 
Ooievaar waar hij later uit-
ging. Hij trouwde in Uitgeest 
met de Braziliaanse, Luciana 
Sammarco Rosa waarmee hij 
een aantal jaar in Nederland 
woonde maar Robert wilde 
ook haar land leren kennen. 
Inmiddels woont hij twaalf 
jaar in Brazilië en hebben zij 
twee kinderen Yan en Louise. 
Zijn familie wist dat het risi-
co bestond dat hij zou emi-
greren maar ze keken er niet 
vreemd van op. Een aan-
tal neven en nichten woont 
in het buitenland en ook de 
generatie voor hem zat niet 
bepaald vast aan ons koude 
kikkerland. 
Robert: “Emigratie is tegen-
woordig geen afscheid voor 
het leven, maar eenvoudig 
is het natuurlijk nooit. Zelf 
had ik het idee na een aan-
tal jaar weer terug te keren, 
maar mijn familie hield er al 
rekening mee dat dit langer 
zou kunnen duren. Brazilië 
is geen eenvoudig land,veel 
mensen spreken geen ande-
re taal dan Portugees en als 
je het niet snapt, is het ze-
ker zwaar. in het begin is bu-
reaucratie lastig om mee om 
te gaan en daarnaast is het 
gebrek aan duidelijkheid niet 
makkelijk. Niet alles is zwart 
of wit, maar veel is grijs.” 
In het begin miste Robert za-
ken waar hij in Nederland 
niet eens zo veel om gaf zo-
als stroopwafels en specu-
laas maar dat ging over in 
de meer immateriële zaken 
zoals interesse in de mede-
mens, een goed gesprek en 
duidelijke afspraken. Hoewel 
dit voor Robert nog steeds 
belangrijk is, accepteert hij 
nu het feit dat dit gewoon 
anders is. In eerste instantie 
werkte hij als vertegenwoor-
diger maar daarna begon hij 
zijn eigen bedrijf in de finan-
ciële en fiscale consultancy, 
heeft hij een aantal werkne-
mers in dienst en heeft ves-

tigingen in het Caribisch ge-
bied. Robert: “Ik raad ieder-
een aan die richting Zuid-
Amerika wil,  er met een goe-
de baan naar toe te gaan. Als 
buitenstaander is het ver-
schrikkelijk lastig om werk te 
vinden. Je bent concurrentie 
voor lokalen met een redelij-
ke opleiding die met een voor 
Nederlandse begrippen laag 
salaris genoegen nemen.” 
Naast eigenaar van zijn be-
drijf is Robert al vier jaar Ho-
norair Consul voor het Ko-
ninkrijk in de zuidelijke Bra-
ziliaanse Staten Paraná en 
Santa Catarina. Een van de 
vereisten hierbij is om met 
beide benen in de lokale sa-
menleving te staan. In deze 
functie onderhoudt hij veel 
contact met Nederland. 
Robert neemt graag het beste 
van twee werelden over, kijkt 
BVN tv en heeft zijn kinderen 
in de Sinterklaastraditie on-
dergedompeld, wat zij prach-
tig vinden. Hij kookt redelijk 
vaak Hollandse pot, maar is 
zeker niet vies van de war-
me lunch met rijst, bonen en 
vlees. Verder is hij fan van de 

Braziliaanse barbecue waar 
grote lappen vlees verorberd 
worden. Inmiddels is hij ge-
wend aan het feit dat Brazi-
lianen moeite hebben met 
nee zeggen en schat hij aar-
dig in wanneer nee echt nee 
is. Wat echter nooit zal wen-
nen is het geweld in het land. 
Daarentegen is het klimaat 
weer aangenaam en woont 
hij met zijn gezin in een heer-
lijk huis. Robert spreekt vloei-
end Portugees maar ondanks 
dat merkt hij dat de Neder-
landse humor directer en 
harder is dan de Braziliaanse.  
Minimaal een keer per week 
spreekt hij familie in Neder-
land via Skype.” Wat Robert 
opvalt als hij een keer per 
jaar naar Uitgeest komt, is 
dat Uitgeest blijft groeien, er 
iedere keer weer nieuwe hui-
zen staan of een straat op-
nieuw bestraat is waardoor 
deze er totaal anders uitziet. 
Op de vraag of hij van plan is 
te blijven zegt Robert: “Ik heb 
het hier prima naar mijn zin, 
maar zit natuurlijk in een be-
voorrechte positie. Misschien 
is het voor de kinderen be-
langrijk dat ze in de toekomst 
Nederlands onderwijs genie-
ten.’’ (Monique Teeling)

Kent u een Uitgeester die 
de grote stap naar het bui-
tenland heeft gewaagd en 
zijn of haar verhaal wel wil 
vertellen aan de inwoners 
van Uitgeest? 
Laat het ons weten via 
kantoor@uitgeestercou-
rant.nl.

OVU-kassabonnenactie 
groot succes

Uitgeest - Maarliefst 8000 
enveloppen zijn tot nu toe 
ingeleverd in het kader van 
de kassabonnenactie van de 
Ondernemers Vereniging Uit-
geest. Zaterdag vond de eer-
ste prijsuitreiking plaats. De 
dames Roozendaal en Nuy-
ten waren twee van de 105 
prijswinnaars en mochten 
een feestdagen-boodschap-
penpakket in ontvangst ne-
men met een super mooi 
boeketje beschikbaar gesteld 
door Jumbo.
De tweede trekking heeft 
maandag plaatsgevonden en 
alle winnaars worden deze 
week benaderd door de deel-

nemende winkeliers.
Vanaf nu gaan alle spaarders 
op weg naar de laatste trek-
king, de uiterste inleverda-
tum is 27 december want de 
derde trekking is 28 decem-
ber, op het gemeentehuis, 
met medewerking van onze 
burgemeester en dat wordt 
natuurlijk een spektakel. Er 
zijn onder andere een va-
kantievoucher van 1000 euro, 
een waardebon van 500 euro 
en een dames- of herenfiets 
te winnen maar dit is maar 
een greep uit de finale trek-
king van deze leuke actie!
Alle huidige winnaars gefeli-
citeerd!

Scholenbasketbaltoernooi  
in de kerstvakantie

Uitgeest - Met het uitzwaai-
en van Sint en kornuiten ver-
volgt december haar weg 
richting het einde van het 
jaar. Op verschillende Uit-
geester basisscholen zijn de 
ramen versierd met kleuri-
ge winterse kunstwerken en 
in veel woonkamers prijkt 
de kerstboom al in volle glo-
rie. Nu brengt deze laatste 
maand van het jaar -naast 
alle feestdagen- echter nog 
een andere festiviteit met 
zich mee. Zoals velen inmid-
dels weten organiseert bas-
ketbalvereniging Lake Ci-
ty Players in de kerstvakantie 
traditiegetrouw een basket-
baltoernooi voor alle zevende 
- en achtstegroepers van de 
basisscholen van Uitgeest.
Dit jaar is woensdag 23 de-
cember de dag waarop al-
le scholen de sportieve strijd 
met elkaar zullen aangaan 
op de basketbalvelden van 

Sporthal De Zien. Van 10.30 
tot ongeveer 16.00 uur ne-
men de teams het onder be-
zielende leiding van leden en 
vrijwilligers van de basketbal-
club tegen elkaar op. Ook dit 
jaar zijn alle ouders, opa’s en 
oma’s, leerkrachten en vrien-
den weer van harte welkom 
om hun team naar de over-
winning te juichen.

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 18 decem-
ber vindt er weer een klaver-
jasdrive plaats in de kan-
tine van korfbalvereniging 
Stormvogels aan de Niesven-
straat 14. De kaarten worden 
om acht uur geschud. Er zijn 
weer leuke prijzen te winnen, 
ook met de loterij. Iedereen is 
welkom.
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Uitgeest - Een minuut of 10 
nadat de laatste kaart de ta-
fel raakt, als de messen zijn 
neergelegd, de rook is opge-
trokken en het tijd is om de 
kelen te smeren, leest wed-
strijdleider Theo Huising de 
uitslagen voor, per lijn, en 
van onderen naar boven. 
En daarbij wordt deemoe-
dig rekening gehouden met 
de kwetsbare inborst van de 
koppels die het een keertje 
niet zo goed hebben gedaan. 
Hun behaalde magere score 
wordt niet via de microfoon 
door de hele tent rondgeba-
zuind, maar dat gaat aldus: 
‘14e plaats, Trees en Truus, 
onder de 40!’ Nu scoort elk 
koppel wel eens onder de 40, 
maar deze week hadden we 
een paar dat, in de A-lijn, roy-
aal onder de 30 scoorde, en 
dat zie je niet vaak. Konden 

we twee weken terug nog 
reppen van een (vanitas va-
nitatum) superscore van bij-
na 75%,  met een score van 
onder de 30 weet je zeker 
dat je niet goed hebt gekaart, 
én dat alles tegenzat en fout 
ging. Er rest niets anders dan 
uithuilen en opnieuw begin-
nen, en, geloof me: ‘I’ve been 
on both sides!’
Overigens, de A-lijn bridgers 
die wél boven het gemiddel-
de scoorden, hoeven zich 
niet op de borst te rammen. 
Geen enkel paar brengt een 
eenvoudig geboden 6SA, met 
samen 34 pt, binnen. Er zijn 
in ruiten, harten en schoppen 
8 slagen. In dummy ligt kla-
veren AH109 en in de hand 
heb je 8764. Als je alleen ‘de 
snit’ in de gereedschapkist 
hebt, moet je dus 4 slagen 
halen met deze combina-

        Bridgenieuws tie, en dat gaat alleen als VB 
vóór AH109 zit. Een kans van 
slechts 25%. En de kansbere-
kening wordt niet geloochen-
straft: de snit zit mis, en 6SA 
gaat 1 down. De bridger die 
het ‘eindspel’ in zijn repertoi-
re heeft, kijkt anders naar het 
spel. H/Zij speelt zijn twee 
vrije  kleuren uit, goed kij-
kend naar wat wordt wegge-
gooid, en stript zo de tegen-
partij van exit-kaarten. Na de 
lange vrije kleuren volgt kla-
veren A en H, en een kleine 
klaveren waarmee een van 
de tegenstanders wordt in-
gegooid, die een slagje mag 
komen brengen in de derde 
kleur. Zie op internet spel 15. 
Uiteraard zat het het laagsco-
rende koppel ook op dit spel 
niet mee: tegen hen bood 
men slechts (en slecht!) 3SA, 
en dat werd gemaakt met 
twee overslagen; Weer een 
nul!
De uitslagen:
A-lijn: 1 Fred van Andel-
Ruud Berkhout 60,56% 2 
Paul van der Meij-Bas van 
der Meijden 58,47% 3 Hans 
Wijte-Paul Wijte 57,74%.
B-lijn: 1 Lea van Dommelen-
Nel Weber 62,92% 2 Lia Hen-
drikse-Corrie Nijsen 55,50% 
3 Theo Huising-Pieter An-
dringa 54,17%.
C-lijn: 1 Henny Kaandorp-
Ans Verheijde 65,00% 2 Nel-
leke van de Kraats-Joke 
Mooy 58,75% 3 Joop de Beer-
Fieneke de Beer 54,17%.
D-lijn: 1 Riny van Wijk-Ton 
van Wijk 59,38% 2 Elly Stuijt-
Aad Stuijt 58,85% 3 Jaap 
Molenaar-Karin Tushuizen 
56,77%.
E-lijn: 1 André Hermans-
Bert van der Pol 61,46% 2 Gré 
Krom-Ank Kager 56,25% 3/4 
Will Griffith-Loes Apeldoorn 
54,17% 3/4 Tineke de Groot-
Constance Dirks 54,17%. 
(Paul Wijte)

Schaatsseizoen Wesley 
Hollenberg goed van start
Uitgeest - Wesley Hollen-
berg heeft afgelopen zomer 
als B1 junior volop meege-
traind bij de baanselectie 
van Schaatsacademie Haar-
lem. Hiervoor werd dagelijks 
gefietst, geskeelerd of aan 
hardlopen en krachttrainin-
gen gedaan.
Weer met als doel snellere tij-
den op het ijs te kunnen re-
aliseren, en zijn techniek te 
verbeteren. Maar ook om 
zich te kunnen plaatsen voor 
het NK Junioren Allround.  
Half oktober is de schaats-
baan in Haarlem weer open 
gegaan, en vanaf toen zijn er 
weer dagelijks trainingen op 
het ijs uitgevoerd. 
Afgelopen weekend waren 
de gewestelijke kampioen-
schappen, hier stonden de 
40 snelste rijders aan de start 
die van de ijsbanen Haarlem, 
Alkmaar, Hoorn, Amsterdam 
en Utrecht komen. Het werd 
verreden in Alkmaar. Za-
terdag stonden de 500 me-

ter, hier reed Wesley een pr 
in 39.71, en de 1500 meter, 
waar hij als 5de eindigde, op 
het programma.
Zondag stond de 3 km ge-
pland, Wesley reed hier naar 
de 2de eindtijd, door 414,14 
op de klok te zetten. De-
ze mooie tijden zorgde er-
voor dat hij in het eindklas-
sement als 3de eindigde. Wat 
hem in dit weekeinde dus 2 
podiumplaatsen heeft opge-
leverd. Met deze uitslag heeft 
Wesley zich geplaatst voor de 
regiowedstrijden, welke op 
9 en 10 januari in Breda en 
Den haag gaan plaatsvinden. 
Hier komen weer 40 deelne-
mers aan de start en daarvan 
gaan de eerste 14 weer door 
naar de landelijke selectie. 
De laatste stap is dan deel-
name aan het NK Junioren 
Allround in februari. 

We houden jullie op de hoog-
te van de prestaties van We-
sley op de weg daar naar toe. 

     Korfbalflits
       Stormvogels

Uitgeest - Zondag trad 
Stormvogels aan tegen 
WWSV, geen onbekende 
opponent.   De ploeg uit de 
Wijde Wormer hanteert een 
voor Stormvogels vervelen-
de speelstijl door stug ach-
ter te verdedigen. Deze stra-
tegie is vaak voor de Uit-
geesters moeilijk te doorbre-
ken. Toch was trainer/coach 
Ton van Duijn bij voorbaat vol 
vertrouwen dat zijn team de 
overwinning uit het vuur zou 
slepen, zolang er maar goed 
gecommuniceerd zou wor-
den.

Stormvogels pakte weliswaar 
de leiding  door een treffer 
van Gerard Valkering, maar 
kon niet voorkomen dat  de 
stand weer gelijk werd ge-
trokken. Zo golfde het spel 
heen en weer, waarbij de 
ploegen elkaar lang in even-
wicht hielden. Beide ploe-
gen wisten volop kansen te 
creeeren, maar het verschil 
werd gemaakt in de efficien-
tie.  WWSV kon daardoor hal-
verwege de eerste helft leu-
nen op een voorsprong van 
3-6.  De Uitgeesters zetten 
nog wel een tandje bij, maar 
ondanks scores van  Ward 
en Jord Betjes en Lisa Haije, 
kon niet worden voorkomen 
dat er bij het klinken van het 
rustsignaal alsnog tegen een 
achterstand werd aangeke-
ken van 6-8.

“We maken het onszelf on-

nodig moeilijk”, fulmineer-
de Van Duijn tijdens de rust.  
De aanvallen waren onge-
structureerd en verdedigend 
ontbrak het aan communi-
catie. Daar waar juist de na-
druk op werd gelegd in de 
voorbereiding.  Stormvogels 
kwam fel uit de startblokken 
bij aanvang van de tweede 
helft en binnen enkele minu-
ten was de stand weer gelijk 
getrokken door scores van 
Jord Betjes en Jeroen Kuijk. 
Ogenschijnlijk had Storm-
vogels het momentum, wa-
re het niet dat WWSV deze 
doorbrak.  Weer brak er een 
fase aan waarin beide ploe-
gen elkaar scorend in de pas 
hielden tot een stand van 12-
12. Ward Betjes, bijzonder 
trefzeker, bracht zijn ploeg 
echter voor het eerst in de 
wedstrijd op voorsprong en 
het geloof in een overwin-
ning keerde terug. Deze hoop 
vervloog helaas snel, doordat 
WWSV de achterstand om-
boog in een voorsprong van 
13-15 en kon profiteren van 
inconsistent fluiten van de 
scheidsrechter, veelal in het 
nadeel van de Uitgeesters. 
Ward Betjes bracht zijn ploeg 
nog even terug naar 14-15 
maar kon de uiteindelijke ne-
derlaag van 14-17 ook niet 
voorkomen.  “Jammer”, baal-
de Van Duijn na afloop. We 
moeten dit ons zelf verwijten 
en hier lessen uit leren voor 
de volgende wedstrijd op 10 
januari.

Uitgeest - Maandag 7 de-
cember om 16.55 uur vond 
een frontale aanrijding plaats 
op de Pr. Beatrixlaan. Een be-
stuurster van een personen-
auto reed richting de Gees-
terweg. De bestuurster van 
een andere personenauto 
kwam haar tegemoet.
Eerstgenoemde bestuur-
ster was bezig haar besla-
gen ramen schoon te ma-
ken en kwam hierdoor met 
haar voertuig op de verkeer-
de weghelft, met een frontale 
botsing tot gevolg.
Er ontstond gelukkig geen 
letsel, wel veel schade. Beide 
voertuigen moesten worden 
weggeleept door een ber-
gingsbedrijf.

Veel schade 
bij aanrijding



FC Uitgeest ‘herpakt’ zich
Uitgeest - Na de 2-1 neder-
laag tegen Assendelft vorige 
week viel er iets goed te ma-
ken. Dat deden ze dan ook 
de mannen in het groen en 
geel. Het “wat” deed vandaag 
meer ter zake dan het “hoe”. 
Wat er gebeurde was name-
lijk dat er met 1-0 werd ge-
wonnen van SVW’27. “Hoe” 
het gebeurde deed er ach-
teraf niet toe, namelijk in 
een van beide kanten slech-
te wedstrijd die vreemd ge-
noeg weer mooi werd van le-
lijkheid. Het spel vloog heen 
en weer zonder dat het ove-
rigens tot grote kansen leid-
de. Met een fraaie treffer van 
Wouter uit den Boogaard 
werd het duel uiteindelijk in 
de 84e minuut beslist. Daar-
mee viel het voor FC Uitgeest 
“goed in de plooi” en kreeg 
SVW’27 “njen toef op de mui-
le”.  Zo zeggen ze dat alle-
maal in Vlaanderen en omdat 
België natuurlijk onze favo-
riet wordt op het aankomen-
de EK, alvast maar wat taal-
oefeningen in het Vlaams.
Trainer Ron Bouman moest 
vooraf puzzelen want de lijst 
met afwezige spelers was 
lang. Zo kregen vandaag Bart 
Zwarthoed en Jur Hoekstra 
voor het eerst dit seizoen een 
basisplaats, stond Sven Ko-
ning in het doel en waren 
er verder basisplaatsen voor 
Thomas Sinnige en Ruud 
Koedijk.
Al in het eerste kwartier was 
duidelijk te zien wat voor ty-
pe wedstrijd het vandaag 
zou worden. Fel storend en 
“zonder ergens schrik voor 
te hebben” vochten beide 
teams hun duels voorname-
lijk uit op het middenveld. 
Het gevolg was een soort 

“kick and rush” voetbal waar-
bij de toeschouwer zo onge-
veer een stijve nek kreeg van 
het draaien.
De eerste grote kans was pas 
in de 48e minuut toen Hakop-
ov alleen voor keeper Sven 
Koning verscheen. Deze red-
de bekwaam. FCU zette daar 
in de 64e minuut een kopbal 
op de lat van Stan Vrouwe te-
genover. Net op het moment 
dat de wedstrijd op een bloe-
deloze 0-0 leek uit te draai-
en was het een briljant mo-
ment van Wouter uit den Bo-
gaard (ingevallen voor Tho-
mas Sinnige) die FC Uitgeest 
de overwinning bezorgde. In 
de 84e minuut werd hij door 
verdediger Groenveld eigen-
lijk naar een kansloze positie 
in het strafschopgebied ge-
dwongen, namelijk bijna te-
gen de achterlijn aan, toen 
hij besloot om toch maar uit 
te halen. Met feilloze precisie 
vloog de bal aan de verkeer-
de kant van de verraste kee-
per Bleeker langs om vervol-
gens via de binnenkant van 
de paal in het doel te belan-
den. 1-0.
SVW’27 deed er in de reste-
rende tijd nog alles aan om 
de gelijkmaker op het sco-
rebord te krijgen maar voor-
al keeper Sven Koning on-
derscheidde zich in die laat-
ste minuten tot tweemaal 
toe met fantastische reddin-
gen. Bakkum en Krookspeler 
van de wedstrijd werd hij er 
niet meer mee omdat de for-
mulieren al waren ingeleverd 
maar gewaardeerd door spe-
lers en publiek werd het ze-
ker.
Zo werden er drie punten be-
haald. Een resultaat waar de 
mannen in het groen en geel 

uiteindelijk  “fier” op konden 
zijn. (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, Out, van 
den Helder, Vrouwe, Zwart-
hoed, de Wit, Hoekstra, Ol-
gers, Half, Koedijk,T.Sinnige 
(45e W.uit den Boogaard)

Gelukkig is hij weer fit 
want in goede doen is Bob 
Out altijd een toegevoegde 
waarde voor het elftal van 
FC Uitgeest. Zo bleek ook 
vandaag. Rots in de bran-
ding, stoer, taai en volhar-
dend kweet hij zich van-
daag van zijn taak. Dat is 
de kracht van Bob Out, een 
speler zonder “dikke nek” 
maar met “goesting” om 
nuttig te zin. Bob, gefelici-
teerd.

Bakkum en 
Krookspeler

FC Uitgeest Vrouwen 1 
wint verdiend van Velsen
Uitgeest - FC Uitgeest Vrou-
wen 1 heeft verdiend ge-
wonnen van Velsen 3. On-
danks dat Velsen 3 besloten 
had om spelers van Velsen 1 
mee te nemen naar sportpark 
de Koog keerden zij met een 
3-2 nederlaag naar huis. Als 
de punten verdeeld zouden 
worden op basis van com-
mentaar leveren op alles en 
iedereen had Velsen 3 wel de 
punten mee naar huis kun-
nen nemen.
De eerste helft werd er door 
beide ploegen goed gevoet-
bald. Velsen was iets scher-
per in de duels waardoor FC 
uitgeest moeite had in de 
wedstrijd te komen. Toch was 
het Danielle Kortekaas die 
na 20 minuten een voorzet 
van Anouk de Goede koel-
bloedig binnen schoot. Het 
“zeur” gehalte van Velsen 
nam vervelende vormen aan. 
Scheidsrechter Gé Kuijk liet 
zich gelukkig niet intimide-
ren waardoor de wedstrijd in 
controll bleef. Vlak voor rust 
kwam Velsen langszij. Uit 
een scrimmage werd de uit-
stekende keepende Robine 
Theunissen gepasseerd.
De tweede helft deed FC Uit-

geest de dingen die de eerste 
helft fout gingen wel goed. In 
de 53e minuut schoot Sop-
hie Walsmit beheerst de bal 
langs de keeper. Wederom 
een scrimmage betekende 
in de 55e minuut de 2-2. De 
achterhoede van FC Uitgeest 
onder leiding van de 21 jarige 
Dewy Brandjes speelde meer 
dan degelijk, na een onder-
schepping lanceerde Tanja 
Langendijk Danielle Korte-
kaas die de eindstand op 3-2 
bepaalde. FC Uitgeest kreeg 
daarna nog genoeg kansen 
maar wisten deze niet te ver-
zilveren.
 
Woman of the match: Dewy 
Brandjes. Rust en beheersing 
als een echte routinier

Tweede plaats voor 
Annemarie den Boer
Uitgeest - Zondag 13 de-
cember heeft Unitas mee-
gedaan aan de eerste Voor-
wedstrijd in de derde divisie 
in Amsterdam.
Unitas heeft besloten om dit 
jaar niet deel te nemen aan 
de competitie, maar alleen 
aan de voorwedstrijden 3e di-
visie, hierdoor is de kans gro-
ter dat zij zich kunnen plaat-
sen voor deelname aan de 
Districtswedstrijd en de Lan-
delijke wedstrijden. Voor Uni-
tas deden Evelien Schouten 
en Annemarie den Boer mee.
Annemarie heeft het on-
danks 1 val bij de eerste 
sprong prima gedaan en ein-
digde op de tweede plaats. 
Op vloer had ze het tweede 
cijfer en op brug het derde 
cijfer. Annemarie wilde meer 
uitdaging en moest het op-
nemen tegen 36 turnsters 
en heeft zich met deze twee-
de plaats ook geplaatst voor 
de Districtswedstrijd en Lan-

delijke wedstrijd en dat was 
haar doel.
Evelien heeft het ook goed 
gedaan en is van de 43 turn-
sters uiteindelijk op een 21e 
plaats geëindigd. Drie van de 
vier toestellen gingen goed, 
maar bij het laatste toestel 
balk viel ze er helaas af. Heel  
jammer, maar ze mag trots 
zijn om in deze categorie uit 
te komen. Op naar de tweede 
voorwedstrijd in januari.

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Snertloop AV Lycurgus
Regio - AV Lycurgus uit 
Krommenie organiseert voor 
de tweede keer van de ‘snert-
loop’ op 20 december. Afhan-
kelijk van het parcours wordt 
er gelopen  langs het meertje 

de Ham en het Alkmaarder-
meer en kan er worden ge-
noten van de vele weidevo-
gels. Er wordt gelopen over  
5, 10, 16,1 of 21,1 kilome-
ter. Dus iedereen kan er aan 

mee doen. De 16,1 en 21,1 
starten om 10.00 uur en de 
5 en 10 kilometer starten om 
10.15 uur allen vanaf de atle-
tiekbaan van AV Lycurgus in 
Krommenie.  
De kosten voor de  5 en 10 ki-
lometer bedragen 5 euro en 
voor de  16,1 en 21,1 kilome-
ter  7,50.
Na afloop krijgt elke deelne-
mer een fraaie medaille en 
uiteraard een kop erwten-
soep. Voor de lopers die na 
afloop met stijve spieren te 
kampen hebben is massage 
geregeld. 
Inschrijven gaat via www.in-
schrijven.nl. Na inschrijving 
is mogelijk op 20 december 
tot uiterlijk 15 minuten voor 
de start op het sportpark van 
AV Lycurgus, gelegen aan de 
Marslaan in Krommenie.
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Regio Alkmaar kiest voor duurzaam 
betaalbare ondersteuning
Zo’n 70 aanbieders tekenden vrijdag 11 december 2015 de con-
tracten met de samenwerkende gemeenten in de Regio Alkmaar 
voor de inkoop van ondersteuning (Wmo 2016). Met de onderte-
kening is het de Regio Alkmaar samen met de aanbieders gelukt 
om het ondersteuningsaanbod voor cliënten goed te organise-
ren en betaalbaar te houden. 

De aanbieders zijn onder andere geselecteerd op ondersteuning dicht in 
de buurt en aantrekkelijke tarieven. Wethouder Antoine Tromp van de ge-
meente Uitgeest: ‘Daarnaast hebben we in de regio Alkmaar gezamenlijk 
gestreefd naar meer ruimte voor kwaliteit en innovatie. Dat hebben we 
gedaan door de invulling vooral over te laten aan de instellingen, terwijl 
we als gemeenten de vinger aan de pols houden.’

Gezamenlijke inkoop
De samenwerkende gemeenten in de Regio Alkmaar (Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest) kopen voor 
2016 gezamenlijk in. De Regio Alkmaar hoopt op deze manier de begro-
ting voor 2016 binnen het macrobudget te houden. Ook willen de ge-
meenten ervoor zorgen dat het aanbod voor cliënten en de toegang tot 
ondersteuning in de gehele regio gelijkwaardig, vernieuwend en van ho-
ge kwaliteit is. De huidige contracten gelden voor onbepaalde tijd, zo-
dat gemeenten en aanbieders een langdurige relatie kunnen opbouwen. 

Ondersteuning wordt gecontinueerd
Voor mensen die ondersteuning ontvangen, betekenen de afspraken dat 
deze in 2016 gewoon wordt gecontinueerd (uiteraard wel afhankelijk van 
de indicatie). Volgend jaar hoopt de Regio Alkmaar het aanbod verder te 
versterken door samen met de aanbieders een meerjarenstrategie te ont-
wikkelen. Wethouder Tromp: ‘Daarbij is het belangrijk dat we elkaars taal 
nog beter leren spreken. Zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau. 
Ook wordt de ondersteuning periodiek geëvalueerd door zowel cliënten, 
consulenten als aanbieders, zodat we de kwaliteit verder kunnen verbe-
teren.’
 

Wethouders Wmo tekenden namens de Regio Alkmaar de inkoopcontrac-
ten Wmo 2016. V.l.n.r. J. Mesu (Bergen),  A. van de Ven (Alkmaar),  A.A. 
Tromp (Uitgeest), E. Beens (Heiloo), M. Stam (Heerhugowaard), A. Pelzer 
(Castricum), B. Fintelman (Langedijk).

Het gemeentehuis in de sneeuw, gefotografeerd op 20 december 2010.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester en wethouders van Uitgeest nodigen de inwoners en 
relaties van harte uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.
Die vindt plaats op maandagavond 4 januari 2016, van 19.30 tot 
21.30 uur in de hal van het gemeentehuis.

Op zoek naar een huurwoning in Uitgeest?
Sinds 1 juli 2015 heeft Uitgeest een nieuwe Huisvestingsverordening. De 
gemeente moest de bestaande verordening aanpassen omdat met ingang 
van die datum een nieuwe wet in werking trad. Belangrijkste vernieuwing 
in de wet is dat de verplichting is vervallen om aan een regio ‘gebonden’ 
te zijn. Met andere woorden: Uitgeesters kunnen zich overal inschrijven 
voor een huurwoning. Omgekeerd kunnen niet-Uitgeesters zich ook in-
schrijven voor een woning in Uitgeest. Natuurlijk gelden wel de plaatselij-
ke spelregels van wooncorporaties of verhuurstichtingen. Verder behoudt 
iedereen die al ingeschreven stond zijn opgebouwde inschrijvingsduur.
Huurwoningen in Uitgeest worden aangeboden door de Stichting Socia-
le Verhuurders Noord-Kennemerland, de SVNK. Op de website www.svnk.
nl kan men zich voor € 7,50 per jaar inschrijven en reageren op wonin-
gen in de hele regio Uitgeest, Akersloot, Castricum, Heiloo, Bergen, Alk-
maar, Heerhugowaard en Langedijk. Bij de toewijzing van woningen is de 
inschrijfduur bepalend. Bij de SVNK vindt u woningen van woningbouw-
vereniging Kennemer Wonen, maar ook van enkele andere corporaties.
Wilt u liever iets huren in Heemskerk, Beverwijk of Velsen? Ga dan naar de 
websites van WoonOpMaat (www.woonopmaat.nl), Pré Wonen (www.pre-
wonen.nl) of www.woneninvelsen.nl.
Meer informatie over huurwoningen (en ook over urgenties) vindt u op de 
gemeentelijke site www.uitgeest.nl.

Aanvullingen portefeuilles 
wethouders
Het college heeft twee nieuwe portefeuilles benoemd. Vluchtelingen-
werk zal worden beheerd door wethouder Judie Kloosterman. Wethou-
der Karel Mens krijgt er Handhaving Openbare Ruimte en Milieu bij.

Ophaaldata restafval
In week 52 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 21 december. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 23 december.
De Koog: donderdag 24 december.
Buitengebied, Uitgeesterweg: donderdag 24 december. 

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

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

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