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Uitgeest - In menig huis zal 
momenteel naar goed ka-
tholiek gebruik een kerststal 
staan, dat is op zich niet bij-
zonder. Wel bijzonder is ‘t als 
er tientallen kerststallen in de 
woonkamer staan opgesteld. 
Bij mevrouw Wil Schavema-
ker-Matton kijk je je ogen 
uit want in de loop der ja-
ren heeft zij samen met haar 
man Cor een ware verzame-
ling weten te vergaren. 

Het begon met een zelfge-
maakte antroposofi sche stal. 
Wil lachend: “Dat moest vrij 
sober van de cursusleid-
ster maar ik wilde wat glit-
ters want die drie wijzen uit 
het oosten lieten hun rijkdom 
echt wel zien hoor. Het was 
dus niet de bedoeling maar 
ik bracht toch het nodige glit-
terwerk aan.” 
Daarna kwamen er steeds 
meer kersttaferelen bij via 
de kinderen en kleinkinde-

ren die van uit het buitenland 
iets meenamen, via de abdij 

of wereldwinkel. Russische, 
Afrikaanse, Ecuadoriaanse of 
Italiaanse stallen. 
In een noot, lucifersdoosje of 
trompetje. 
Wil: “Er bestaat er zelfs een 
in een erwt maar daar heb 
ik nog niet aan kunnen ko-
men.” En deze is een van de 

zes die ik zelf gemaakt heb, 
van pixels. Daar ben ik best 
trots op. Aan de andere kant 
staat een 80 jaar oude gipsen 
exemplaar  met hier en daar 
een blusje eraf. 

Wil: “Iemand wilde het op-
knappen, heel lief maar dat 

hoeft niet, zo blijft ie authen-
tiek.” 
Van Emmy Zweeris kreeg zij 
ook nog een aantal popup 
kerststalboeken te leen. 
Wil is 87 jaar maar deinst 
er niet voor terug vijf dagen 
uit te trekken om alle stal-
letjes netjes neer te zetten. 
De lichtjes tegelijk aankrij-
gen vindt ze de grootste uit-
daging. 
Met zichtbaar plezier vertelt 
zij over het indrukwekkend 
schouwspel in haar huiska-
mer en voegt toe:  “Het is al-
leen te zien voor familie en 
vrienden. ’t Is een soort mu-
seum.” Dan met een ondeu-
gend lachje: “Net als ik.” 
(Monique Teeling)
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DEZE WEEK IN DE KRANT!
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  Zie elders in de krant

RUNDERROAST MET 
VLEESTHERMOMETER

LUXE 
STRACCIATELLA 
IJSTAART

HANDGEVLOCHTEN 
KRANS MET 
AMANDELSPIJS  
EN ROZIJNEN

LUXE  
KERSTSOEP

KIES & MIX  
TAPAS

979
per 650 gram
kiloprijs 15,06

per stuk

399per stuk

499
emmer 1 liter

500
3 VOOR

3 bakjes met 
kies & mix 
tapas-sticker

699

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3
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OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

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

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Familie-kerstviering
in de parochiekerk

Uitgeest - Zondagmiddag 
24 december om 16.30 uur is 
er in de parochiekerk aan de 
Langebuurt een speciale kin-
derkerstviering, eigenlijk een 
familie-kerstviering.
Pastoor Kaleab gaat voor in 
deze H. Mis. Het koor Sound 
of Life zingt mooie kerstlied-
jes, om naar te luisteren en/
of mee te zingen. Ryan Buys 
vertelt het kerstverhaal. De 
kinderen mogen verkleed 
komen als Maria, Jozef, en-

gel, os, ezel, herder, schaap, 
koning of helper om zo een 
mooie, levende kerstgroep te 
vormen op het priesterkoor.
Dit jaar zal de familieviering 
’s middags om 16.30 uur zijn. 
Iedereen die in de sfeer van 
Kerstmis wil komen, is van 
harte welkom. Uiteraard kun-
nen bezoekers na de H.Mis 
de beeldenkerstgroep be-
wonderen die dit jaar een 
speciaal plekje heeft gekre-
gen, achterin de kerk.

De kerststal in de kerk is nu al te bezichtigen (foto: Ger Bus)

Vrijwilligersvacatures 
in Uitgeest

Uitgeest - Diverse organisa-
ties zijn in Uitgeest op zoek 
naar vrijwilligers:
• Hertenpark Uitgeest zoekt 
dierenverzorgers voor de 
woensdagochtend, donder-
dagochtend en/of donder-
dagmiddag.
• Stichting zwembad De Zien 
zoekt Toezichthouders om 
een paar uur langs het bad te 
staan. Belangstellenden kun-
nen hun tijden zelf inrooste-
ren. De training zwemmend 
redden en BHV start in ja-
nuari en de deelnemers zijn 
voor de start van het buiten-
zwemseizoen (27 april) klaar.
• Social Brokers Uitgeest 
zoekt een Eventmanager voor 
het organiseren van activitei-

ten op hotspotlocaties in Uit-
geest. Met hulp vanuit de or-
ganisatie zorg je dat de acti-
viteiten worden gerealiseerd, 
dit initiatief versterkt het na-
tuurlijk vangnet rondom jon-
geren.
• Stichting Thuiszorg Gehan-
dicapten zoekt een Gastgezin 
voor een kind met beperking. 

Kijk voor meer informatie en 
voor meer vrijwilligerswerk 
op www.vrijwilligerswerkuit-
geest.nl of bezoek het Vrij-
willigers Informatie Punt op 
maandag en woensdag van 
9.30 tot 12.00 uur, Middelweg 
28 Uitgeest (hal gemeente-
huis), info@vipuitgeest.nl, 
06-24178778.

Computerspreekuur S.U.S.
Uitgeest - Mensen die pro-
blemen hebben met of vra-
gen hebben over het gebruik 
van hun laptop, iPad of Tablet, 
kunnen donderdag 21 de-
cember terecht op het com-
puterspreekuur van de Stich-
ting Uitgeester Senioren in 
De Zwaan. Er is een deskun-
dige vrijwilliger aanwezig die 
hulp biedt. Dit is geen cursus 

of workshop en niet bedoeld 
voor reparaties. Het compu-
terspreekuur wordt gelijktij-
dig met het Repair Café ge-
houden.
Donderdag 21 december van 
09.30 tot 11.30 uur. Gratis 
toegang. Aanmelden is niet 
nodig. Koffie/thee is tegen 
een geringe vergoeding te 
verkrijgen aan de bar.

Uitgeest - Gespeeld werd 
de tweede avond van de der-
de periode en in de A-lijn en 
de C-lijn waren wilde spel-
len: sinletons en renonces, 
preëmptieve handen, dub-
bele fitten. Dat soort werk. 
En dat leverde véél moeilij-
ke biedbeslissingen op, en 
veel uitgenomen contracten, 
en doubletten, en dan ge-
beurt het dat je ja na afloop 
van een spel door de com-
puter, die tussendoor de sco-
res laat zien, op het verkeer-
de been laat zetten. En dat 
leidt dan weer tot een hoop 
geweeklaag. En ‘I mean ik 
ben nu even heel eerlijk’ (om 
pater Van Bilderbeek te cite-
ren): ik jeremieerde zelf het 
hardst. Alles zat tegen, we 
scoorden nul na nul en wil-
den eigenlijk vóór de laatste 
tafel al naar huis gaan. Maar 
na afloop bleek het allemaal 
bijzonder mee te vallen. Voor 
de rest van het seizoen hou-
den wij ons maar vast aan de 
tekst die van de oude pater 
had kunnen komen, en die 
iedereen die oorspronkelijk 
‘van het houtje is’ zal herken-
nen: ‘Niet klagen Maar dra-
gen En vragen Om kracht’. En 
zo is het maar net. Fred van 
Andel-Eric Molenaar heb ik 
niet horen klagen, en ook Ria 
Vessies-Aad Visbeen (beiden 
gepokt en gemazeld in ‘het 
Roomsche’) hoorde je niet. 
Nu hadden zij ook geen re-
den om te klagen want bei-
de koppels werden ex ae-
quo eerste in de A-lijn, met 

bijna 58%. In de B-lijn, waar 
de verdelingen wat normaler 
waren en de scores meer uit-
een liepen, noteerden wij de 
hoogste score van de avond 
voor Lea van Dombergen-
Nel Weber, met een dikke 
64%. Proficiat. En in de C-lijn 
staken Toos en Jaap Schalk 
boven het maaiveld uit, met 
ruim 55%. De D-lijn tenslot-
te werd een prooi voor Tine-
ke de Groot-Constance Dirks 
met bijna 61%. En wij? Wij 
stoppen met klagen, wij le-
ren te dragen, en indachtig 
de volgende regel: ‘niet zor-
gen voor morgen bij vallen-
de nacht’ namen wij nog een 
verfrissing en kijken uit naar 
de Kerstdrive van komende 
woensdag. 
Hieronder de beste drie van 
iedere lijn.
A-lijn: 1 Fred van Andel-Eric 
Molenaar 57,99%, 2 Ria Ves-
sies-Aad Visbeen 57,99%, 3 
Carien Willemse-Jaap Wil-
lemse 56,25%;
B-lijn: 1 Lea van Domme-
len-Nel Weber 64,24%, 2 
Ans Stephan-Corrie Nijsen 
59,03%, 3 Tineke Ligthart-
Ruud Berkhout 57,99%;
C-lijn: 1 Toos Schalk-Jaap 
Schalk 55,21%, 2 Jan van den 
Booren-Eddy Jansen 54,69%, 
3 Milja van den Booren-Jean-
ne Admiraal 54,17%;
D-lijn: 1 Tineke de Groot-
Constance Dirks 60,83%, 2 
Wies de Wit-Annie Nijman 
56,25%, 3 Will Griffith-Plonie 
Lamers 54,58%.
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws
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Training mindfulness 
van start in januari

Castricum - Sinds 2007 is 
Volker Hinten IVM gecertifi-
ceerd mindfulness-trainer en 
geeft hij trainingen in Castri-
cum en Amsterdam. Mind-
fulness is een methode die 
helpt te ontspannen. 

Volkert: ,,Mindfulness geeft 
niets nieuws of anders, maar 
doet een gericht beroep op 
de eigen bronnen van he-
ling, compassie en intelligen-
tie. Dit met als doel een an-
dere, meer bewuste, omgang 
te krijgen met jezelf, je omge-
ving, werk, relaties et cetera. 
Iedereen kent wel periodes 
waarin malende gedachten 
of oplopende emoties het le-
ven beheersen. Meestal gaan 
die periodes vanzelf over. 
Maar soms blijft het knagen, 
hinderen.
Mindfulness geeft je het ge-
reedschap deze innerlijke 
pestkoppen op een bewus-
te manier tegemoet treden, 
waardoor ze niet meer lei-
dend zijn.”
De training bestaat uit acht 
bijeenkomsten plus een ver-
diepingsochtend. Deelne-
mers krijgen een werkboek 

en audiobestanden om dage-
lijks de opdrachten te beoe-
fenen. In januari 2018 starten 
er, bij voldoende deelname, 
twee groepen in Castricum. 
Een maandagavondgroep én 
een woensdagochtendgroep. 
Men kan zich daarvoor op-
geven via www.mindfulness-
holland.nl of bellen met 06-
30003065. Volkert Hinten is 
lid van de VMBN categorie 1 
waardoor het mogelijk is om 
zijn trainingen via de AV van 
de meeste zorgverzekeraars 
vergoed te krijgen.

Voordeel Belastingdienst 
bij aanschaf hoortoestel

Regio - Nu het einde van het 
jaar in zicht komt, is er goed 
nieuws binnen de hoorbran-
che. In meer dan 83% van 
de gevallen bij aanschaf van 
een nieuw hoortoestel bij 
HoorCare Audiciens, krijgen 
klanten meer terug via de af-
trek zorgkosten bij de Belas-
tingdienst dan van de zorg-
verzekeraar. 
Oók als het huidige hoortoe-
stel nog geen vijf jaar oud is. 
De vergoeding voor hoor-
toestellen daalde gestaag 
de afgelopen vijf jaar. Men 
krijgt elk jaar minder van de 

zorgverzekering. Er zijn ech-
ter mogelijkheden om kos-
ten terug te vragen via de 
Belastingdienst, HoorCare 
laat dit voor klanten bereke-
nen door een samenwerking 
met een onafhankelijke ac-
countant.
Maak een afspraak bij het 
derde generatie familiebe-
drijf HoorCare om kosteloos 
te laten berekenen hoeveel 
er teruggevraagd kan wor-
den door te bellen met 0251-
234167 of een e-mail te stu-
ren aan afspraak@hoorcare.
nl.

Castricum - In Huis van Hil-
de wordt kerst gevierd met 
de Vikingen. Rond het the-
ma van de tentoonstelling is 
er van alles te beleven voor 
groot en klein, en veel activi-
teiten zijn gratis. Knutsel een 
Vikingboot, doe de Runen 
speurtocht, ontdek de Arche-
oHotspot of beleef een voor-
stelling. Er zijn gratis rondlei-
dingen en de tentoonstelling 
over Vikingen en de Graven 
van Holland; bijzonder zijn 
de onlangs in Bakkum op-
gegraven Vikingmunten die 
voor het eerst te zien zijn. 
Poppentheater ‘Kleine Hilde’ 
van Belletje Sterk is op dins-
dag 26 december en 2 janu-
ari 15.00 om uur. Vertelthea-
ter; komt dat zien; spel, zang 
en verhaal in één is op 3 ja-
nuari om 15.30 uur.

Kerstvakantie met de Vikingen

Genomineerd voor persprijs
Akersloot - De twee jury’s 
van de Aad Struijs Persprijs 
2018 hebben acht kandida-
ten genomineerd voor de on-
afhankelijke jaarlijkse vak-
prijs voor de Nederlandse 
reisjournalistiek. 
Jolanda Linschooten uit 
Akersloot behoort tot de 
kanshebbers met het artikel 
‘Aurora borealis’ dat is ge-
publiceerd in National Geo-
graphic. Dit jaar werden er 

119 artikelen ingezonden, 
waarvan 68 in de catego-
rie print en 51 in de catego-
rie digitaal. Alle genomineer-
de inzendingen zijn te le-
zen op www.aadstruijspers-
prijs.nl. De winnaars worden 
bekendgemaakt op de Vak-
dag van de Vakantiebeurs in 
Utrecht, op dinsdag 9 janua-
ri om 15.00 uur in het Expe-
rience theater in Hal 9 van de 
Jaarbeurs.

Akersloot - Wout Bakker 
is voor de tweede keer win-
naar geworden van de KPB-

Wout Bakker imponeert
mountainbikecup. Alwin Hes 
trok al meteen na de start 
flink van leer, waarop Henk 

Louwe en Wout Bakker rea-
geerden. Tegen halfkoers had 
Alwin Hes pech.  
Henk Jan Verdonk senior 
werd tweede gevolgd door 
Henk Louwe.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

maandag 14.00 uur
De Notenkraker - The Royal Ballet

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag & woensdag 19.00 uur

Breathe
donderdag, zaterdag & zondag 21.15 uur

woensdag 21.15 uur
Star Wars -  The last Jedi - 3D

vrijdag 21.15 uur  zondag 16.00 uur 
dinsdag 21.00 uur  woensdag 16.00 uur
Star Wars - The last Jedi - 2D

donderdag & vrijdag 18.45 uur
zaterdag & zondag 21.15 uur

dinsdag 21.00 uur  woensdag 18.45 uur
Huisvrouwen Bestaan Niet

donderdag & vrijdag 21.15 uur
zaterdag & zondag 18.45 uur 

woensdag 21.15 uur
Dr. Knock

vrijdag 16.00 uur 
Vele Hemels boven de Zevende

zondag 16.00 uur
Murder on the Orient  Express

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag & zondag 13.30 uur

maandag 14.00 uur
dinsdag 13.00 uur  woensdag 13.30 uur

Ferdinand 
zaterdag 13.30 uur  zondag 11.00 uur

dinsdag 13.00 uur  woensdag 11.00 uur
K3 - Love Cruise

zaterdag 16.00 uur  zondag 11.00 uur
dinsdag 15.30 uur  woensdag 11.00 & 13.30 uur

Paddington 2 
zaterdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur

dinsdag 15.30 uur  woensdag 16.00 uur
Coco  

Programma 21 dec t/m 27 dec 2017

In het waargebeurde lief-
desverhaal Breathe heeft 
de avontuurlijke en charis-
matische Robin Cavendish 
nog een heel leven voor zich 
wanneer hij plots verlamd 

Breathe

The Nutcracker van 
The Royal Ballet

Het magische kerstcadeau-
tje van een jong meisje laat 
haar een fantastisch avon-
tuur beleven in dit schitteren-
de, klassieke ballet, gedanst 
op Tsjaikovski’s magnifieke 
muziek vanuit het wereldbe-
roemde Royal OperaHouse/
Covent Garden te Londen. 
De jonge Clara sluipt op 
kerstavond stiekem naar be-
neden om te gaan spelen met 
haar mooiste cadeau: een 

notenkrakerpop. Maar de 
mysterieuze tovenaar Dros-
selmeijer wacht haar op en 
neemt haar mee op een ma-
gisch avontuur. Nadat de 
muizenkoning is verslagen, 
reizen de notenkraker enCla-
ra door het Land van Sneeuw 
naar Snoepjesland, waar de 
suikerboonfee hen trakteert 
op een paar schitterende 
dansen. Eenmaal thuis denkt 
Clara dat ze gedroomd heeft.

raakt door polio. Tegen al-
le doktersadviezen in brengt 
zijn vrouw Diana hem van 
het ziekenhuis in Afrika weer 
naar huis in Engeland. Haar 
wilskracht, liefde en toewij-
ding zorgen ervoor dat Robin 
ondanks zijn verlamming het 
leven weer oppakt. 
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Sporten met Jeugdsportpas
Castricum - De Jeugdsport-
pas (JSP) in de gemeenten 
Castricum en Heemskerk, uit-
gevoerd door Team Sportser-
vice Kennemerland, gaat het 
nieuwe jaar sportief van start. 
Kinderen die naar de basis-
school in Akersloot, Cas-
tricum, Limmen of Heems-
kerk gaan of in deze plaatsen 
wonen, kunnen nu inschrij-
ven voor het tweede blok en 
zo vrijblijvend kennismaken 
met een sport naar keuze. De 
keuze is groot, denk aan de 

reddingsbrigade, kleutergym, 
judo, majorette, waterpo-
lo, volleybal, schermen, dan-
sen of tennis en meer. Voor 
vijf euro kunnen kinderen uit 
groep 1 tot en met 8 vier les-
sen meedoen met een sport 
naar keuze. Ga naar de web-
site www.teamsportservice.
nl/kennemerland voor het 
volledige aanbod. Inschrij-
ven kan tot en met 10 janu-
ari, uitsluitend via de website. 
De lessen van dit blok starten 
in week 5.

Cultuurdagen op het 
Jac. P. Thijsse College

Castricum - De laatste drie 
schooldagen van het kalen-
derjaar staan voor alle leer-
lingen van het Jac. P. Thijs-
se College in het teken van 
kunst en cultuur. De brugklas 
blijft in en rond de school, 
klas 2 gaat naar Beverwijk, 
klas 3 gaat naar Haarlem en 
klas 4/5 naar Amsterdam of 
Zaandam. De programma’s 
bestaan uit veel workshops, 
het bezoeken van musea en  
voorstellingen. De brugklas-
leerlingen bezoeken woens-

dag in kleine groepjes ver-
schillende kunstenaars. 
Nanneke Bastiaan en Karen 
Vleugel komen op school. 
In galerie Streetscape zul-
len vijf kunstenaars, Ambro 
Louwe, Yvonne Zomerdijk, 
Ellen van Putten, Ingrid Fris-
sen en Ans Martens aan de 
slag gaan met de leerlingen 
voor het goede doel ‘paint 
a future’. Harm Noordhoorn, 
grafisch kunstenaar en gale-
riehouder van Sophit opent 
de deur voor de leerlingen. 

Castricum - Wie het nieu-
we jaar sportief wil begin-
nen kan zich nu inschrijven 
voor blok 2 van de Volwas-
senensportpas (VSP). Met 
de VSP biedt Team Sportser-
vice Kennemerland volwas-
senen de mogelijkheid ken-
nis te maken met verschillen-
de sporten. Iedereen van 18 
jaar en ouder, die in de ge-
meente Castricum of Heems-
kerk woont, kan voor vijf euro 
vier keer meetrainen bij een 

Links Mariette Krouwel, directeur Hanukkah Children's Home, 
rechts Selma van Dijk, ambassadeur Mariette's Child Care en 
presentatrice Hart van Nederland SBS 6. Foto: Henk Hommes.

Inzet voor middelbare school voor 
kinderen Mariette’s Childcare

Castricum - Businessschool 
Bonhoeffer College en InHol-
land Business Studies wer-
ken samen met Rabobank 
Noord-Kennemerland voor 
het bouwen van een middel-
bare school in Ghana.

Afgelopen maandagavond 
hebben zij de aftrap verricht 
voor het inzamelen van geld 
voor het bouwen van een 
middelbare school in Ghana.
De stichting Mariette Child-
care is opgericht door de 
Castricumse Mariette Krou-
wel in 2006. Deze stichting 

heeft in de afgelopen jaren 
een kindertehuis en een ba-
sisschool gerealiseerd in het 
midden van Ghana. De vol-
gende stap is het bouwen 
van een middelbare school. 
Hiervoor is contact gezocht 
met het Bonhoeffer College. 
De business class van het 
Bonhoeffer college die zowel 
projecten in de profit als non-
profit sfeer uitwerkt heeft de-
ze vraag omarmd en con-
tact gezocht met haar part-
ners. Zowel de Rabobank 
als InHolland reageerden 
hier positief op en zo werd 

het idee uitgewerkt voor een 
brainstormsessie afgelopen 
maandagavond. 

Na een imponerende film 
over het reeds bestaande 
kindertehuis en de Circle of 
Life basisschool in Sunyani 
(Ghana) gaven Mariette en 
ambassadeur Selma van Dijk 
(SBS6 Hart voor Nederland) 
een inspirerende toelichting. 
De veertig studenten van 
de twee business-scholen 
gingen uiteen in tien groe-
pen om ideeën te verzame-
len. Met ondersteuning van 
de specialisten van de Rabo-
bank werden met veel crea-
tiviteit vele crowfdfunding- 
acties bedacht.  Na een  uur 
werden de resultaten gepre-
senteerd en konden de ande-
re groepen aanvullingen ge-
ven. De resultaten van de-
ze brainstormavond wor-
den door marketingspecialis-
ten van Rabobank Nederland 
getoetst op hun haalbaarheid 
en teruggekoppeld aan de 
studenten.
In januari 2018 krijgt deze 
succesvolle avond een ver-
volg. 

De VrijeLijst wil meer 
duidelijkheid Schiphol

Castricum - De VrijeLijst 
neemt het initiatief om het 
dossier Schiphol te behan-
delen tijdens een openba-
re informatieavond in Cas-
tricum. 

Aanleiding is dat het bewo-
nersplatform, dat zich rond-
om Schipholregio breed heeft 
georganiseerd, binnenkort 
een oproep uit laat gaan om 
onderzoek te doen naar het 
luchtvaartbeleid. De oproep 
wordt vanuit Castricum mede 
ondertekend door PVRC, met 
als vertegenwoordiger Hans 
van Schoor, ex-raadslid D66.

Ron de Haan van De Vrije-
Lijst: ,,Over Schiphol, de ont-
wikkelingen van de luchtha-
ven, toekomstplannen, uit-
breiding Lelystad wordt sinds 
geruime tijd gesproken aan 
bestuurlijke tafels, waarbij 
Castricum ook is vertegen-
woordigd via een regiotafel. 
Alleen al de wijze waarop ge-
meenten zich laten vertegen-
woordigen roept veel vragen 

op. Onduidelijk is op wel-
ke wijze de belangen van in-
woners aan deze tafels wor-
den meegenomen. In de ge-
meenteraad van Castricum is 
Schiphol de afgelopen jaren 
zelden van onderwerp ge-
weest, laat staan geconsul-
teerd. Behalve bestuurlijke 
tafels zijn er bewonersover-
leggen en particuliere onli-
ne platforms zoals vlieghin-
der.nl dat in Castricum door 
honderden belangstellenden 
wordt gevolgd.” 

Het bewonersplatform wil dat 
er op korte termijn een on-
derzoek moet worden opge-
start naar de behoefte aan 
luchtvaart op langere termijn 
en de maatschappelijke ge-
volgen van de verschillende 
groeiscenario’s. De VrijeLijst 
stelt voor om de visie van het 
College van B en W op bo-
vengenoemde aandachts-
punten te belichten en te be-
schouwen in relatie tot de in-
breng van Castricum aan de 
regiotafel.

Volwassenensportpas
vereniging of organisatie. Dit 
is zonder verdere verplich-
tingen. Meedoen kan met 
squash, yoga, diverse fitness-
vormen en dansstijlen, maar 
ook (rolstoel) handbal, ouder 
en kind gym, karate, water-
polo en meer. Ga naar www.
teamsportservice.nl/kenne-
merland om in te schrijven. 
Inschrijven kan tot en met 
10 januari, uitsluitend via de 
website. De lessen starten in 
week 5.

Hier kunnen leerlingen ken-
nis maken met een heel an-
dere vorm van kunst, typo-
grafiek. Leerlingen gaan hier 
aan de slag met nonsenspo-
ezie onder leiding van Jan 
Meijer die het rijmen onder-
steunt met zijn gitaarspel. 
Ook hangen er foto’s van Pe-
ter van den Berg en kunst-
werken van dichter Arthur 
Lava. Ook de Maranathakerk 
opent de deur om de leerlin-
gen kennis te laten maken 
met een kunstenaar, Saskia 
Weishut-Snapper. Een brug-
klasvoorstellingen is op vrij-
dag 22 december op het Jac. 
P. Thijsse College, aanvang 
10.00 of 12.00 uur. Publiek is 
welkom. 

Bijeenkomst slechthorenden
Castricum Iedere derde 
donderdag van de maand 
is op de locatie van het Ro-
de Kruis aan het Kooiplein 
een ontmoetingsbijeenkomst 
voor mensen die slechtho-
rend zijn. Aanstaande don-
derdag staat de ontmoeting 

in het teken van ‘hoe overleef 
ik als slechthorende de feest-
dagen?’. 

Iedereen die geïnteresseerd 
is is welkom vanaf 10.30 uur. 
Er is een schrijftolk aanwezig. 
Kosten zijn 2,50 euro. 
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Lionsclub helpt 
Voedselbank aan koffi e

Regio - In december wordt 
de zesde landelijke Douwe 
Egberts Waardepuntenac-
tie georganiseerd. Lionsclubs 
en Voedselbanken in het hele 
land zamelen Douwe Egberts 
Waardepunten in die worden 
ingewisseld voor pakken kof-
fi e voor de Voedselbanken 
Nederland. De Lions Club 
in Beverwijk zamelt Douwe 
Egberts punten in voor de 
Voedselbank IJmond Noord.
Voor alle hier ingeleverde 
punten stelt Douwe Egberts 
pakken koffi e verhoogd met 

15%, beschikbaar aan Voed-
selbank IJmond-Noord. De 
deelnemers wonen ook in 
Castricum. De waardepunten 
kunnen worden ingeleverd 
in Beverwijk bij Modehuis 
Helene by Barbara aan de 
Zeestraat 9, bij Tegel aan de 
Breestraat 50 en bij Ray van 
den Berg Kappers aan het 
Hilbersplein 29. in Heems-
kerk bij Eetcafé Meesters en 
Juffen, aan de Kerkweg 66 en 
bij Van der Laak Registerac-
countants aan de Lange Ac-
ker 52.

Problemen binnenwegen Limmen
In de jaren ‘80 had men het plan om 2.000 woningen in Heiloo 
en Limmen te bouwen, een zogenaamde Vinexwijk. Om dit mo-
gelijk te maken moest er bij Limmen wel een nieuw treinstation 
gebouwd worden om de verkeersdruk aan te kunnen. Dit plan 
werd later afgeschoten, maar men was er toen al van overtuigd 
dat bij zoveel nieuwbouw het openbaar vervoer moest worden 
aangepast. Nu zijn deze woningen bijna gerealiseerd en hier is 
niets mee gedaan. Regeren is vooruitzien. In de 21e eeuw zijn 
we dat helemaal kwijt, het komt bij de huidige bestuurders niet 
eens in gedachten het ongeluk zich toch op termijn zal laten 
zien. Is er wel een verkeersbeleidsplan gemaakt of alleen een 
dure aansluiting op de A9 die in 2030 weer verbreed wordt zo-
dat deze aansluiting weer verlegd moet worden. Hoe kan het 
bestaan dat men met onze overvolle wegen, waarop men zich 
allemaal een weg zoekt naar werkplek of snel openbaar ver-
voer, deze optie (station) die al op tafel ligt niet meeneemt.  In 
deze problematiek wacht men tot alles klaar is waarna de ver-
keersstromen door nieuwe bestuurders worden openbroken 
om de nodige aanpassingen te doen. Wij in Limmen zijn dit be-
leid zat en willen dat er bestuurd wordt met enige toekomstvi-
sie zodat onze wegen weer begaanbaar zijn en blijven. 
Frits Zonneveld,  ex-verkeerscommissielid Limmen.

Jan Rot terug naar jaren 
tachtig in Koningsduyn

Castricum - In de nieu-
we voorstelling van Jan Rot, 
‘Seks & Drugs & Rot & Roll’, 
zijn de jaren ‘80 aan de beurt.  
Om lekker in de tijdsfeer te 
komen, heeft Jan een aan-
tal krakers vertaald, van ‘We 
Are The World’ tot hits van 
Madonna. Deze allemachtig 
prachtig jaren tachtig, zijn te 
beleven op zaterdag 13 janu-
ari in theater Koningsduyn.
In Seks & Drugs & Rot & Roll 
brengt zanger en rasvertel-
ler Jan Rot het publiek te-
rug naar de tijd van Wham!, 
Springsteen en Bowie in de 
Kuip, Prince in Paradiso. Een 
jamsessie met Supertramp 
in de Mazzo, Jans tv-debuut 
bij Sonja Barend, op tour met 

de Golden Earring, de bij-
na-plaat met Paul de Leeuw, 
een masterclass van Hen-
ny Vrienten, en een reddend 
telefoontje van de producer 
van Gerard Joling. Over Top-
pop, Countdown Café, Sky 
Channel en MTV, maar ook 
over krakers, de opkomst van 
aids, de kroning van Beatrix, 
Cruijff naar Feyenoord, That-
cher en Reagan in Spitting 
Image. 
Deze nieuwe soloshow is een 
vervolg op ‘Jong & Veelbelo-
vend’, dat hem voor het lied 
‘Stel dat het zou kunnen’ de 
Annie MG Schmidtprijs ople-
verde. Kaarten zijn online te 
bestellen via: www.geester-
hage.nl.

Expositie Streetscape
Castricum - Ambro Louwe 
exposeert tot en met janua-
ri schilderijen, bronzen beel-
den en ‘Wallscapes’ in galerie 
Streetscape. Samen met kun-
stenaars Ans Martens, Yvonne 
Zomerdijk en Ellen van Putten 
geeft hij workshops aan leer-
lingen van  het Jac. P. Thijsse 
College in de galerie. De jaar-
lijkse cultuurdagen van deze 
school staan dit jaar in het te-
ken van Paint a Future! In de 
etalages van Dorpsstraat 63 

en in de galerie zijn een aan-
tal door kunstenaars gemaak-
te werken voor dit goede doel 
te zien. Ambro Louwe expo-
seert glassieraden samen met 
zijn vriendin Ineke Moolenaar. 

Galerie Streetscape is ge-
opend tijdens het inloop atelier 
van Mieke Rozing op woens-
dag van 9.30 - 12.30 uur en 
donderdag tot en met zondag 
van 14.00 - 17.30 uur. (Foto: 
Saskia Steenbakkers)

Brandjes
Castricum - Zaterdagavond 
om 21.40 uur heeft de brand-
weer het vuur in een prullen-
bak geblust op het perron 
van het NS-station. Volgens 
omstanders waren de vlam-
men al zo hoog dat het pla-
fond bijna werd aangetast. 
Zondagmiddag om 15.35 uur 
hebben de brandweerlieden 
een containerbrand geblust 
aan de Sokkerwei. Foto: Eve-
lien Olivier.

Castricum - Tussen woens-
dag 22.10 en donderdag 9.00 
uur heeft er een poging in-
braak woning plaatsgevon-
den bij een woning aan de 
Beverwijkerstraatweg. Be-
woner zag aan de buitenkant 
een gat onder het slot zitten 
en ook in het kozijn ter hoog-
te van de slotplaat zat een 
gat. De dader(s) zijn niet in 
woning geweest. 

Woensdag omstreeks 3.15 
uur heeft er een poging in-
braak woning plaatsgevon-
den op de Molenweg. De 
bewoner werd wakker door 
geluiden die bij voordeur 
vandaan kwamen en is al 
schreeuwend naar beneden 
gelopen. Toen hij bij de voor-
deur kwam en deze open-
deed zag hij een dat er een 
schroef in het cilinderslot 
stak.

Pogingen 
inbraak

Kerstconcert Emergo
Castricum - Vrijdagavond 
vindt het Kerstconcert van 
Emergo plaats in de Pancra-
tiuskerk aan de Dorpsstraat 
in Castricum. Speciale gast 
is het veertigkoppige Wha-
le City Sound mannenkoor 
uit Zaandam. Het Whale City 
Sound koor, dat onder leiding 
van Floor van Erp staat, is ne-
genvoudig Nederlands kam-

pioen barbershop, het genre 
waarin wordt gezongen zon-
der instrumentale begelei-
ding. 

Daarnaast draagt het fan-
fareorkest van Emergo, on-
der leiding van dirigent Erik 
van de Kolk, ook haar steen-
tje bij aan de kerstsfeer. Na 
een drukke periode rondom 

het Wereld Muziek Concours 
van afgelopen zomer, is dit 
weer een mooi, nieuw hoofd-
stuk in de fi jne samenwer-
king. Ook de aankleding en 
verlichting van de kerk zullen 
voor een prachtige ambiance 
zorgen. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij slaapwoonwinkel 
Huitenga in Castricum. Aan 
de deur zijn ook kaarten te 
koop, maar zijn dat twee euro 
duurder. Het concert begint 
om 20.00 uur. 

Castricum - Wim van Duin 
kon afgelopen week tevre-
den terugkijken op een pri-
ma prestatie tegen Peter Vos 
bij biljartvereniging Wik. Wim 
moest toestaan dat Peter een 
voorsprong nam. Toen liet 
Wim nog maar een poedel 
noteren en maakte de partij 
uit met een uitstekende stij-
gingspercentage van zestig 

Verrassend procent. Jaap de Boer pak-
te de winst met een stijgings-
percentage van vijftig pro-
cent en Hein Kitsz kon veer-
tig procent laten noteren. 
Aan de kop van de ranglijst 
was het weer stuivertje wis-
selen, want nu is Hein Kitsz 
koploper met 1584 punten, 
gevolg door Peter Ent met 
1534 punten, terwijl Jan van 
der Zon naar de derde plaats 
zakte met 1516 punten.
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Foto’s moeten tijds-
beeld 2017 vastleggen

Regio - Het Regionaal Ar-
chief Alkmaar vraagt inwo-
ners van het werkgebied, dus 
ook de gemeente Castricum, 
om één digitale foto uit 2017 
in te sturen, om het tijdsbeeld 
vast te leggen in dit digita-
le, vluchtige tijdperk. Inwo-
ners uit de regio worden ge-
vraagd om een zelfgemaakte 
foto in te sturen, die voor hen 
kenmerkend is voor 2017. Zo 
ontstaat er een selectie uit de 
miljoenen foto’s die in de re-
gio zijn gemaakt. Die selec-
tie laat zien hoe de wereld er 
daar uitzag en wat men be-
langrijk vond. Het selecte-
ren van fotomateriaal is cru-
ciaal om een beter beeld van 
de huidige tijd te krijgen. Elk 
denkbaar type foto uit het 
jaar 2017 wordt verwelkomd. 
Inzenders worden gevraagd 
te vermelden waar, wan-
neer en waarom ze de foto 
hebben gemaakt. Het maakt 
niet uit wat er is afgebeeld. 
De afbeeldingen worden op 
de Flickr-pagina van het ar-
chief geplaatst. Een selectie 
uit de inzendingen wordt ook 
op de beeldbank van het Ar-
chief ondergebracht, om ze 
tot in de eeuwigheid te be-
waren. Zowel amateurs als 

professionals mogen afbeel-
dingen inzenden, zolang ze 
er geen bezwaar tegen heb-
ben dat de rechten door 
het Archief worden overge-
nomen en de afbeeldingen 
door iedereen kunnen wor-
den gebruikt. Foto¹s kunnen 
worden ingestuurd via fo-
to@archiefalkmaar.nl. Voor 
de voorwaarden en meer in-
formatie kan men terecht op 
www.regionaalarchief.nl/fo-
to. Er geldt een maximum 
van één foto per inzender. In-
zenden kan tot en met 31 ja-
nuari. Foto: Een familiekiek-
je op het strand van Castri-
cum (1960). Het Archief is op 
zoek naar foto¹s die hetzelf-
de doen voor 2017. Foto Regi-
onaal Archief Alkmaar, nega-
tievencollectie JosPe.

Cursus keramiek start
Castricum - Op dinsdag 16 
januari start een keramiek-
cursus bij Toonbeeld die 
wordt gegeven door Wilma 
Bosland voor beginners en 
gevorderden. In het voor-

jaar is er bij voldoende ani-
mo een Raku-dag. Op de foto 
een van de opdrachten, wer-
ken met plakken klei, doosjes 
met kantstructuren en diver-
se glazuren.

Mama’s tijd van start

Castricum - Liselore van 
Dokkum start volgend jaar 

bijeenkomsten speciaal voor 
jonge moeders. 
In zes themabijeenkomsten 
komen verschillende onder-
werpen aan bod; van zwan-
gerschap tot weer werken en 
van de bevalling tot aan rela-
ties. De vrouwen kunnen er-
varingen en ideeën uitwisse-
len. 

De bijeenkomsten wor-
den gehouden bij restaurant 
Wier&Ga op ‘t Bakkersplein-
tje en vinden wekelijks plaats 
vanaf maandag 19 februari 
van 19.30 tot 21.30 uur. Op-
geven of meer informatie bij 
Lieselore via 06-30372886 of 
lieselore80@hotmail.com.

Docenten Perspectief 
exposeren rond kerst

Castricum - Dit jaar zijn het 
niet de cursisten, maar de 
docenten van Perspectief die 
hun werk tijdens de winter-
expositie tentoonstellen. Per-
spectief vierde het afgelo-
pen jaar zijn vijftigjarig be-
staan met diverse feestelij-
ke bijeenkomsten en work-
shops. Dit jubileum wordt nu 
afgesloten met een speciale 
kersttentoonstelling. Elke do-
cent/kunstenaar werkt met 
zijn of haar favoriete materia-
len, gebruik makend van uit-
eenlopende technieken zo-

dat deze tentoonstelling een 
diversiteit aan kunstwerken 
biedt. Deze bijzondere ex-
positie wordt geopend door 
de voorzitter van Perspectief, 
Sjoerd Dijkstra, op zaterdag 
23 december om 14.00 uur. 
Daarna is de tentoonstelling 
ook te bezoeken op 24, 25 en 
26 december van 13.00 tot 
17.00 uur. 
Op de foto drie van de veer-
tien docenten: Martin Heij-
nen, Afke Spaargaren en Ma-
ria Heideveld. Foto: Annemie-
ke Jurrjens.

Castricum - De EHBO start 
een cursus Eerste Hulp aan 
Kinderen. De cursus bestaat 
uit vier lessen van drie uur 
die worden gegeven in Nieuw 
Geesterhage op woensdag 
vanaf 10 januari van 19.00 tot 
22.00 uur. Meer informatie 
of aanmelding via tel.: 0251-
651060 tussen 19.30 uur en 
21.00 uur of secretariaat@
ehbocastricum.nl.

Eerste hulp 
aan kinderen

Akersloot - Bij de uitslag 
van de aquarium huiskeuring 
van A.V.C. Vivaria in Bever-
wijk deelde bondskeurmees-
ter Adrie Holstein twee gou-
den en een zilveren diplo-
ma uit. De eerste plaats was 
daarbij voor Cor Kerssens uit 
Akersloot met 392,5 punt. In 
januari mag Cor meedoen 
namens Vivaria aan de dis-
trictskeuring van Noord-Hol-
land, samen met nummer 
twee.

Een gouden 
diploma

Castricum - De bibliotheek 
in Castricum is gesloten van 
dinsdag 2 januari tot en met 
donderdag 11 januari.  Tij-
dens deze periode wordt het 
plafond en de verlichting ver-
vangen. Iedereen kan terecht 
in de andere vestigingen van 
Bibliotheek Kennemerwaard. 
Kijk op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl voor de ope-
ningstijden. Gereserveerde 

Bibliotheek tien dagen dicht 
materialen kunnen tijdens de 
sluiting worden opgehaald 
in de bibliotheek in Limmen, 
Lage Weide 2a. Via de websi-
te zijn veel dingen te regelen, 
zoals het verlengen van de 
geleende materialen, de ca-
talogus raadplegen en boe-
ken reserveren. Een week 
voor sluiting is het niet meer 
mogelijk om materialen aan 
te vragen uit de collectie. 

Regio - De PWN-websi-
te is vernieuwd en dat mer-
ken bezoekers ook bij het 
bestellen van hun nieuwe 
duinkaart. Vanaf nu kunnen 
ze namelijk zelf kiezen op 
welke datum de duinkaart 
ingaat én er is een nieuwe 
kaart bijgekomen: de drie-
jaren duinkaart.
PWN probeert waar moge-
lijk in te spelen op de be-
hoefte van klanten. Omdat 
klanten aangaven dat ze 
niet jaarlijks hun duinkaart 
wilden verlengen, heeft de 
duinbeheerder daarom een 
drie-jarenkaart in het assor-
timent opgenomen. Maar er 
zijn meer vernieuwingen: 
Klanten kunnen bijvoor-
beeld al op woensdag een 
duinkaart bestellen voor 
een wandeling in het week-
end. En ze kunnen kiezen 
om een herinnering per e-
mail te krijgen als hun duin-
kaart bijna verloopt. 
Naast de jaarkaart, de rui-
terkaart en de drie-jaren-
kaart komt PWN binnen-
kort ook met een mogelijk-
heid voor minder frequen-
te duinbezoekers om online 
hun duinkaart voor een dag 
of voor een week te kopen. 
Dat kan online, op www.
pwn.nl/duinkaart. 
De duinkaart is verplicht 
vanaf 18 jaar en voor ruiters 
van alle leeftijden.

Nieuw bij PWN

Kerst in Strammerzoom
Akersloot - Op zaterdag 23  
treedt om 15.00 uur het  koor 
De Notenbalkers uit Heems-
kerk op in woonzorgcentrum  
Strammerzoom. Met een re-
pertoire van kerstliederen en 
andere passende liederen 
komt het publiek in de kerst-
sfeer. De muzikale leiding is 
in handen van Peter van Mar-
le, hij wordt begeleid op ac-

cordeon door Adry Hulst en 
Trudy de Vries, op gitaar door 
Nico Meijer en op cajon door 
Piet Slaman.

Ook familieleden van bewo-
ners en andere belangstel-
lenden zijn welkom. De en-
tree voor niet bewoners is vijf 
euro, inclusief een kopje kof-
fi e of thee in de pauze.
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Klanttevredenheidsonderzoek WMO en Jeugdhulp

College Uitgeest dankt inwoners 
voor hun medewerking 

Uitgeest - De gemeente Uit-
geest doet jaarlijks onder-
zoek onder inwoners naar de 
klanttevredenheid over het 
uitvoeren van de ondersteu-
ning die valt onder de Wet 
maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) en Jeugdhulp. In 
juli en september hebben in-
woners namens het colle-
ge een brief ontvangen met 
het verzoek om mee te wer-
ken aan het onderzoek over 
het jaar 2016. In totaal zijn 
449 Inwoners benaderd voor 
de tevredenheid over Wmo-
regelingen en 149 inwoners 
voor hun mening over jeugd-
hulp. Eind november waren 
de resultaten van beide on-
derzoeken bekend. Het col-
lege dankt de inwoners voor 
hun medewerking aan het 
onderzoek: “De resultaten la-
ten zien waar we kunnen ver-
beteren als het gaat om zorg 
en ondersteuning”.  

Resultaten
Uit de antwoorden van de 
mensen die gereageerd heb-
ben over de uitvoering van 
jeugdhulp is af te leiden dat 
tweederde de weg naar de 
gemeente, via het Sociaal 

Team, kon vinden. Deze in-
woners ervaren een goe-
de dienstverlening en voe-
len zich begrepen. De meer-
derheid van de respondenten 
geeft aan dat het nu beter 
gaat dan in de periode voor-
dat zij hulp hebben ontvan-
gen. Ruim de helft geeft aan 
dat zij nu zonder hulp verder 
kan.  
Ook de onderzoeksresulta-
ten over de Wmo  laten zien 
dat de respondenten de weg 
naar de gemeente weten te 
vinden en dat er samen met 
het team een passende op-
lossing is gezocht. Driekwart 
van de ondervraagden geeft 
aan dat de gekregen onder-
steuning resulteert in een be-
tere kwaliteit van leven. Deze 
score is hoger dan de score 
van het tevredenheidsonder-
zoek over het jaar 2015. 

De resultaten laten zien dat 
in vergelijking met 2015 min-
der inwoners van Uitgeest 
gebruikmaken van de moge-
lijkheid tot cliëntondersteu-
ning. Deze kosteloze dienst-
verlening (onder andere aan-
geboden via  MEE en de We-
ring) helpt inwoners bij het 

zogenaamde ‘keukentafel-
gesprek’ met de gemeente. 
Ruim driekwart van de res-
pondenten die Wmo-onder-
steuning ontvingen geeft aan 
niet op de hoogte te zijn dat 
er gebruik kan worden ge-
maakt van een onafhankelij-
ke cliëntondersteuner. 
De respons over de Wmo en 
Jeugdhulp geeft voldoende 
een beeld over de tevreden-
heid over de uitvoering van 
de regelingen door de ge-
meente. Inwoners konden 
hun tevredenheid aangeven 
via een vragenlijst die zij met 
de persoonlijke brief heb-
ben ontvangen. De resulta-
ten van en de opmerkingen 
die bij de vragenlijsten zijn 
gemaakt geven inzicht in de 
punten waar de gemeenten 
aan moeten werken om de 
dienstverlening nog verder te 
verbeteren. 

Meer informatie of inzage 
in rapportages
Geïnteresseerden kunnen 
voor meer informatie en in-
zage in de rapportages con-
tact opnemen met Anja Pole-
schi-de Vries, anjadevries@
debuch.nl of tel. 14 0251.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Deze foto geeft een mooi en rustiek huisje weer, gezien op Westergeest. Het 
straalt rust uit en dat is een verademing in deze drukke wereld. Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - Op 17 december 
vertrokken 5 leden van de Ta-
feltennisvereniging Uitgeest 
naar Noord Scharwoude om 
deel te nemen aan het Lan-
gedijker Tafeltennistoernooi. 
Bij deze 63e editie, die geor-
ganiseerd wordt door de Ta-
feltennisvereniging Spirit uit 
Oudkarspel werd er weer fel 
gestreden. Bijna de comple-
te Familie Rasch van TTVU 
deed mee. Eugenie, Patrick 
en Youri (foto links) waren er 
evenals Henk Spoelstra (foto 
rechts) en Billy Fatels.
Henk, Youri en Billy hadden 
geen problemen om door de 
voorronde te komen en ein-
digden allemaal als eerste in 
hun poule. Patrick en Euge-
nie pakten allebei wel winst-
punten, maar iedereen was 
aan elkaar gewaagd en zij 
bereikten de volgende ronde 
niet. Billy won nog één wed-
strijd en kwam tot de bes-
te acht en toen strandde het 
schip voor hem.
Henk stond in de finale maar 
moest helaas zijn meerdere 
erkennen in zijn tegenstan-
der.
Youri, het nieuwe aanstor-
mende talent van de club 
redde het ook tot de finale in 
zijn poule. Gelukkig bleef hij 
in de 5 games die hij moest 
spelen tegen de medefinalist 
koel en maakte op het eind 
het beslissende punt en ging 
dus met de eerste plek naar 
huis. 

Ook de DUO Competitie is 

tot een eind gekomen. Met 
twee teams in de 5e klas-
se en ook nog eens dezelfde 
poule, deed Uitgeest het best 
aardig. Team 1 bestaande uit 
Rob de Boer en Marcel Cou-
wenberg (foto) hebben ieder 
10 van hun 16 enkels gewon-
nen en behaalden hierdoor 
de beste tweede plek met 26 
punten. Sporting SDO 1 werd 
1e met 32 punten. Het ver-
schil is niet erg groot. Team 
2 bestaande uit Peter Middel 
en Michel Switser deed het 
eigenlijk net zo goed als team 
1 en behaalde ook 26 punten. 
Peter won 12 van zijn 16 en-
kels. Zij komen op de derde 
plek en moeten HTC3 op de 
tweede plek dulden met ook 
26 punten. Het onderling re-
sultaat telt in dit geval. Beide 
hebben in hun laatste wed-
strijd maar 1 punt gepakt en 
hadden duidelijk kunnen ma-
ken wie er nou beter is, des-
alniettemin een prachtig re-
sultaat en de verwachtingen 
voor 2019 zijn hoog.

Informatiebijeenkomst:
Over collectieve 
vrijwilligersverzekering
Uitgeest - Voor vrijwilli-
gers, mantelzorgers en maat-
schappelijke stagiairs heeft 
de gemeente Uitgeest een 
collectieve verzekering afge-
sloten. Vrijwilligers zijn hier-
door automatisch verzekerd 
tijdens hun vrijwilligerswerk 
als men een ongeluk krijgt of 
schade veroorzaakt.  
Wie verzekert de gemeen-
te met de VNG Vrijwilligers-

verzekering? Hoe is de VNG 
Vrijwilligersverzekering op-
gebouwd?  Schade en dan?  
Een greep uit de vragen die 
beantwoord gaan worden op 
een informatiebijeenkomst 
op maandag 5 februari van-
af 19.30 uur in Gemeentehuis 
Uitgeest. 

Opgeven kan via www.vrijwil-
ligersacademiebuch.nl.

     Tafeltennisnieuws



Prachtig kerstconcert
Uitgeest - Het publiek genoot zondag met volle teugen van de twee concerten van pop-
koor SurpriSing in de Protestantse kerk aan de Castricummerweg. Zowel de middag- als de 
avondvoorstelling van het 90-koppige koor waren volledig uitverkocht. Gasten waren gitarist  
Jeroen Tervoort en zangeres Fleur Tiemeijer. (Foto’s: Ger Bus)

De column van Monique.....

Het is beslist geen halszaak wat ik ga aantrekken met Kerst, daar doe ik nooit zo moeilijk 
over maar het moet wel enigszins in de sfeer passen. Ik ga natuurlijk ook weer niet in mijn 
ouwe spijkerbroek aan de kerstdis zitten. Maar wat mij ieder jaar weer opvalt, is het feit dat 
kerstkleding er vaak erg glitterig uitziet en ik wil dus ook niet als een soort kerstboom de 
gasten ontvangen. De familie komt dit jaar gezellig bij ons en dat betekent dat gedurende de 
dag man en zwager de keuken in beslag nemen. Ik mag, als ik geluk heb, een paar vergeten 
boodschappen halen, voor koffi e zorgen en de tafel aankleden.
Dat soort klussen doe je meestal niet in je kerstjurk, het is zaak om je op het juiste moment 
te verkleden. Vorig jaar kocht ik voor de feestdagen een zwart wollen jurkje met een op-
zichtige ketting en dat zag er leuk uit al zeg ik het zelf. De losse col die erbij hoorde, was ik 
achteraf minder blij mee omdat dat ding naar beneden zakte en ik daar een blote nek door 
kreeg. Dat vind ik ook zo gek aan de kerstkleding die je al weken van te voren in de dames-
bladen tegenkomt. Echt, het ziet er geweldig mooi en chique uit, daar gaat het niet om. De 
omgeving in de fotoreportage is met zorg uitgekozen en de modellen zien er fan-tas-tisch 
uit, zonder meer. Het is om te watertanden en ik probeer mijzelf direct te visualiseren in zo’n 
outfi t. Maar die jurkjes zijn zo verdomde bloot! Dunne stofjes, laag uitgesneden V-halzen of 
heel korte ieniemini cocktailjurkjes met halve mouwen of erger zonder mouwen. Laatst zag 
ik een reportage met een kerstige dame, glas champagne lachend in de hand, naast een bar-
becue in de tuin staan. Ze droeg een donkerblauw blotig glimjurkje. De hele familie blij er 
omheen, mannen in pak en kindjes met kekke mutsjes, zij wel. Rond Kerst ga ik niet eens in 
mijn truitje naar buiten om hongerige vogeltjes te voeren, laat staan dat ik halfnaakt naast 
een barbecue ga staan. Dan heb je het aan je voorkantje vast lekker warm maar op die blo-
te rug verschijnen gestaag de ijspegels. En dan kun je denken dat het in huis lekker warm is 
en je dus niet met dit dilemma zit maar zelfs met mijn spijkerbroek en trui kruip ik ‘s avonds 
bij 21 graden graag onder een dik plaid op de bank. Wat dat betreft kan ik mij dus beter vin-
den in die foute kersttruien of Cozy kersttruien zoals ze ook wel genoemd worden. En ze zijn 
helemaal niet zo idioot duur. Onder de dertig euro heb je al zo’n goeiig kijkend rendier op 
je borst. Dat is natuurlijk best grappig maar misschien toch meer voor Tweede Kerstdag. Op 
Eerste Kerstdag willen de meeste vrouwen shinen en schitteren. Maar zonder kippenvel. 

Monique Teeling

Kerstjurk

Uitgeest - Anneke Terra is 
de nieuwe lijsttrekker van de 
PvdA in Uitgeest. Ze is gebo-
ren en getogen in het dorp. 
“Ik  wil ervoor zorgen dat de 
inwoners van Uitgeest te-
vreden zijn met hun woon- 
en leefomgeving. De saam-
horigheid die hoort bij ons 
dorpsgevoel, koester ik. Een 
sociaal en groen Uitgeest. 
Daar zet ik mij voor in.” 
De nieuwe lijsttrekker kan 
niet wachten om als raads-
lid aan de slag te gaan. “De 
grootste prioriteit ligt nu bij  
het realiseren van een IKC-
school en nieuwbouw voor 
Geesterheem. De PvdA blijft 
druk uitoefenen om de pro-
cedure geen vertraging te la-
ten oplopen. Belangrijk daar-
bij is dat een zorgvuldige af-
weging van de locatie moet 
plaatsvinden,” aldus Anneke 
Terra. De partij wil het groen 
in de gemeente behouden. 
Daarom nam de PvdA het 
initiatief voor een onderzoek 
naar de Paltrok-locatie. Een 
alternatief voor bebouwing 
van de ijsbaan. “Na een be-
sluit kunnen we zorgen voor 
betaalbare woningen voor 
jongeren en ouderen op de 
vrijgekomen schoollocaties.”
Anneke weet waar ze over 
praat. Ruim 24 jaar was ze 
werkzaam bij een gemeen-
te. Ze was fi nancieel adviseur 
en verantwoordelijk voor de 

liquiditeit. Zij bewaakte zo-
gezegd het huishoudboekje. 
Daarnaast was ze als lid van 
de Ondernemingsraad zeer 
betrokken bij het welzijn van 
haar collega’s. 
Raadslid Jelle Brouwer en 
voorzitter Theo Buysman 
noemen Anneke Terra een 
aanwinst voor de lokale po-
litiek.  “Ze weet hoe de ge-
meente werkt en ze heeft een 
goed lokaal netwerk”, aldus 
Brouwer, die voorheen de lijst 
aanvoerde. Theo Buysman: 
“Daarnaast is Anneke een 
vrouw die daadwerkelijk be-
gaan is met het dorp en haar 
medemens. Ze neemt geen 
blad voor de mond, zegt wat 
op haar hart ligt en ze heeft 
een tomeloze energie.”  

Derde Nieuwjaarsduik 
door zwembad De Zien
Uitgeest - Wie het jaar 2018 
in Uitgeest met een frisse 
duik wil beginnen, heeft ge-
luk. Zwembad de Zien orga-
niseert op 1 januari de derde 
editie van de Nieuwjaarsduik 
bij recreatieterrein Zwaan-
smeer. Vorig jaar trotseerden 
bijna 40 mensen het koude 
water. Hoeveel durven dit jaar 
de uitdaging aan?
De Nieuwjaarsduik start om 

14.00 uur met een warming-
up van Liefting Fit. Na afl oop 
staat er voor de deelnemers 
en supporters een warm 
drankje klaar. 
Deelname is gratis. Meer in-
formatie is te vinden op de 
Facebookpagina van de Zien 
of op www.zwembad-dezien.
nl. Deze foto van de editie 
van 2017 werd gemaakt door 
Monique Teeling.
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Uitgeest - Bijna iedereen 
kent hem, de container ach-
ter sporthal De Meet aan de 
Geesterweg. Hier wordt ie-
dere zaterdag oud papier en 
karton ingezameld. De op-
brengst van de inzameling 
komt ten goede aan de Post-
ma Stichting. Deze is ruim 
vijftig jaar geleden opgericht 
door, u raadt het al, wijlen de 
heer Postma en heeft als doel 

het onderhoud van de kerk-
gebouwen van Uitgeest en 
Akersloot te financieren. Di-
verse grote werkzaamhe-
den, zoals voeg- en schilder-
werk zijn reeds volledig be-
taald door de “oude kranten”. 
De werkzaamheden voor de 
stichting worden volledig 
door vrijwilligers uitgevoerd. 
Eénmaal per drie maanden 
op zaterdagochtend een paar 

Uitgeest - Zondag reis-
de Stormvogels af naar Dor-
drecht voor de laatste wed-
strijd van 2017.
Ook nu weer een tegenstan-
der die de Uitgeesters niet 
eerder hebben getroffen. 
Hoewel onbekend en het feit 
dat de Dordtse opponent stijf 
onderaan stond met 0 pun-
ten, mocht van onderschat-
ting geen sprake zijn.  Er was 
maar een opdracht en dat 
was winnen!

Hoewel Dordrecht de sco-
re wist te openen, waren zij 
geen partij voor de ploeg van 
Van Duijn.  Stormvogels liep 
eenvoudig uit naar een 1-6 
voorsprong. Aanvallend zijn 
de Uitgeesters goed op dreef 
de laatste weken, maar zon-
dag was het  ook de solide 
verdediging waar op geleund 
kon worden. 

De opponent kende slechts 
een type aanvalsspel wat on-
ze dorpgenoten zeer goed 
konden ontregelen. Waar 
Dordrecht geen kans zag om 
de hoofdrol op te eisen wat 
betreft het korfbal, werd dit 
gecompenseerd door ruw, 
fysiek spel. “Onacceptabel”, 
aldus van Duijn die niet kon 
begrijpen dat de leidsman 
hier niet tegen optrad.  Des-
alniettemin bleef Stormvo-

gels scoren, waarbij een rust-
stand van 5-9 werd bereikt.  

Het maken van doelpunten 
stagneerde bij beide partij-
en bij aanvang van de twee-
de helft.Pas na een kwartier 
spelen kwam hier verande-
ring in door een treffer van 
Eveline Nootebos. Met een 
voorsprong van 5 punten en 
een uitstekende defensie, 
kwam Stormvogels geen mo-
ment in gevaar.

De ploeg van Van Duijn wist 
in het laatste kwartier nog 
6 x trefzeker te zijn en stel-
de daarmee een gedegen 
8-16 overwinning vast.  “Een 
knotsgekke wedstrijd , maar 
het belangrijkste is dat de 
twee punten mee naar Uit-
geest gaan”, becommenta-
rieerde aanvoerder Sebasti-
aan van den Bosch na afloop 
van de wedstrijd.  Stormvo-
gels hervat de zaalcompetitie 
op zondag 7 januari  2018 te-
gen ongeslagen koploper Fu-
rore, aanvang 14.35 in sport-
hal de Zien

Doelpunten:
Ward Betjes (4), Eveline 
Nootebos (4), Sjoerd Noorda 
(3), Jord Betjes (1), Sebasti-
aan van den Bosch (1), Demi 
Erkelens (1), Jeroen Kuijk (1) 
en Maartje Vermij (1).

     Korfbalflits
       Stormvogels

Unieke kerstliederen-mis 
‘Missa Nu Sijt wellecome’
Uitgeest - Zondag 24 de-
cember, om 9.00 uur, zingt 
het mannenkoor van Laus 
Deo de unieke kerstliederen-
mis van componist Laarveld.
De van oorsprong Enschede-
se Jan Laarveld gaf muziek-

les op verschillende middel-
bare scholen in Haarlem. Als 
componist heeft hij diverse 
missen geschreven, maar de 
Missa Nu Sijt Wellecome is 
wel heel uniek en wordt door 
weinig koren meer gezongen. 

uurtjes, vele handen maken 
licht werk. Het gaat om het 
aannemen van papier dat ge-
bracht wordt en het opstape-
len in de container.
Men zoekt nog enkele vrijwil-
ligers, door leeftijd  en verhui-
zing is de ploeg enigszins ge-
slonken. Het is altijd een so-
ciale bezigheid en het dient 
tegelijk een goed doel. Voor 
de kerkgebouwen en voor 
het milieu. Men hoeft beslist 
geen lid van een kerk te zijn 
om mee te doen, sommigen 
zijn dat wel, anderen niet. In 
januari wordt altijd een ge-
zellige middag aangeboden 
en wordt onder het genot van 
een hapje en een drankje de 
opbrengst van het afgelopen 
jaar bekendgemaakt.
Mocht uw interesse gewekt 
zijn om niet alleen uw papier 
te brengen, maar ook af en 
toe de handen uit de mou-
wen te steken dan bent u van 
harte welkom om de vrijwilli-
gersploeg te versterken. Dat 
geldt voor mannen en zeker 
ook voor vrouwen. Belang-
stellenden kunnen reageren 
bij Ab Wiersma, 0251-313037 
of e-mail  ab.wiersma@wxs.
nl.

Het verrassende van deze 
tweestemmige mis is dat in 
de vaste  misgezangen alle-
maal kerstliederen verscho-
len zitten. 

Ook is er een belangrijke rol 
voor het orgel weggelegd. 

Deze ‘Laarveldmis’ wordt ook 
op Nieuwjaarsdag, dan om 
10.00 uur herhaald.

Resultaten
voorwedstrijd

Uitgeest - Zondag werd in de SportExperien-
ce sporthal in Amsterdam de 1e voorwedstrijd ge-
houden voor de 3e divisie. Voor Unitas deden Adaja 
Plinck en Evelien Schouten mee.
 Adaja heeft last van haar luchtwegen en dat speelde 
haar parten bij haar vloeroefening waardoor ze lager 
kreeg dan verwacht. Helaas was balk dit keer niet 
haar beste toestel waardoor ze op een 23e plaats 
eindigde. Evelien heeft op alle toestellen stabiel ge-
turnd en kan terug kijken op een geslaagde wed-
strijd. Evelien is 8e geworden en dit is een mooi be-
gin van een nieuw seizoen.

Inbraak in restaurant
Uitgeest - In de nacht van 14 op 15 december werd 
er ingebroken in een chinees restaurant aan de 
Middelweg.
Een nooddeur aan de achterzijde werd geforceerd.
Uit de keuken werd een snijmachine ontvreemd. Te-
vens werden 2 fusten bier uit een voorraadkast weg-
genomen.
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Breinstormen met 
droomdenkers

Castricum - Creatieve, ac-
tieve dromers kunnen op vrij-
dag 5 januari meedoen aan 
de workshop Droomdenken. 
Zij gaan ‘breinstormen’ met 
een groepje andere droom-
denkers, samen met de 
schrijfster van het boek De 
Droomdenker, Suzanne Buis. 
De workshop is voor kinderen 
van zeven tot en met twaalf 
jaar. Het is handig om voor-
af het boek te lezen. Verder 
is dit een kans om tegen de 

schrijfster te zeggen wat ze 
moet schrijven in een nieuw 
boek. Samen zorgen de deel-
nemers er voor dat meer ou-
ders, vriendjes, leerkrachten 
begrijpen wat Droomdenken 
is. Voor de ouders is er kof-
fi e en coaching met  Richel-
le de Deugd-Hulstein van 
Hobega. De precieze plaats 
wordt later bekendgemaakt. 
Tijd: 13.00 tot 15.00 uur. Meer 
informatie en aanmelden via 
Volliefs.nl of 06-38510345.

Bakkum - Zaterdag om-
streeks 17.45 uur heeft er een 
vernieling van een perso-
nenauto plaatsgevonden op 
de Zeeweg. Bestuurster van 
een personenauto reed op de 
Zeeweg en achter haar reed 
een oranjekleurige auto met 
groot licht. 

Dit voertuig vertoonde, vol-
gens de meldster, ook agres-
sief rijgedrag. Op een gege-
ven moment werd meldster 
ingehaald door dit voertuig 
en als reactie seinde zij. Ver-
volgens remde de bestuurder 
van de oranjekleurige au-
to en zette zijn voertuig stil. 
Al schreeuwend liep de be-
stuurder naar het voertuig 
van meldster en toen deze 
tegen de man zei dat hij rus-
tig moest doen omdat er ook 
nog twee kinderen in de au-
to zaten, gaf de man een har-
de klap op het raam van de 
auto waardoor het raam uit-
eenspatte. 

De man is hierna direct weg-
gerend naar zijn auto en is 
meteen weggereden in de 
richting van Bakkum-Noord. 
Het zou gaan om een klein 
model auto mogelijk smart 
of mini Cooper, oranje van 
kleur met een zwarte streep. 
De bestuurder zou een man 
zijn van rond de zestig jaar 
oud, 1.80 m lang; gezet pos-
tuur met baard en grijsach-
tig haar.

Agressie in 
het verkeer

Castricum - Donderdag om-
streeks 16.20 uur zijn een be-
stuurder en passagier van 
een scooter gevallen. Zij re-
den op de rotonde van de 
C.F Smeetslaan en de Dorps-
straat.

De scooter reed op het fi ets-
pad vanuit de C.F Smeets-
laan en wilde links af slaan 
richting de Dorpsstraat. Vlak 
voor hij de Beatrixlaan op-
reed moest hij remmen voor 
een personenauto die van-
af de rotonde de Beatrix-
laan opreed. De personen-
auto moest voorrang verle-
nen maar deed dit niet. De 
bestuurder van scooter rem-
de, gleed onderuit en kwam 
samen met zijn dochtertje 
ten val. De bestuurder gleed 
achter het voertuig langs en 
raakte deze niet. De bestuur-
der van de personenauto 
reed door. Mogelijk heeft hij/
zij niets gemerkt.

Ongeval op 
rotonde

Waardering voor 
Kennemer Wonen  

Regio - De Vereniging van 
Toezichthouders bij Woning-
corporaties (VTW) reikt sinds 
vorig jaar een prijs uit voor 
het beste jaarverslag van de 
Raad van Commissarissen. 
In de Jaarbeurs in Utrecht 
ontving Kennemer Wonen 
de eerste prijs voor het ver-
slag over het jaar 2016. De 
jury had waardering voor de 
duidelijke positie die de raad 
van Kennemer Wonen in-
neemt als toezichthouder en 
voor de openheid in de ver-
antwoording. In totaal wer-
den bijna driehonderd ver-
slagen onderzocht. ,,Als raad 
van Kennemer Wonen hou-
den wij toezicht op belangrij-

ke besluiten en ontwikkelin-
gen in de organisatie”, aldus 
mevrouw Huisman Commis-
saris van Kennemer Wonen. 
,,Deze besluiten gaan soms 
over investeringen, maar veel 
vaker over de belangen van 
onze huidige en toekomsti-
ge huurders. Als raad hou-
den wij de volkshuisvestelijke 
doelen scherp voor ogen en 
tegelijkertijd hebben wij veel 
vertrouwen in het bestuur en 
de medewerkers. Juist die 
combinatie maakt toezicht-
houden leuk en maakt dat 
Kennemer Wonen zich maxi-
maal kan richten op de huur-
ders en op beschikbare & be-
taalbare woningen.”

Veelzijdig aanbod bij 
Sportwereld Heiloo

Heiloo - Sportwereld Hei-
loo startte als dé golfshop en 
groeide toen door naar een 
speciaalzaak voor golf, hoc-
key, running, darts en fi t-
ness. De zaak is achttien jaar 
te vinden op de Kennemer-
straatweg 524-526 in Heiloo. 
Ga in december langs voor 
warme sportkleding, nieuwe 
clubs, leuke gadgets en ca-
deaus of loop binnen en doe  
inspiratie op. 
Rob en Dave zijn dé gezich-
ten van Sportwereld Heiloo. 
Rob vertelt: ,,Voor golfers zijn 
er zes afslagmatten voor het 
testen van golfclubs en een 
ruime putbaan. We hebben 
een eigen reparatiebalie voor 
regrippen en herstel van ge-
broken clubs en de nieuwste 
GPS-horloges van Tomtom 
en Garmin op vooraad. Bo-
vendien is er speciale appa-
ratuur voor het aanmeten van 
golfclubs aanwezig.”
 
Voor hockeyliefhebbers is het 
goed om te weten dat Sport-
wereld Heiloo leverancier is 

van clubkleding voor hockey 
van de Terriërs en AMHC. En 
Dave vervolgt: ,,Er zijn meer 
dan 1.600 hockeysticks op 
voorraad, gratis aanmeten, 
en de grootste oefenruim-
te voor hockeysticks. Voor 
de sporten hardlopen, darts 
en fi tness zijn de  nieuwste 
GPS-horloges van Tomtom 
Running op vooraad.”
Er is speciale apparatuur voor 
het aanmeten van hardloop-
schoenen. Het bedrijf ver-
koopt ook fi tnessballen, ge-
wichten en meer, zoals een 
professioneel assortiment 
dartboards en accessoires. 
Alle clubs, kleding, hand-
schoenen, ballen en tassen 
zijn ruim op voorraad. 
,,De verse koffi e of thee voor 
de klanten staat altijd klaar”, 
besluit Dave. Naast deskun-
dig personeel, kunnen klan-
ten spectaculaire aanbiedin-
gen verwachten en ruime 
parkeergelegenheid. Neem 
ook een kijkje op sportwe-
reldheiloo.nl of sportwereldxl.
nl.

Concerten bij Toonbeeld
Castricum - In de week van 
18 december verzorgen de 
leerlingen van Toonbeeld da-
gelijks van maandag tot en 
met vrijdag kerstconcertjes in 
Geesterhage. Elke dag van-
af 16.30 uur kan men luiste-
ren naar vele bekende kerst-
liedjes maar ook ander werk 
dat is ingestudeerd de laatste 
weken. 

Akersloot - Op dinsdag 19 
december ging de eerste paal 
de grond in van het bouw-
project Starting@Home. In 
totaal verrijzen hier 23 wo-
ningen. Wethouder Marcel 
Steeman verrichtte de feeste-
lijke handeling. Architecten-
bureau Min2 bouw-kunst uit 
Bergen is bedenker van het 
concept en verantwoorde-

Eerste paal de grond in
lijk voor het ontwerp. Bijzon-
derheid hierbij is de moge-
lijkheid van het bouwen on-
der CPO, collectief particulier 
opdrachtgeverschap. Eigena-
ren dragen hiermee zelf en 
met elkaar zorg voor ontwerp 
van hun nieuwe woning. De 
keuzemogelijkheden in ge-
vels, afmetingen en materia-
len zijn zeer divers.
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21 DECEMBER

De StarSingers geven kerst-
concert in De Witte Kerk Hei-
loo vanaf 20.00 uur. De op-
brengst van het concert gaat 
naar de Dare to Share Foun-
dation. Foto: Tiny Dekker.

Vlog je hart is een muzika-
le theaterproductie van leer-
lingen van het Bonhoeffer-
college, die te zien is op het 
Burgemeester Nileneplein in 
Heemskerk om 20.00 uur. 

Harmonie Excelsior en het 
Projectkoor Castricum ver-
zorgen samen een concert in 
de Corneliuskerk van Limmen 
vanaf 20.00 uur. 

Expositie in Meerstate 
Heemskerk van Marion de 
Jonge met foto`s van de na-
tuur. En kleindochter Maxime 
(11) exposeert met kerstteke-
ningen. Tot 31 december.

Popquiz in Podium Victorie in 
Alkmaar vanaf 21.00 uur.

Het Pink Floyd Project 
brengt voor het tweede sei-
zoen een akoestische ode aan 
een van de meest invloedrijke 
bands uit de popgeschiede-
nis. In De Vest Alkmaar van-
af 20.15 uur. Foto: Harrie Muis.

22 DECEMBER

Lichtjestocht met fakkels 
vanaf Hof van Kijk Uit in Cas-

tricum naar de Papenberg, 
waar De Skulpers een optre-
den verzorgen. Aanvang 19.00 
uur. Kaarten te koop bij Kijk 
Uit.

Kerstconcert in de Pancra-
tiuskerk Castricum van mu-
ziekverenging Emergo en het 
40-koppige Whale City Sound, 
een mannenkoor uit Zaan-
dam. Aanvang 20.00 uur.

Aretha Franklin ‘The Queen 
of Soul’. Celebration tour met 
Shirma Rouse. Om 20.15 uur 
in het Kennemertheater Be-
verwijk.

Country en rock-‘n-roll, 
‘Back to the Country’ met de 
band Savannah. In De Vest 
Alkmaar vanaf 20.30 uur. Foto: 
Hagemeier Fotografie.

Kerstoratorium De Verha-
len om 20.00 uur in de protes-
tantse kerk van Limmen door 
koor De Witte Duif.Kerstga-
la bij Club Mariz in Castricum 
vanaf 20.30 uur.

Serious Request Foute Trui-
en-run vanaf 18.30 uur bij De 
Vriendschap Akersloot. Daar-
na volgt een optreden van de 
band Boom Boom Barber. 

Alkmaar Smult. Op 22, 23 en 
24 december wordt de Noor-
derkade en het Ringersplein 
in Alkmaar omgetoverd voor 
het foodtruckfestival ‘Alkmaar 
Smult’. De toegang is gratis.

Nederlands Dans Theater 2 
met live uitgevoerde muziek 
van Schubert. Vanaf 20.15 uur 
in De Vest Alkmaar. Foto: Ra-
hi Rezvani.

Regina Albrink, Kerstrecital 
aanvang 20.15 uur in De Beun 
in Heiloo. Foto: Michel Mulder.

23 DECEMBER

Candlelight Shopping in het 
centrum van Castricum, win-
kelen in een gezellige sfeer 
met heel veel extra’s. Om 
18.30 uur een Flashmob bij 
Club Mariz op de Dorpsstraat, 
daarna de Santa Run van-
af café My Way. In de Dorps-
kerk leest Henny Huisman om 
19.00 en 20.00 uur het kerst-
verhaal voor in samenwerking 
met de aanwezige kinderen. 
Zijn kleindochter Emma zingt

Rock-‘n-rollconcert in te-
ken van kerst met René Shu-
man en Angel-Eye. In Ken-
nemertheater Beverwijk om 
20.15 uur. 

sWing geeft een midwinter-
kerstconcert in de Witte Kerk 
van Heiloo dat om 19.45 uur 
begint. De musicalgroep van 
de Muziek- en Dansschool 
Heiloo verzorgt enkele delen 
van het programma.

Grappenmaker Ton Kas met 
Kakmaker in De Vest in Alk-
maar vanaf 20.15 uur. Foto: 
Greetje Mulder.

Concert. Nederlandse indie-
rockband Orange Skyline is 
terug met een nieuwe single 
en een nieuwe sound. Dat laat 
de band horen in Podium Vic-
torie in Alkmaar om 20.30 uur. 
Support: Tiger Pilots.

Expositie met werk van de 
docenten van Perspectief in 
Bakkum. De opening is om 

▲

14.00 uur. Daarna is de ten-
toonstelling ook te bezoeken 
op 24, 25 en 26 december van 
13.00 tot 17.00 uur.

Gouwe Pinda’s/Bodil de la 
Parra. Tragikomedie over In-
dische zussen, die worstelen 
met zichzelf, elkaar en hun 
achtergrond. Om 20.30 uur in 
De Vest Alkmaar. Foto: Noah 
Valentyn.

Kerstwandeling. Loop mee 
met de kerstman door het 
centrum van Alkmaar en leer 
deze stad wat beter kennen. 
De wandeling is gratis voor 
wie een kerstmuts op mee-
loopt. Aanmelden kan via 072-
5114284.

Sneeuwkoorts, feest met 
house en hiphop in de Nozem 
en de Non in Heemskerk van-
af 22.00 uur voor 18+. 

Hardstyle. Aangevoerd door 
hardstyle artiesten start om 
23.30 uur een opmars tegen 
de verrauwing in de maat-
schappij. In Podium Victorie 

24 DECEMBER

Samenzang met Emergo op 
het pleintje in Bakkum rond 
de kerstboom om 19.30 uur.

Kerstviering van de Evange-
liegemeente in Nieuw Gees-
terhage in Castricum vanaf 
19.30 uur.

Bijzondere kerstavond met 
optreden Zazí op in de Cul-
tuurkoepel Heiloo. Na afloop 
kerstbal. Aanvang 20.15 uur, 
geschikt voor het hele gezin.

Oecumenische kerstvesper 
om 21.00 uur in de Dorpskerk 
Castricum uitgevoerd door het 
Liturgiekoor met gastzangers 
met medewerking van het ko-
perkwartet van Emergo.

Kinderkerstviering in de 
Maranathakerk Castricum om 
19.00 uur met theater, beeld-
verhalen, het kerstverhaal en 

kerstliedjes. 

Muzikaal kerstoptreden in 
de zaal van De Oude Keuken 
in Bakkum met de Star Sin-
gers. Voor het goede doel Da-
re to Share wordt een bijdrage 
gevraagd. De entree is gratis. 
Aanvang 14.00 uur. 

Kerstpleintje onder de Wij-
kertoren in Beverwijk vanaf 
18.00 uur met Men in Blues, 
levende kerststal, Smartlap-
penkoor en Pact kerstband. 
Foto: Joos.

Open Podium in de Gro-
te Kerk Alkmaar. Traditiege-
trouw op de avond vooraf-
gaande aan de kerstdagen is 
de prachtig verlichte en ver-
warmde kerk een ontmoe-
tingsplaats met muziek en 
voordracht in kerstsfeer tij-
dens het Open Podium. Toe-
gang gratis.

Kerstnachtdienst in Cultu-
reel Centrum De Strandwal 
op het landgoed Willibrordus 
in Heiloo. Om 19.30 uur be-
gint het zingen van de eerste 
kerstliedjes en om 20.00 uur 
begint de viering. 

Het Neva Ensemble luistert 
de kerstnachtviering op om 
21.30 uur in de Corneliuskerk 
in Limmen. 

25 DECEMBER

Kersttentoonstelling met 
muziek georganiseerd door 
Toonbeeld en te zien tot en 
met 28 december in Gees-
terhage Castricum. Om 14.00 
uur wordt de expositie door 
wethouder Marcel Steeman 
geopend. 

Hobbyfarm Heiloo heeft een 
veelzijdige expositie. Trouba-
dour Hubert Kuijper luistert 
het geheel muzikaal op. Ook 
te zien dinsdag 26 decem-
ber, zondag 31 december en 
maandag 1 januari. Het adres 
is Sluijsweijdt 9 Heiloo.

Hans & Grietje De Musical. 
Hilarische scenes, een sui-
kerzoet decor en swingende 
meezingliedjes voor kinderen 
van vier jaar en ouder. In De 
Vest Alkmaar vanaf 14.30 uur.

5 november 20170
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FC Uitgeest en het verhaal van 
de onverdiende nederlaag

Uitgeest - Vanuit het Oosten 
kwamen zij naar het Westen 
om het wonderlijke te zien. 
In groen en geel gehuld tra-
den zij aan om hen van oor-
sprong diep gelovigen van 
DEM hun eigen hulde aan 
de bal te brengen. Dat luk-
te goed maar leidde op won-
derbaarlijke wijze niet tot een 
positief resultaat. Sterker nog 
het wonder vond plaats aan 
de kant van de thuisploeg 
die, misschien nog het meest 
tot de eigen verbazing, na 
tweemaal drie kwartier voet-
bal 2-0 op het scorebord zag 
staan. Voor FC Uitgeest ston-
den de sterren vandaag ver-
keerd en wezen niet naar de 
overwinning. De bal wilde 
ondanks riante mogelijkhe-
den maar niet tussen de pa-
len belanden en de scheids-
rechter van dienst, de heer 
Rampersad, hielp ook al niet 
mee door in de 59e minuut 
volkomen onterecht Emiel 
Sinnige met een tweede ge-
le kaart van het veld te stu-
ren. Zo werd het een verve-
lende middag voor de ploeg 
van Florian Wolf en de grote 
schare uit Uitgeest meege-
reisde supporters.
FC Uitgeest startte zondag 
zonder de om nobele rede-
nen afwezige Jordy Duijn. Hij 
werd vervangen door Jorn 
Brouwer. 
Dat het niet zomaar een wed-
strijd was bleek uit de publie-
ke belangstelling want eni-
ge honderden aanhangers 
van beide clubs hadden de-

ze zaterdagavond de weg 
naar het terrein van DEM in 
Beverwijk weten te vinden. 
Vanaf het eerste fluitsignaal 
was er direct strijd met al in 
de 8e minuut een levensgro-
te kans voor Mike Olgers die 
na een mooi opgezette aan-
val de bal in kansrijke positie 
snoeihard net naast de paal 
schoot. Maar ook DEM liet 
zich niet onbetuigd. In de 10e 
minuut schoot Kuijs de bal 
uit een vrije trap fraai in. Nog 
mooier was echter de red-
ding van keeper Sven Koning. 
Even daarvoor was Emiel Sin-
nige op flauwe wijze tegen 
het eerste geel opgelopen. 
Des te vreemder was het dat 
scheidsrechter Rampersad 
een grove overtreding van 
achteren op Mike Adrichem 
onbestraft liet. In de 19e mi-
nuut was Pitstra dichtbij de 
openingstreffer en in de 26e 
minuut Mike Adrichem. Zo 
bleef het een uitermate on-
derhoudende partij voetbal 
met kansen over en weer. 
Aan het begin van de twee-
de helft leek het een kwes-
tie van tijd voordat FCU zou 
gaan scoren. Goede moge-
lijkheden voor Jorn Brouwer 
en Mike Adrichem bleven 
echter onbenut. In de 59e mi-
nuut stond de wedstrijd dus 
ineens op zijn kop door een 
arbitrale dwaling. In een di-
rect duel kopte Emiel Sin-
nige de bal weg maar raak-
te zijn tegenstander daarbij. 
Niemand zag er een overtre-
ding in (laat staan gele kaart) 

behalve de scheidsrechter. 
Zo kon Emiel Sinnige inruk-
ken en stond FCU met een 
man minder. In de paar minu-
ten die FCU nodig had om de 
boel weer op de rit te krijgen 
profiteerde DEM genadeloos. 
Een prachtig uitgespeelde 
aanval eindigde bij Stals die 
feilloos raak schoot,1-0. Twee 
minuten later had het aantal 
spelers weer gelijk moeten 
zijn maar ook nu liet de arbi-
ter een ernstige overtreding 
(op Mike Olgers) onbestraft. 
Het rare en leuke van voet-
bal is dat vervolgens DEM 
de ploeg was die terugge-
drongen werd en FCU ver-
reweg het beste van het 
spel had. Maar wat de gas-
ten ook probeerden, de vol-
komen verdiende gelijkma-
ker wilde maar niet vallen. 
Het was zelfs Groot die in de 
94e minuut nog de 2-0 bin-
nenschoot. Jammer, maar te-
gelijkertijd is duidelijk dat 
FC Uitgeest dit seizoen on-
der een prachtige sterrenhe-
mel voetbalt en er iets won-
derlijks geboren is. Wie weet 
wat de tweede helft van het 
seizoen gaat brengen. Eerst 
maar even aan iets anders 
denken dan voetbal. Ik wens 
u mooie dagen. (De Afvallen-
de Bal)

FC Uitgeest: Koning, de 
Wit (81e Yeboah), Vrou-
we, Groen, Hopman, Smit 
(72e Dijkkamp), Olgers, 
E.Sinnige, Brouwer, Adri-
chem, Muzo (60e Putter).

FC Uitgeest JO17-2 
winterkampioen

Uitgeest - Nadat FC Uit-
geest JO17-2 vorig seizoen 
de (voorjaars)competitie als 
kampioen was geëindigd, 
heeft dat team die lijn in na-
genoeg dezelfde samenstel-
ling overtuigend doorgetrok-
ken. Dit seizoen werd na-
melijk in de najaarscompeti-
tie (2e klasse 4) met spran-
kelend voetbal al snel de 
koppositie gepakt, die ver-
volgens niet meer uit han-
den werd gegeven. Zonder 
ook maar één punt te verlie-
zen werd één wedstrijd voor 
het eind van de competitie al 
het kampioenschap gepakt, 
waarna in de laatste wed-
strijd ook nog eens de langst 
overgebleven concurrent met 
ruime cijfers werd verslagen. 
Terwijl FC Uitgeest JO17-2 
ook in het bekertoernooi nog 
zonder puntverlies is. 
FC Uitgeest JO17-2 bestaat 
uit een forse kern van al een 

aantal jaren met elkaar voet-
ballende spelers, aangevuld 
met talentvolle spelers van 
een jaar jonger. Onder de be-
zielende leiding van trainer/
coach Wouter Uit den Boog-
aard vormen zij een positief 
ingesteld, voor elkaar door 
het vuur gaand team, dat dit 
seizoen wederom groei in het 
vertoonde spel heeft laten 
zien. En dat die groei terecht 
met het behaalde kampioen-
schap heeft bekroond.
Op de foto (staand, van links 
naar rechts) trainer/coach 
Wouter uit den Boogaard, 
Alex Erkamps, Herman Lub-
bers, Lode de Jong, Nick Lee-
ring, Maarten Jongewaard, 
Jimmy Rudolph, Nick Schol-
ten, Jarno Ruiter en Daan 
Landman. Op de voorgrond 
Stijn Tromp, Philip Brinkman, 
Thomas Zoon, Thijs Vaalburg 
en Stijn Hazevoet en liggend 
Niek Putter.

Ook FC Uitgeest MO15-2 winterkampioen
Uitgeest - Zaterdag zijn 
de meiden van FC Uitgeest 
MO15-2 winterkampioen ge-
worden. Een enorm knap-
pe prestatie van dit jonge 
team. Met een team wat voor 
de helft nog uit MO13 mei-
den bestaat, werd vaak de 
strijd aangegaan tegen gro-
tere, fysiek sterke tegenstan-
ders. Maar met goed voet-
bal en een enorme inzet is dit 
team ongeslagen kampioen 
geworden.
Met 7 overwinningen en 3 
gelijke spelen is Uitgeest 
niet meer te achterhalen 
door mede kampioenskandi-
daat Ado’20 MO15-1. Ado’20 
was ook de tegenstander af-
gelopen zaterdag. Een heu-
se derby dus, waarbij de win-
naar zich tot winterkampioen 
mocht kronen. De Heemsker-
kers waren dan ook in gro-

ten getale naar het sportpark 
van FC Uitgeest getogen om 
daar het kampioenschap te 
komen vieren. Uiteindelijk 
moesten zij toch teleurge-
steld huiswaarts keren omdat 
de MO15-2 meiden van FC 
Uitgeest geen ontzag had-
den voor de vaak 1 a 2 jaar 
oudere meiden van Ado’20. 
De eerste helft ging gelijk op 
waarbij FC Uitgeest vlak voor 
rust op een 1-0 voorsprong 
kwam door een toegekende 
penalty. De 2e helft werd de-
ze voorsprong met een hart-
verwarmende inzet verde-
digd, waardoor de meiden 
van Uitgeest uiteindelijk met 
de zege en dus ook het kam-
pioenschap aan de haal gin-
gen. (Een trotse coach)
Op de foto staand van links 
naar rechts Joost Nelis (trai-
ner), Cathelijne Hoppen-

brouwer, Lara Vaalburg, 
Gwen Truijens, Nanouk Ne-
lis, Mandy Luyt, Myrthe Ur-
sem, Maud Vonk, Sanne Le-
ijssen, Jan Paul Vaalburg 
(trainer/coach). Zittend: Eric 

Jan Truijens (trainer/coach), 
Liz Buur, Lieve de Jong, Dewi 
Lubbers, Senna Duinmaijer, 
Suze Baltus, Femke Liefting 
en Floor Ursem. Elin Renken 
onbreekt op de foto.

Uitgeest - Ouder wor-
den geeft vaak beper-
kingen in de bewegelijk-
heid. Opstaan kan ba-
lansproblemen geven en 
tot een val leiden.
Doormiddel van onder 
andere been-oefeningen 
kan dit verbeterd wor-
den. In een zaal van het 
yoga centrum in Gees-
terhage start 3 januari 
een cursus van vijf les-
sen om 10.30 uur. Het 
basis hulpmiddel is de 
stoel.
Inlichtingen en aanmel-
den: 06-50989528  of 
corr ieelswi jk@gmail .
com.

Cursus 
valpreventie



Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:
Woensdag 20 dec.: 19.00 uur 
H. Eucharistieviering in de 
kapel.
Vrijdag 22 dec.: 14.30 uur 
Kerstviering in Geesterheem 
m.m.v. “die Geestersangers”.
Zondag 24 dec.: 09.00 uur 
H. Eucharistieviering m.m.v. 
Laus Deo  (4e zondag v.d. 
Advent B). Geen koffiedrin-
ken.
Zondag 24 dec. Kerstmiddag:       
16.30 uur Gezinskerstviering 
m.m.v. Sound of Life.
Zondag 24 dec. Kerstavond:         
20.00 uur H. Eucharistievie-
ring m.m.v. de Cantorij en 
gastzangers van Laus Deo.
Maandag 25 dec. 1e Kerst-
dag: 10.00 uur H. Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo en 
koffiedrinken.
Dinsdag 26 dec. 2e Kerst-
dag: 10.00 uur H. Eucharis-
tieviering met samenzang in 
de kapel.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren (S.U.S.) or-
ganiseert maandelijks  het 
Repair Café. Uitgeesters kun-
nen hier hun kapotte spullen 
ter plaatse, samen met vrij-
willige reparateurs, weer in 
orde te maken. Er zijn vrijwil-
ligers aanwezig die u gaan 
helpen met reparatie aan: 
kleding/textiel, elektrische 
apparaten, fietsen, rollators, 
meubels/houten voorwerpen, 
computers, kleine huishou-
delijke apparaten. Reparaties 
zijn kosteloos, maar u dient 
zelf zorg te dragen voor ma-
terialen die nodig zijn om een 
reparatie te verrichten. 
Donderdag 21 december van 
09.30 tot 11.30 uur. Gratis 
toegang. Aanmelden is niet 
nodig. Koffie/thee is tegen 
een geringe vergoeding te 
verkrijgen aan de bar.

Repair Café op 
21 december

Uitgeest - Op 14 decem-
ber tussen 10.30 en 13.45 uur 
werd een scooter, merk Piag-
gio Vespa Primavera, kleur 
zwart, kenteken F-809-TV, 
vanaf het Stationsplein ont-
vreemd.

Diefstal 
scooter

Springwedstrijd Unitas
Uitgeest - Vrijdag werd voor 
de ‘vrijdag recreatiegroe-
pen’ van Unitas een spring-
wedstrijd georganiseerd. De 
opkomst van ouders, opa’s, 
oma’s en vrienden was erg 
groot. De tribune zat hele-
maal vol. 
De selectieturnsters heb-
ben goed geholpen om de-
ze wedstrijd mogelijk te ma-
ken, want zonder hulp kan 
er geen wedstrijd georgani-
seerd worden. Bedankt turn-
sters. Ook een bedankje voor 
Carien en Pom, want zij heb-
ben alle cijfers ingevoerd en 
de diploma’s geschreven.
De prijswinnaars zijn:
Groep 1: 1.Samantha Bes-
se en Pasqualle Konings, 2. 
Selena Fatels , 3. Fabienne 
Woudstra. 
Groep 2. 1. Anouk Valkering, 
2. Dunya Cleeren, 3. Meike 
van Zutphen.
Groep 3: 1.Madelief Dijkstra, 
2.Lisanne Cooijmans, 3. Jo-
anna Putter.
Groep 4: 1.Aliyah Velder, 2. 
Bobbie van der Landen, 3. 
Meike Spruijt.
Groep 5: 1. Silke Ham, 2. Isa 
Groen, 3. Lois Oudejans
Unitas heeft bij het laatste 

uur ook 2 G-gym turnsters.  
Ciska de Boer en Amy Leef-
lang hebben het  heel goed 
gedaan en hebben het afge-
lopen jaar weer veel geleerd. 
Beide zijn op een 1e plaats 
geëindigd.

Langebaanwedstrijd IJsclub Uitgeest:

Stan de Ruijter 3 PR’s
Uitgeest - Zaterdag is de 
vierde langebaan clubwed-
strijd gereden bij IJsclub Uit-
geest. Ditmaal een harde 
en snelle ijsvloer, maar een 
zeer ongunstige windrichting 
waardoor het bij de Meent 
in Alkmaar kan voorko-
men dat je overal tegenwind 
hebt. Kennelijk was dit voor 
de jongste en kleinste pupil 
D Stan de Ruiter geen pro-
bleem omdat hij maar liefst 3 
PR’s reed. Zie voor uitslagen 
van de andere wedstrijden 
en nieuws de website www.
ijsclubuitgeest.nl. 

Uitslag 100 meter: 1 Mike 
Roelands HC2 12.41 PR, 2 
Patrick Roelands HC2 12.43 
PR, 3 Luna den Elsen DB1 
13.20, 4 Stan de Ruijter HPD 
14.94 PR, 5 Thijs Zonneveld 
HPC 16.62.
Uitslag 500 meter: 1 Willem 
Brantjes H60 47.30, 2 Kees 
Molenaar H55 48.72, 3 Brian 
Bloedjes HB1 48.85, 4 Ben-
no van Tol H50 49.10, 5 Thijs 
van Tol HB1 49.25,  6 Sanne 
Veenboer DSA 49.77,  7 Pa-
trick Roelands HC2 50.32,  8 
Luna den Elsen DB1 52.23,  
9 Mike Roelands HC2 52.46,  
10 Femke Jongenotter DA2 
53.39,  11 Joni Krom DN2 
53.74,  12 Thomas Jongejans 
HB1 1:03.83,  13 Stan de Ruij-
ter HPD 1:12.24, PR 14 Thijs 
Zonneveld HPC 1:23.38.  
Uitslag 300 meter: 1 Pa-
trick Roelands HC2 31.47 PR, 
2 Mike Roelands HC2 32.33 
PR, 3 Luna den Elsen DB1 
33.09, 4 Stan de Ruijter HPD 
43.97 PR, 5 Thijs Zonneveld 
HPC 51.36.  
Uitslag 1500 meter: 1 Wil-

lem Brantjes H60 2:32.24, 2 
Brian Bloedjes HB1 2:39.42, 
3 Sanne Veenboer DSA 
2:51.23, 4 Femke Jongenot-
ter DA2 2:54.82, 5 Joni Krom 
DN2 2:59.84, 6 Thomas Jon-
gejans HB1 3:23.75, Benno 
van Tol H50 DNS.  
Uitslag 3000 meter: 1 Kees 
Molenaar H55 5:19.02, 2 Thijs 
van Tol HB1 5:25.65.
(Kees Molenaar)

Een glunderende Stan de Ruij-
ter na 3 persoonlijke records

Scholenbasketbaltoernooi 
LCP op 29 december
Uitgeest - Zoals elk jaar or-
ganiseert basketbalvereni-
ging Lake City Players in de 
kerstvakantie traditiegetrouw 
een basketbaltoernooi voor 
alle zevende - en achtste-
groepers van de basisscho-
len van Uitgeest.

Dit jaar is vrijdag 29 decem-
ber de dag waarop alle scho-
len de kans krijgen om de 
sportieve strijd met elkaar 

aan te gaan op de basketbal-
velden van Sporthal De Zien. 
Van 10.30 tot ongeveer 15.00 
uur nemen de teams het te-
gen elkaar op onder bezie-
lende leiding van leden en 
vrijwilligers van de basket-
balclub. Ook dit jaar zijn alle 
ouders, opa’s en oma’s, leer-
krachten en vriend(inn)en 
weer van harte welkom om 
hun team naar de overwin-
ning te juichen. 

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

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

Dé

Dé

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

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

Dé
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Ophalen restafval
In week 52 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt 
(let op vervangende data voor Eerste en Tweede Kerstdag):
wijk 1, vrijdag 29 december; wijk 2, vrijdag 29 december; 
wijk 3, woensdag 27 december; wijk 4, donderdag 28 december; 
wijk 5, vrijdag 29 december.

Vervangende inzameldag  
De ophaaldag voor gft en pmd wordt van maandag 1 januari 2018 verzet 
naar woensdag 3 januari.
Voor de overige vervangende ophaaldagen in 2018 verwijzen wij u naar 
de Afvalwijzer app of www.mijnafvalwijzer.nl. De app kunt u installeren 
via de App Store of de Google Play Store.

BURGERLIJKE STAND 
OVERLEDEN 
R. van der Laan, 49 jaar 
J.P. van der Eng, 77 jaar 

W.C. Sminia, 91 jaar
GEBOREN 
Romée Al, dochter van S. Jongejans 
en J.C.N. Al

Volgens een al in 2016 genomen verkeersbesluit wordt de wijk De Koog in 
zijn geheel een dertigkilometerzone. De medewerkers van de buitendienst 
zijn onlangs begonnen met het weghalen van maximumsnelheidsborden 
verspreid in de wijk en het plaatsen van zulke borden bij de vier toegangs-
wegen vanaf de Geesterweg. Op die plekken komen er ook dubbele stre-
pen in de bestrating.
 
Doordat in de hele wijk De Koog dezelfde maximumsnelheid gaat gelden 
kan het aantal snelheidsborden van dertig stuks worden teruggebracht 
naar ongeveer tien.
Het is de bedoeling de werkzaamheden voor de kerstdagen af te ronden.

De Koog wordt 30-kilometerzone

Wethouder Tromp heeft onlangs namens de gemeente Uitgeest 
het ‘Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen’ (MVI) on-
dertekend . Op het MVI-congres in Maarssen werden afgelopen 
14 december de nieuwe toetreders welkom geheten door secre-
taris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Water-
staat Lidewijde Ongering.

In totaal hebben 153 organisaties het Manifest MVI ondertekend, waar-
onder de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Onderteke-
naars spreken af dat ze voortaan bij inkoop van producten en diensten 
niet alleen letten op de prijs, maar ook op de effecten op milieu en het 
sociale vlak. 

Voor de gemeente Uitgeest is inkoop een belangrijk instrument dat kan 
helpen om duurzaamheidambities te realiseren zoals het verminderen 
van CO2-emissies, de overgang naar een circulaire economie en het be-
vorderen van werkgelegenheid. Wethouder Tromp: ‘Uitgeest zet stap-
pen naar een duurzame toekomst. Als gemeente geven wij het goede 
voorbeeld, maatschappelijk verantwoord inkopen is dan ook een logi-
sche stap.’

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken nu aan een 
gezamenlijk actieplan dat voor 1 juli 2018 klaar moet zijn. Daarin wor-
den de doelstellingen concreet gemaakt en vertaald naar de inkoopprak-
tijk. De vier gemeenten worden daarbij bijgestaan door de inkoopsa-
menwerking Stichting RIJK.

Uitgeest kiest voor 
‘Maatschappelijk verantwoord inkopen’

Vuurwerk afsteken mag dit jaar op 31 december (Oudejaarsdag) vanaf 
18.00 uur tot 1 januari (Nieuwjaarsmorgen) 02.00 uur. 
In de gemeente Uitgeest is er een afsteekverbod van vuurwerk binnen 100 
meter van:
- locaties waar paarden worden gehouden 
- rieten daken 
- molens 
- opslag van brandstof/tankstations 
- opslag van vuurwerk/verkooppunten 
- opslag 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).

Papiercontainers
Om schade door vuurwerk enigszins te voorkomen sluit de gemeente van-
af eind december op diverse plaatsen in Uitgeest de papiercontainers af. 
De gemeente hoopt dat iedereen tijdens de afsluiting zijn verantwoorde-
lijkheid neemt en dat de hoeveelheid zwerfvuil op straat beperkt blijft.
Begin januari gaan de papiercontainers weer open. Ziet u bij u in de buurt 
een opgeblazen vuilnisbak of andere schade, dan kunt u dat melden bij de 
gemeente via telefoonnummer 14 0251 of www.uitgeest.nl.

Veilig vuurwerk in Uitgeest

Het gemeentehuis van Uitgeest en de gemeentewerf zijn gesloten op 
maandag 25 december en dinsdag 26 december (kerstdagen) en maan-
dag 1 januari (Nieuwjaar). Voor informatie over onze producten en dien-
sten kunt u ook terecht op www.uitgeest.nl. Wij wensen u fijne feestdagen!

Openingstijden gemeentehuis 
en gemeentewerf

De kerstboom op zijn plek voor het gemeentehuis (foto: gemeente Uitgeest).

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester en wethouders van Uitgeest nodigen de inwo-
ners en relaties van de gemeente van harte uit voor de jaar-
lijkse Nieuwjaarsreceptie.
Die vindt plaats op maandagavond 8 januari 2018, van 
19.00 tot 21.00 uur in de hal van het gemeentehuis. Tij-
dens de receptie vindt de huldiging plaats van de Uitgees-
ter sporters van het sportjaar 2017. 
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