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Kerstmarkt basisschool 
De Molenhoek druk bezocht
Uitgeest - Vorige week donder-
dag organiseerde basisschool de 
Molenhoek een kerstmarkt. De 
opbrengst was voor vernieuwing 
van de toestellen op het school-
plein. Windkracht acht bracht de 
school er toe alles binnen te la-
ten plaatsvinden. Terwijl de kin-
deren in de klassen in feestelijke 
kerstkleding de van thuis mee-
gebrachte hapjes gretig weg-
werkten konden de ouders el-
ders in school bij verschillen-
de kraampjes terecht voor eten, 
drankjes of kleding. Een koor in 
Dickensstijl gekleed, zorgde voor 
de muzikale omlijsting.
Met de buikjes gevuld met pof-
fertjes, pannenkoeken en andere 
heerlijkheden, konden de leer-
lingen hun kerstvakantie begin-
nen. (Monique Teeling)

Auto uit de bocht, 
bestuurder gewond

Uitgeest - Bij een eenzijdig on-
geval op de oprit naar de A9 bij 
Uitgeest is vorige week donder-
dagmiddag een gewonde geval-
len. De automobilist reed om-
streeks 13.00 uur vanaf de N203 
richting de A9, toen hij in de 
bocht van de weg raakte en over 
de kop sloeg. De auto raakte be-
hoorlijk beschadigd.
 
De bestuurder is door ambulan-
cepersoneel behandeld en met 
onbekend letsel naar het zie-
kenhuis overgebracht. De auto 
is door een bergingsbedrijf weg-
gesleept. 
Op dit punt hebben de afgelo-
pen jaren al tientallen ongeval-

len plaatsgevonden. (foto: Lucas 
Hazes/112uitgeest.nl)
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Een 3D printkunstwerk bodem-
monster voor Huis van Hilde

Castricum - In het nieuwe ar-
cheologiecentrum Huis van Hil-
de is een bijzonder kunstwerk 
geïnstalleerd dat is vervaardigd 
door 3D printen. Dit is het resul-
taat van een open innovatietra-
ject dat in februari van dit jaar is 
gestart. 
De provincie Noord-Holland be-
oogde met dit project de 3D 
printgemeenschap in Noord-
Holland bij elkaar te brengen, 
uit te dagen, kennis en ervaring 
uit te laten wisselen om zo ge-
zamenlijk een bijzonder product 
te realiseren. Het traject is begin 
2014 gestart met de zoektocht 
naar een geschikte ontwerper. 
Dit leidde tot een samenwerking 
met de Gerrit Rietveld academie. 
Derdejaars student, Waël el Al-

louche, is aan de slag gegaan en 
heeft een ontwerp gemaakt. Het 
ontwerp is gebaseerd op een mi-
nuscuul bodemmonster, afkom-
stig uit een oude zandlaag. Dit 
monster is via een CT scan di-
gitaal opgeblazen tot een object 
van ca. 1,2 bij 1,2 meter. Vanwe-
ge de grootte en complexiteit 
van het ontwerp was een een-
op-een vertaling naar onderde-
len, die zich laten 3d printen, niet 
eenvoudig. Voor de uitwerking is 
dan ook contact gezocht met de 
TU Delft en Hogeschool van Am-
sterdam. 
Het definitieve ontwerp van het 
kunstwerk is in september van 
dit jaar in een brainstormsessie 
gepresenteerd aan de 3D print 
gemeenschap van Noord-Hol-

land. Aan hen is de vraag ge-
steld: hoe kunnen wij gezamen-
lijk dit complexe object maken? 
De grote uitdaging lag met na-
me in het opdelen en digitalise-
ren van de grote objecten naar 
kleinere, printbare modules. 
Daarnaast moest er voldoende 
printcapaciteit worden gereser-
veerd om de bijna 200 modules 
op tijd klaar te krijgen en moest 
er voldoende materiaal beschik-
baar komen. Uiteindelijk zijn de 
modules geassembleerd tot vier 
grote objecten en deze zijn in-
middels in het Huis van Hil-
de opgehangen. Na de opening 
van het Huis van Hilde op 15 ja-
nuari kan iedereen dit bijzonde-
re kunstwerk in de entreeruimte  
bewonderen.

Kinderkleding 
gezocht

Regio - Het wordt steeds druk-
ker bij de Kledingbank waar ei-
gentijdse kleding wordt ingeza-
meld voor mensen met een bij-
stand- wia- of wajonguitke-
ring en personen in de schuld-
hulpverlening. Inwoners van de 
IJmondgemeenten en de ge-
meente Castricum kunnen zich 
ook inschrijven op 7 januari van 
10.00 tot 14.00 uur.
Door de snel groeiende klan-
tengroep doet de organisatie 
een extra dringende oproep aan 
de inwoners van de IJmond en 
Castricum om kleding, schoei-
sel, handdoeken, beddengoed, 
gordijnen et cetera beschikbaar 
te stellen. Met name kinderkle-
ding is heel erg welkom. Vanaf 
6 januari kan men weer kleding 
inleveren elke dinsdag, donder-
dag en vrijdag van 10.00 – 12.30 
uur op de Ambachtstraat 11 in 
Beverwijk. Bellen kan via 06-
40512420. De kleding wordt dan 
opgehaald.

Stapmaatjes
Castricum - Activiteitenclub 
Stapmaatjes, voor gezellige 
mensen tussen 30 en 55 jaar, 
begint het jaar met een strand-
wandeling in Bergen op zondag 
4 januari. 
Op zondag 11 januari gaat de 
club naar een museum in Haar-
lem. Na het museumbezoek 
staat er nog een high tea op het 
programma. De club organiseert 
nog meer activiteiten. Kijk voor  
informatie op www.stapmaatjes.
nl.

Magische sfeer in duinen
Castricum - Het parkeerter-
rein van bezoekerscentrum De 
Hoep stond afgelopen vrijdag 
overvol met de auto’s van hon-
derden wandelaars. Zij kwamen 
af op de, door de boswachters 
van PWN georganiseerde, ma-
gische lichtjestocht in het duin-
gebied. Edwin Muijderman was 
er bij. ,,Onder een heldere ster-
renhemel leidde een keten van 
kaarsjes jong en oud door het 
donkere, bos. Onderweg stond 
de deelnemers een aantal leu-
ke verrassingen te wachten. Een 
grote groep midwinterhoornbla-
zers zorgde voor sfeervolle gelui-

den en men kon op de foto met 
echte ijskoninginnen.” Bij terug-
komst werden er marshmallows 
uitgedeeld die, bij een kamp-
vuurtje, konden worden geroos-
terd. ,,Een mooie afsluiting van 
een prachtige avond. Van de lan-
ge wachtrijen, waar het evene-
ment vorig jaar mee te kampen 
had, was dit jaar weinig te mer-
ken. Het via internet aanmelden 
en het verdelen van de groep 
over zes verschillende starttij-
den is een slimme zet.” De op-
brengst gaat naar een educatief 
project in de tuin van het bezoe-
kerscentrum.

Castricum - Het zal je maar ge-
beuren: 100.000 euro cadeau 
van je collega. Het overkwam 
een inwoonster uit Castricum. 
Zij kreeg op Sinterklaasavond 
een Decemberkalender van haar 

Een ton cadeau van collega
collega. Zij kraste de hoofdprijs 
van 100.000 euro netto. Het kras-
lot werd verkocht bij Vivant Nie-
man de Mare in Alkmaar en daar 
is dinsdag de feesttaart aange-
sneden. 

www.lijfengezondheid.nl
Oefening voor invloed op gedachten.
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vrijdag & maandag 18.45 uur
Het nieuwe Rijksmuseum

donderdag 16.00 uur
vrijdag, zaterdag & zondag 18.45 uur

Annie (OV)
maandag & dinsdag 16.00 uur

Annie (NL)
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 15.30 uur

The Hobbit 3 - 3D
vrijdag, zaterdag, zondag,

maandag & dinsdag 21.15 uur 
The Hobbit 3 - 2D

donderdag 13.30 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 21.15 uur

maandag & dinsdag 18.45  21.15 uur
Gooische Vrouwen 2
zondag & dinsdag 18.45 uur

Samba
donderdag 11.00 uur

vrijdag, zaterdag & zondag 13.00  & 16.00 uur   
maandag & dinsdag 13.30 & 16.00 uur

woensdag 13.30 uur   
Mees Kees op de planken
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag 

& dinsdag 11.00 uur   
De Pinguins van Madagascar (NL) 3D

donderdag 11.00 uur
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.30 uur   
De Pinguins van Madagascar (NL) 2D

donderdag 13.30 uur
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag 

& dinsdag 11.00 uur   
Wiplala

Programma 25 dec t/m 31 dec 2014

The Hobbit; the Battle 
of the Five Armies

The Hobbit: The Battle of the Five 
Armies in 2D en 3D is de derde 
fi lm van een trilogie gebaseerd 
op het meesterwerk The Hob-
bit van J.R.R. Tolkien. The Hobbit: 
The Battle of the Five Armies is 
het epische slot van de avontu-
ren van Bilbo Balings, Thorin Ei-
kenschild en het dwergengezel-
schap. Na het heroveren van hun 
thuisland op de draak Smaug, 

heeft het gezelschap ongewild 
een dodelijke kracht op de we-
reld losgelaten. Smaug richt nu 
zijn vurige wraak op de weerloze 
mannen, vrouwen en kinderen 
van Meerstad. Gedreven door 
de obsessie zijn schat te herove-
ren, is Thorin bereid vriendschap 
en eer op te offeren en dwingt 
hij Bilbo tot een haast onmoge-
lijk besluit. 

De pinguïns van Madagascar 
zijn terug, en dit keer in hun ei-
gen fi lm. Skipper, Kowalski, Ri-
co en Junior, de ondernemen-

Pinguins van Madagascar
de pinguïns uit de Madagascar-
fi lms spelen nu de hoofdrollen in 
dit komische 3D spionage-avon-
tuur.

Shazam te slim af 
dankzij Joey en Nik

Castricum - De Nederlandse 
coverband Allstars heeft op een 
slimme manier de Coverband 
Wereldtitel opgeëist. Niet door 
Simon Cowell of Marco Borsa-
to te overtuigen, maar door Sha-
zam, de app die muziek herkent 
en identifi ceert, te slim af te zijn. 
Het idee komt van de twee Cas-
tricummers Joey Boeters en Nik 
Sluijs. 
De website is gebouwd door 
twee andere Castricummers: 
Lars Koelman en Mark de Vries. 
Drummer Hans Jong legt uit: 
,,We wilden graag aan de we-
reld laten zien dat we een feest-
je kunnen bouwen, en vaker ge-
boekt worden is ook niet verve-
lend. Dus we moesten ons be-
wijzen als coverband en de bes-
te manier is om dat op een leuke 

manier te doen. Vandaar het idee 
om Shazam beet te nemen. We 
dachten: als zelfs Shazam denkt 
dat je Rihanna, Avicii of laten we 
zeggen Kelly Rowland bent, dan 
moet je wel een goede cover-
band zijn. Dat bleek in de prak-
tijk iets moeilijker dan gedacht, 
dus je kunt je voorstellen dat we 
een gat in de lucht sprongen 
toen het lukte.” 
Het idee is simpel: de band ging 
naar de oefenruimte, zette een 
iPhone klaar met Shazam open 
en speelde beroemde liedjes. Na 
een paar seconden herkent Sha-
zam het liedje en de offi ciële ar-
tiest, waarna het juichen begint. 
De band heeft tot nu toe acht 
nummers gecoverd. Het bewijs 
staat op theworldsbestcover-
band.com.

Castricum - Op maandag 29 
december van 10.30 tot 11.30 
uur wordt in DansStudio Fruns 
Streetjazz georganiseerd voor 
jongens en meisjes in de leeftijd 
van zes tot en met twaalf jaar. 
Aanmelden via frunsdansstu-
dio@gmail.com en telefonisch 
06 51046044 op werkdagen tus-
sen 10.00 en 18.00 uur.

Streetjazz 
voor kinderen

Geschiedenis van het 
strandleven in Bakkum 

Castricum - Op zondag 11 ja-
nuari staat een presentatie met 
unieke beelden over de geschie-
denis van het strandleven in 
Bakkum op het programma van 
de Zondagsociëteit. Hans Boot 
en Cor Smit van de Werkgroep 
Oud-Castricum laten nostalgi-

sche foto’s zien en vertellen we-
tenswaardigheden en anekdo-
tes over  het strandvermaak, het 
strandplateau, de strandingen 
en de strandvondsten van wel-
eer. De Zondagsociëteit wordt 
gehouden in De Kern, Overtoom 
15 van 14.00 tot 16.00 uur.

Vijf rasartiesten luiden 
nieuw jaar in bij My Way

Castricum - Op oudejaars-
avond  wordt in café My Way 
bepaald niet bezuinigd op ar-
tiesten. Er treden die avond vijf 
artiesten op.
De fi nalisten Frank Sinatra en 
Tina Turner, bekend van het tv-
programma Ik ben... staan op 
het podium. Wally Mckey, heel 
populair in heel België, komt 
langs om zijn mooiste num-
mers te laten horen, de huiszan-

ger van café My Way Han Hol-
land is van de partij en niet te 
vergeten Dries Roelvink, die al 
eerder zorgde voor feest in het 
café. Het decor is sprookjesach-
tig mooi dankzij de kerstdecora-
ties en de gasten worden getrak-
teerd op feestelijke hapjes, vuur-
werk en champagne. 
Kaarten kosten tien euro en zijn, 
zolang de voorraad strekt. te 
koop in het het café.

Muziek in kerkje rond feestdagen
Limmen - In de kerstnacht-
dienst, woensdag 24 december 
om 22.00 uur, gaat Ds. Kramer 
voor in het kerkje aan de Zuid-
kerkenlaan in Limmen. 

Deze dienst wordt begeleid door 
organist Jan Glaubitz, Anneleen 

Schuitemaker op de harp en Ma-
rije Franken op de fl uit. 

De kerstmorgendienst  in dat-
zelfde kerkje op donderdag 25 
december om 10.00 uur, wordt 
opgeluisterd door het optre-
den van het ensemble van het 

Projectkoor Castricum. In de-
ze dienst gaat Ds. Blaauw voor. 
Op oudejaarsavond, woensdag 
31 december, is er om 19.00 uur 
een oecumenische gebedsvie-
ring in de Corneliuskerk in Lim-
men. Het liturgisch koor verzorgt 
de muziek.
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Enorme toeloop bij 
Kledingbank IJmond
IJmond - Kledingbank IJmond is 
gevestigd aan de Ambachtstraat 
11 in Beverwijk. Tijdens de feest-
dagen is de Kledingbank geslo-
ten van 22 december tot 6 janua-
ri. Inleveren van kleding kan van-
af 6 januari weer elke dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 10.00 
tot 12.30 uur. 
Het wordt steeds drukker bij de 
Kledingbank. Elke woensdag be-
zoeken nu ruim 140 klanten de 
winkel van de Kledingbank aan 
de Ambachtstraat in Beverwijk. 
Om de grote stijging van het 
aantal bezoekers ook ordelijk te 
laten verlopen worden de klan-
ten in 2015 in vier groepen inge-
deeld. Om meer privacy te bie-
den aan nieuwe klanten is er een 
aparte woensdag waar inwoners 
van de IJmond gemeenten en de 
gemeente Castricum zich kun-
nen laten inschrijven. De eerste 
woensdag waarop nieuwe klan-
ten kunnen inschrijven is 7 ja-
nuari van 10.00 tot 14.00 uur. De 
overige data waarop men kan 
inschrijven worden nog bekend 

gemaakt. Door de snel groeien-
de klantengroep doet de Kle-
dingbank een extra dringende 
oproep aan de inwoners van de 
IJmond en Castricum om kle-
ding, schoeisel, handdoeken, 
beddengoed, gordijnen etc. be-
schikbaar te stellen. Met name  
kinderkleding is heel erg wel-
kom.  
De Kledingbank zamelt eigen-
tijdse kleding in voor mensen 
met een bijstand- wia- of wa-
jong uitkering en personen in de 
schuldhulpverlening.

De andere inleveradressen blij-
ven: Uitgeest, De Spin 50 op alle 
dagen van de week. Heemskerk, 
Deukelven 75 op alle dagen van 
de week. Beverwijk, Goede Raad 
Kerk aan de Arendsweg op al-
le dagen van de week. IJmui-
den, de SIG-winkel in Velserduin, 
Scheldestraat 101 op dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 9.30 
tot 12.00 uur. Bellen met de Kle-
dingbank kan op 06-40512420, 
de kleding wordt dan opgehaald.

Tweede koffi econcert 
bij De Zwaan Cultureel
Uitgeest - Na het eerste suc-
cesvolle koffi econcert volgt op 
zondag 11 januari het tweede 
koffi econcert bij De Zwaan Cul-
tureel. De concerten worden uit-
gevoerd door zeer talentvolle 
jonge studenten van het Konink-
lijk conservatorium in Den Haag. 
De Zwaan Cultureel biedt daar-
mee een platform om de studen-
ten ervaring op te laten doen met 
het optreden voor publiek.
Dit keer treedt voor u op een 
strijktrio, bestaande uit Elise ten 
Westenend, Eva van Haaften en 
Iteke Wijbenga. Alle drie de da-
mes hebben hun opleiding aan 
het conservatorium afgerond 
en studeren nu verder voor hun 
master, of zijn werkzaam als mu-
ziekdocent. Ze geven met grote 

regelmaat concerten in diverse 
samenstellingen. Soms in con-
certzalen, soms in kamermuziek  
verband. 
Tijdens dit concert zullen zij on-
der andere een muziek ten ge-
hore brengen van Antonin Dvo-
rak en Dmitri Shostakovich.

Aanvang is om 11.30 uur en het 
concert duurt circa 1 uur. Kaar-
ten kosten 10 euro, inclusief 
kopje koffi e/thee voorafgaande 
aan het concert. Kaarten zijn on-
line te koop via de website van 
De Zwaan Cultureel of bij boek-
handel Schuijt, Middelweg 139 
in Uitgeest. Indien nog beschik-
baar zijn kaarten ook tot uiterlijk 
15 minuten voor aanvang van de 
voorstelling aan de zaal te koop. 

Tweede koffi econcert 

Auto klapt op lantaarnpaal Uitgeest - Een bestuurder is vo-
rige week donderdagavond om-
streeks kwart voor 7 met zijn au-
to tegen een lantaarnpaal ge-
klapt. De auto kwam schuin op 
de provincialeweg N203 met de 
achterkant van de auto door een 
hek tot stilstand. De inzittenden 
van de auto zijn door de ambu-
lance gecontroleerd op eventue-
le verwondingen maar niemand 
moest mee naar het ziekenhuis.
Zowel de auto als de lantaarn-
paal raakten zwaar bescha-
digd door het ongeval. De auto 
is door een bergingsbedrijf afge-
voerd. Een gespecialiseerd be-
drijf heeft de lichtbakken van de 
lantaarnpaal verwijderd. De ka-
bels van de lantaarnpaal bleven 
echter hangen. Hierop is brand-
weer Heemskerk gealarmeerd 
om met de ladderwagen de ka-
bels te verwijderen. De exac-
te toedracht van het ongeval is 
niet bekend. De N203 was van-
wege de loshangende delen van 
de lantaarnpaal in beide richtin-
gen afgesloten tijdens het onge-
val. (bron: 112-uitgeest.nl)

DE BONTE VIVANT
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WIJ ZIJN GEOPEND OP 
1e Kerstdag vanaf 21.30 uur     2e Kerstdag vanaf 19.00 uur

Wij wensen iedereen 
� jne feestdagen en een goed 2015

Woensdag 24 december open vanaf 15.00 uur
‘VRIJDAGMIDDAG CLUB SPECIAL’

met vanaf 16.00 uur optreden van DJ Pilsing Dirk
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Interieurhof voor 
prachtig Dutch design

Alkmaar - ,,Waarom iets van 
ver halen terwijl er op het ge-
bied van interieurdesign zoveel 
moois in eigen land wordt ge-
maakt?” Dat zegt Mark Spaans, 
samen met zijn vrouw Ivonne, ei-
genaar van Interieurhof aan het 
Hofplein 5 in Alkmaar. Interieur-
hof is gespecialiseerd in Dut-
ch design. De showroom toont 
een uitgebreide collectie van 
Nederlandse designers. Interi-
eurhof is dealer van Nederland-
se merken zoals Thonet, Gispen, 
Coesel kasten uit Uitgeest, Dut-
ch Originals, Artifort, de Munk 
Carpets en vele andere. Geken-
merkt door een warme, tijdlo-
ze en toch eigentijdse uitstra-
ling, stijlvolle vormgeving, hoog-
waardige kwaliteit, functionaliteit 
en volop comfort. Er zijn meube-
len, verlichting, meubelstoffen, 
karpetten van Hollandse makelij 

en leuke eigentijdse woonacces-
soires en cadeauartikelen. ,,Onze 
showroom laat slechts voorbeel-
den zien van de vele mogelijk-
heden die er zijn. Want een eet-
kamerstoel, fauteuil, bank of zit-
hoek krijgt met een andere stof 
een heel andere uitstraling.” In-
terieurhof biedt keuze uit de hele 
collectie van Designonstock ver-
krijgbaar in ruim honderd kleu-
ren en dessins. Ook leer is mo-
gelijk. De Bloqbank is zelf samen 
te stellen uit 22 losse elementen. 
En onder het label M.I Design 
biedt Interieurhof maatwerk in 
kasten en eettafels. ,,Ook komen 
wij bij mensen thuis om een per-
soonlijk advies op maat te geven. 
Adviseren en meedenken; dat is 
onze kracht!” Bel voor meer in-
formatie tel.: 072–5110672, mail 
naar info@interieurhof.nl of kijk 
op www.interieurhof.nl. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot: 11-12-2014, Britt Admi-
raal, dochter van Simon C. Admi-
raal en Charlotte Hollenberg. 13-
12-2014, Lente Koster dochter van 
Martin K. Koster en Wendoline 
S.A. Hogerheijd. Castricum: 12-12-
2014, Amy Danica Terpstra doch-
ter van Jelle F. Terpstra en Michel-
le C. Terlouw. 12-12-2014: Merel 
van Groeningen dochter van Mi-
chiel van Groeningen en Leonie 
F. Tielen. 15-12-2014: Bobbi Meis 
Timmer dochter van Sebastia-
nus G.L. Timmer en Fleur F. Okker. 
15-12-2014: Dorus Anne Jan Tie-
bie zoon van Maarten C. Tiebie en 
Joliem M. van Steen. Limmen: 14-
12-2014, Gijs Frederick Zandber-
gen zoon van Alexander J. Zand-

bergen en Kim Vlaar. 15-12-2014, 
Liv Groot dochter van Max Groot 
en Florense S.G. Veldman.
 
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap:
Castricum: 18-12-2014, Bram Hof 
en Jet Admiraal.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap:
De Woude: 13-12-2014, Erik A.M. 
Swinkels en Sylvia Helder.

Overleden
Akersloot: 13-12-2014, Alberdina 
A.P. ten Cate gehuwd met Nico-
laas M. van Duin. Castricum: 12-
12-2014, Matje M. Zech weduwe 
van Jacob van de Brink. 

Werkzaamheden Nieuw 
Geesterhage van start

Castricum - Na een jarenlan-
ge voorbereiding is vrijdag 19 
december een start gemaakt 
met de ontwikkeling van Nieuw 
Geesterhage. Onder toeziend 
oog van wethouder Klijnstra, Ed 
De Weijer van Biesterbos, Er-
na Winters van bibliotheek Ken-
nemerwaard en Ton Kenter van 
Stichting Nieuw Geesterhage 
is een tijdelijke entree gemaakt  
in het gebouw. Hiermee is het 
startschot gegeven voor zowel 
de fasegewijze renovatie van 
het bestaande gebouw als de 
nieuwbouw.
De eerste werkzaamheden vin-
den voornamelijk binnen plaats. 
Het gaat om de aanpassing van 
de bibliotheek. Een deel van het 
huidige gebouw is na de verbou-
wing bestemd voor de gebrui-
kers van Nieuw Geesterhage.
Vanaf het voorjaar 2015 zullen 
ook buiten bouwactiviteiten te 
zien zijn. Dan start de nieuw-
bouw voor Nieuw Geesterha-
ge en Toonbeeld en de renova-
tie van het huidige gebouw van 
Nieuw Geesterhage. Het is de 
bedoeling dat deze werkzaam-
heden medio 2016 gereed zijn.
Naar verwachting zal in dezelf-
de periode de Molenweidschool 

worden gesloopt en vindt de 
eerste woningbouw plaats.
Medio 2016 is dan een geheel 
vernieuwd Kultuurhuis Nieuw 
Geesterhage gereed. Aanpa-
lend aan het Kultuurhuis komen 
15 appartementen. Op de hoek 
van de A. Schweitzerlaan en Dag 
Hammarskjöldlaan komt een ap-
partementenpaviljoen met veer-
tien vrije sector appartementen. 

Langs de A. Schweitzerlaan ko-
men zes tot acht eengezinswo-
ningen met tuin en zijn acht zelf-
bouwkavels voorzien.

Op de foto v.l.n.r.: Erna Winters, 
directeur Bibliotheek Kenne-
merwaard, wethouder Hilbrand 
Klijnstra, Ed De Weijer, van Bis-
terbos en Ton Kenter, voorzitter 
stichting Nieuw Geesterhage. 

Samen sterk voor werk
Castricum - Iedereen die wil en 
kan werken moet een plek vin-
den op de arbeidsmarkt. Dat is 
het doel van het regionale initia-
tief ‘Samen sterk voor werk’. Het 
start op 1 januari in deze regio 
en Castricum is erop aangeslo-
ten. In dit initiatief werken ze-
ventien gemeenten in Noord-
Holland Noord, het onderwijs, 
werkgevers- en werknemers-
organisaties en het UWV sa-
men aan de regionale arbeids-
markt. Een belangrijke opgave is 
het creëren en invullen van ga-

rantiebanen uit het Sociaal Ak-
koord voor mensen met een ar-
beidsbeperking. Voor de regio 
Noord-Holland Noord gaat het 
om een paar honderd banen in 
de komende twee jaar. Het Mi-
nisterie van SZW stelt 1 miljoen 
euro beschikbaar. Vanaf 1 janu-
ari 2015 treedt de Participatiewet 
in werking. Met deze wet wordt 
de gemeente verantwoordelijk 
voor mensen met arbeidsver-
mogen die ondersteuning nodig 
hebben. Die mensen zitten nu in 
de WWB, WSW en Wajong. De 

gemeente moet hen helpen om 
voor werk ingeschakeld te wor-
den en - waar nodig – ook in-
komensondersteuning geven. 
Werkgevers zijn verantwoordelijk 
voor het beschikbaar stellen van 
banen voor mensen met een ar-
beidsbeperking. Door de Partici-
patiewet moet de arbeidsdeelna-
me aan de onderkant van de ar-
beidsmarkt substantieel stijgen.
Tot 2017 krijgen mensen met 
een arbeidsbeperking voorrang 
als het gaat om het  invullen van 
de garantiebanen Het gaat om  
Wajongers en mensen met een 
WSW-indicatie op de wachtlijst 
in 2014.

Jeugd en kunst
Castricum - Bij Perspectief be-
gint op zaterdag 17 januari van 
10.00 tot 12.30 uur de cursus 
kunstlessen voor jongeren van 
dertien tot achttien jaar.  Infor-
matie en aanmelden via de web-
site perspectiefcastricum.nl of bij 
Joanne Vetter, tel.: 06-16714706.

www.lijfengezondheid.nl
Meer suiker minder oud?
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Uitgeest - De vrijwilligers van 
de O.L. Vrouwe Geboorte Uit-
geest aan de Langebuurt heb-
ben de prachtige kerststal weer 
te voorschijn gehaald. 

Zoals ieder jaar zijn de oude 
beelden door twee vaste vrijwil-
ligers uitgestald. 
Het is zeer de moeite waard om 
deze kerststal te bezichtigen, dat 

kan tot en met 6 januari. 
De kerk is van maandag tot en 
met zaterdag van 09.00 tot 15.00 
uur open. (foto: Monique Tee-
ling) 

Onderzoek naar 
toekomst bibliotheek
Regio - Beverwijk, Heemskerk 
en Uitgeest laten gezamenlijk 
onderzoeken hoe de bibliotheek 
in de toekomst moet gaan func-
tioneren. Volgend jaar treedt een 
nieuwe wet in werking, waardoor 
het Rijk verantwoordelijk wordt 
voor de financiering van de di-
gitale bibliotheek, maar de ge-
meenten de lokale bibliotheken 
blijven bekostigen. Ze krijgen 
echter wel een grote vrijheid bij 
het invullen van het bibliotheek-
beleid.  

De drie gemeenten trekken al 
sinds 2007 samen op in het be-
kostigen van de bibliotheek. 
Uitgeest besloot vorig jaar om 
zich uit die samenwerking te-
rug te trekken en Heemskerk 
heeft het voornemen om van-
af 2017 structureel fors te be-
zuinigen op het budget voor de 
bibliotheek. Volgend jaar draagt 
Heemskerk nog ruim 1,2 mil-
joen euro bij, maar over drie 

jaar wil men daar 425.000,- euro 
vanaf halen. Alle reden dus om 
eens goed te praten over de toe-
komst van de bibliotheek. Daar-
om hebben Heemskerk en Be-
verwijk besloten om de lopen-
de samenwerking te beëindigen 
per 1 januari 2015 en een nieuwe 
samenwerking aan te gaan voor 
de duur van een jaar. Optioneel 
wordt die met nog een jaar ver-
lengd, intussen moet worden be-
keken wat de beste toekomstop-
tie is voor de bibliotheek. Dat 
ook Uitgeest bij dat onderzoek 
wordt betrokken is opmerkelijk, 
gezien het feit dat die gemeente 
zich meer richt naar de gemeen-
ten ten noorden van de IJmond. 
Ook Velsen is uitgenodigd voor 
deelname aan het onderzoek, 
maar het is nog niet duidelijk of 
die gemeente inhaakt. De kosten 
(25.000 euro) zullen door de ge-
meenten naar rato van het inwo-
neraantal worden verdeeld. (Bos 
Media Services)

Oliebollentoernooi
Beverwijk - Op 30 december 
wordt voor de 29ste keer het 
Oliebollentoernooi georgani-
seerd in Beverwijk. Het Oliebol-
lentoernooi is een zaalvoetbal-
toernooi voor mensen met een 
verstandelijke beperking. De 
deelnemende teams komen alle-
maal uit de regio. Er wordt ge-
streden om een wisseltrofee. Ook 
voor de felbegeerde penaltybo-
kaal zullen alle teams hun bes-
te beentje voor willen zetten. Het 
toernooi wordt geopend door de 
scheidend voorzitter, Willy Wub-
bels. Hij heeft maar liefst 29 maal 
leiding gegeven aan de organi-
satie van dit toernooi. 
Tijdens het toernooi zal er live 
muziek gespeeld worden. Ra-
dio Beverwijk doet geduren-
de de hele dag verslag van het 

toernooi. De entree is gratis. Het 
toernooi wordt traditioneel ge-
houden in de Sporthal van Be-
verwijk (Walvis) aan de Van Loe-
nenlaan 1 in Beverwijk. Aanvang 
is 9.30 uur en de prijsuitreiking is 
om 18.00 uur.

Opnieuw zal Pro Kids IJmond het 
toernooi organisatorisch en fi-
nancieel ondersteunen samen 
met de ambassadeurs van de Pro 
Kids. Daarnaast zorgt een aantal 
ondernemingen uit de omgeving 
dat dit evenement georganiseerd 
kan worden. Pro Kids IJmond is 
een regionale service-organisa-
tie die zich dienstbaar maakt aan 
de gemeenschap en in het bij-
zonder aan de jeugd in de regio. 
Voor meer informatie kijk op de 
website www.prokidsijmond.nl.

Zwembad in de prijzen
Uitgeest - Het winkelend pu-
bliek in de Dekamarkt heeft de 
afgelopen tijd massaal meege-
daan aan een actie van de su-
permarkt om het verenigingsle-
ven te ondersteunen. De wens-
put van zwembad De Zien raak-
te voller en voller en heeft uitein-
delijk een mooi bedrag van 1000 
euro opgeleverd.
Met het prijzengeld worden wa-
terloopballen voor het zwembad 
aangeschaft. Een mooi bezit en 
een superleuke nieuwe attractie 
voor het zwembad. Een cadeau 
van de Uitgeesters én voor de 
Uitgeesters. En dat past ook pre-

cies in het idee van de Stichting 
Zwembad De Zien: een zwem-
bad van en voor Uitgeest, ge-
rund door enthousiaste vrijwilli-
gers. Een ontmoetingsplek voor 
álle Uitgeesters, waar jong en 
oud (en alles wat ertussen zit) 
zich thuis voelt.

Wil je een keertje meehelpen 
met klussen, of sta je in de zo-
mer van 2015 graag langs de 
kant als toezichthouder? Je bent 
van harte welkom! Meld je aan 
op zwembaddezien@gmail.com 
of kijk op de Facebook-pagina 
van Stichting Zwembad De Zien.

Breakdanceles 
in speeltuin

Uitgeest - Op zaterdag 27 de-
cember kun je de extra kerst-
kilo’s er even lekker af zwe-
ten. Dan geeft Joeri Metselaar 
weer een breakdancetraining 
bij speeltuin Kindervreugd.  
De les begint om half elf.  
Om lekker te kunnen dansen is 
het belangrijk om gemakkelijk 
zittende kleding aan te doen. 
Ook een muts of pet mag na-
tuurlijk niet ontbreken.

Voor meer informatie kun je 
terecht op www.speeltuinuit-
geest.nl of stuur een mail naar 
info@speeltuinuitgeest.nl.

Opgepakt 
voor illegaal 

vuurwerk
Heemskerk - Vorige week 
donderdagavond zijn twee  
personen aangehouden die  
illegaal vuurwerk in de auto 
hadden.

Het tweetal werd gecontro-
leerd aan de Beyartlaan waar-
bij onder andere enkele tien-
tallen nitraatbommen en Co-
bra’s werden aangetroffen. Het 
tweetal, een man en vrouw van 
23 jaar uit Heemskerk, is mee-
genomen naar het politiebu-
reau. Het illegale vuurwerk is in 
beslag genomen en vernietigd.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Wat kan vuurwerk mooi zijn! Deze foto maakte ik vorig jaar tijdens de jaar-
wisseling. Vuurwerk is prachtig, maar ook gevaarlijk, dus doe allemaal voorzichtig! 
Foto en tekst: Ger Bus

Laatste editie van 2014
Uitgeest - Dit is de laatste edi-
tie van de Uitgeester Courant in 
2014. Volgende week komt onze 
krant niet uit. We hopen dat u ons 
gratis huis aan huisblad met ple-
zier heeft gelezen. Uiteraard gaan 
we volgend jaar door en hopen 
u weer gratis van mooi nieuws 
te voorzien. Uiteraard houden 
we ons aanbevolen voor leuke 

nieuwtjes. Kopij is meer dan wel-
kom! U kunt het aanleveren op 
het mailadres redactie@uitgees-
tercourant.nl. Ook bevelen we 
nog graag even onze totaal ver-
nieuwde website aan waarop het 
nieuws dagelijks wordt ververst: 
www.uitgeestercourant.nl.
We wensen u hele fijne feestda-
gen en een mooi begin van 2015!

Gratis les in 
computervaardigheden

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: castricummer.nl

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: uitgeestercourant.nl

Wij hebben in 2014 op fantastische wijze onze  
100 jaar gevierd. Met een zeer goed gevoel sluiten  
we het jubileumjaar af. 

We willen echt iedereen heel hartelijk danken voor alle 
vormen van belangstelling. Het was hartverwarmend en 
soms zelfs meer dan dat. Vooral de gulle gevers voor onze 
mooie jubileumactie tbv CliniClowns verdienen een pluim!
Met heel veel plezier en vertrouwen gaan we volgend jaar 
weer keihard voor u aan de slag. Graag zeggen we dan ook: 
tot ziens in 2015! 

WIJ ZWAAIEN ONS JUBILEUMJAAR 
HARTELIJK UIT

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Na de kerst volop oliebollen met vruchten, appelbeignets 
en appelflappen.

Uw salade’s voor oudjaarsavond even van tevoren bestellen!!!
Huzaren, zalm, waldorf of kerrie salades vanaf 4 personen.

En natuurlijk de allerbeste wensen voor 2015!!!!!

Wij zijn vrijdag 2 januari gesloten. 
Zaterdag 3 januari zijn we weer open

✁

Computer Center Uitgeest
Verkoop Reparatie Onderhoud

PC of Laptop Probleem?
Wij geven de juiste service!

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

op eerste reparatie exclusief onderdelen.

Molenwerf 21-A (t.o. Monkey town)    0251 312 312
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Uitgeest - Maandag 5 januari 
is er een gratis lezing van 14.00 
tot 15.30 uur speciaal voor se-
nioren die geen tot weinig erva-
ring hebben met computerge-
bruik. Men krijgt informatie over 
de mogelijkheden met de com-
puter en wat de computer voor u 
kan betekenen. 

De lezing wordt verzorgd door 
SeniorWeb IJmond-Noord en 
vindt plaats in buurtcentrum De 
Schuilhoek, Can Bronckhorst-
straat 1 in Heemskerk. 

Voor meer informatie: www.wel-
schapwelzijn.nl. Aanmelden 
vooraf is niet nodig.











‘In gesprek met mijn 
moordenaar’ in De Zwaan
Uitgeest - Het jaar 2015 gaat 
uitermate goed van start bij De 
Zwaan Cultureel. Op 16 janua-
ri namelijk speelt muziekthea-
tergezelschap De Andersons de 
muzikale thriller over mysterieu-
ze moord op de Zweedse pre-
mier Olof Palme. 

Vergeet The Killing, vergeet Stieg 

Larsson; de meest opzienbaren-
de Scandinavische thriller is écht 
gebeurd. In februari 1986 wordt 
de Zweedse premier Olof Pal-
me neergeschoten na een bios-
coopbezoek in Stockholm. Hij is 
met zijn vrouw Lisbet onderweg 
naar huis na een avond uit in de 
bioscoop. Ondanks het feit dat 
het dossier inmiddels 225 me-

ter lang is, 130 mensen uit zich-
zelf hebben bekend en er hon-
derden verdachten en theorieën 
zijn, is de moord nog steeds niet 
opgelost.
Muziektheatergezelschap De 
Andersons brengt in samenwer-
king met Arjen Lubach (script) 
de voorstelling ‘In gesprek met 
mijn moordenaar’, een theatra-
le muzikale thriller mét humor. 
De charmante Olof Palme krijgt 
anderhalf uur de tijd om zijn ei-
gen moord te onderzoeken. Hij 
gaat in gesprek met politieke te-
genstanders, een Zuid-Afrikaan-
se spion, een alcoholist, Vladi-
mir Poetin en zelfs met zijn ei-
gen vrouw. De spannende maar 
soms ook komische scènes krui-
sen met gloeiende, opzwepen-
de en poëtische liederen. ‘In ge-
sprek met mijn moordenaar’ is 
even intrigerend en humoristisch 
als Palme zelf was.

Olof Palme, een eigenzinnig vi-
sionair die de wereld wak-
ker wilde schudden, zette zich 
sterk in voor de wereldvrede en 
riep de mensen op om te dur-
ven dromen. Hij was een politi-
cus met een kunstenaarsziel. In 
zijn speeches citeerde hij fi loso-
fen, dichters en schrijvers. Palme 
werd regelmatig vergeleken met 
John F. Kennedy; beiden waren 
jong, progressief en controversi-
eel en beiden werden vermoord.

Deze voorstelling is op vrijdag 16 
januari, aanvang 20.15 uur. 
De toegangsprijs is 12,50, Vrien-
den van de Zwaan Cultureel krij-
gen 2,50 korting.
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits nog 
beschikbaar, uiterlijk 15 minuten 
voor aanvang voorstelling), of via 
online reservering.

Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel (www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl).

Uitgeest - De laatste midweek-
se wandeling van het jaar 2014 
is bij Wandelsportvereniging De 
Laatste Loodjes traditiegetrouw 
de Oliebollen Snert Tocht. Een 
gezellige ochtendwandeling op 
dinsdag 30 december die start 
vanuit het DTS Clubgebouw De 
Trots, Zuiderweg 72, Wijde Wor-
mer. De lengte van de wandeling 
is 10 kilometer, start om 10 uur 
precies en de inschrijving is van-
af 09.15 uur. Een ieder loopt in 
z’n eigen tempo met behulp van 
een routebeschrijving die wordt 
verstrekt bij de start. Onderweg 
wordt niet gepauzeerd. 
De wandelroute gaat vanuit het 
clubgebouw van DTS via de Zui-
derweg naar de wijk Kalf. Via 
de Ramsbeek, Loobeek, Eem-
meer en IJssel naar het Recre-
atiegebied Jagersveld. Na een 
rondwandeling door dit prachti-
ge natuurgebied gaat de wande-

ling weer terug naar Kalf en bij 
de ophaalbrug over de Braakdijk. 
Op nummer 18 rood, bij de fami-
lie Thea en Roel van Delft ont-
vangt u gratis oliebollen. Daar-
na Braakdijk verder vervolgen en 
via een klein stukje Zuiderweg 
terug naar het clubgebouw van 
DTS.  Aldaar kunt u een heerlijk 
kopje koffi e/thee nuttigen en ui-
teraard genieten van een heerlijk 
kop Snert tegen kostprijs.

Lid of geen lid iedereen is van 
harte welkom om in twee uurtjes 
deze heerlijke laatste ochtend-
wandeling van het succesvolle 
jaar 2014 mee te beleven. Deel-
name voor niet-leden bedraagt 
2,50. DLL-leden betalen 1 euro. 
Hiervoor ontvangt men een par-
koersbeschrijving en tegoedbon 
voor een kopje koffi e of thee.
Alle verdere informatie: www.
wsvdelaatsteloodjes.nl.

De fi lm ‘Boyhood’ in 
Filmhuis De Zwaan

Uitgeest - De fi lm ‘Boyhood’ is 
vrijdag 9 januari  te zien in Film-
huis De Zwaan.
Boyhood volgt het leven van Ma-
son Evans Jr. (Ellar Coltrane) en 
zijn oudere zuster Samantha (Lo-
relei Linklater). De fi lm begint op 
het moment waarop Ellar zes 

jaar wordt en de fi lm eindigt als 
Ellar een jaar of 18 is. Terwijl de 
jaren voorbij glijden, zien we hoe 
elk van hen omgaat met nieuwe 
fases in hun leven en hoe hun 
banden onderling veranderen.
Een prachtig, herkenbaar en 
hartverwarmend portret over op-

groeien, het vormen van een ei-
gen identiteit, het familieleven en 
het genadeloze verstrijken van 
de tijd. Het laat mooi zien dat 
een leven niet uit grote sprongen 
bestaat maar vooral kleine stap-
jes maakt. 

De regisseur van dit ambitieu-
ze tien jarige fi lmplan is Richard 
Linkater. Voor zijn rolbezetting 
koos hij vooral bevriende acteurs 
zoals Ethan Hawke en Patricia 
Arquette. Om de twee jaar draai-
de Linkater een aantal scenes.  
Het leverde een fraaie epische, 
bijna documentaire-achtige fi lm 
op. Dit jaar volgde de bekroning 
en kreeg Linkater in Berlijn de 
Zilveren Beer voor de beste re-
gie van 2014.

De zaal is open vanaf 19.45 is 
open vanaf 19.45 uur en de fi lm 
begint om 20.15 uur. Toegang:  5 
euro inclusief een kopje koffi e 
voorafgaand aan de fi lm (“Vrien-
den” 4 euro). Kaarten in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij: Boek-
handel Schuyt, Middelweg 139, 
Uitgeest.

Wereldtoppers bij 
Egmond Halve Marathon

Regio - De PWN Egmond Hal-
ve Marathon heeft op zondag 11 
januari een viertal Kenianen van 
absoluut wereldniveau aan de 
start staan. Bernard Kipyego, Lu-
cas Rotich en John Mwangangi 
stonden alle drie op het podium 
van de TCS Amsterdam Mara-
thon en maken nu hun opwach-
ting in Egmond. Daarnaast start 
tweevoudig wereldkampioen op 
de marathon, Abel Kirui. De win-
terklassieker van Le Champion 
met het parcours over het strand 
en door de duinen staat garant 
voor een enerverende strijd te-
gen de elementen.
Kipyego maakte een opmars in 
Amsterdam door zijn eerste gro-
te marathon te winnen. In lasti-
ge omstandigheden kwam de ri-
sing star tot 2.06.22 en brak met 
deze tijd zijn persoonlijk record. 
De 28-jarige Keniaan heeft daar-
naast al een snelle halve mara-
thon van 59.10 minuten in de be-
nen. Een ander hoogtepunt uit 
zijn carrière is de tweede plaats 

tijdens het wereldkampioen-
schap halve marathon in 2009. 
De 24-jarige Lucas Rotich fi nish-
te op 19 oktober als tweede in 
Amsterdam en verpletterde zijn 
persoonlijk record op de klassie-
ke afstand (2.07.18). De 24-jarige 
Keniaan heeft ook al eens onder 
het uur gelopen op de halve ma-
rathon en komt uit het crosscir-
cuit, wat voordelig kan zijn op 
het glooiende parcours van Eg-
mond. John Mwangangi is on-
dertussen een trouwe deelne-
mer aan de evenementen van Le 
Champion. Hij won in september 
al de Dam tot Damloop en ein-
digde daarnaast als derde tij-
dens de TCS Amsterdam Mara-
thon. De altijd goedlachse Abel 
Kirui heeft misschien nog wel 
de beste papieren om te winnen 
in Egmond. De ervaren 32-jari-
ge atleet werd tweemaal wereld-
kampioen op de marathon en 
heeft een zilveren Olympische 
medaille op de marathon op zak 
(Londen 2012).
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Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 2 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl
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Vitrine voor producten 
van De Fontein

Ophaaldata gft-afval
In week 1 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 29 december. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 31 december.
De Koog: vrijdag 2 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 2 januari.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Babette Leyla Kaandorp, dochter 
van R. Kaandorp en M.S.A. Motzo

De Fontein vestigt een week lang de aandacht op haar werk met een uit-
stalling van zelfgemaakte cadeau-artikelen in de vitrine in de hal van het 
gemeentehuis van Uitgeest. De Fontein is onderdeel van een beschermd 
wonen-locatie aan de Laan der Nederlanden in Beverwijk, die openstaat 
voor iedereen met een geldige indicatie. Het activiteitenaanbod omvat 
onder meer een meubelopknapdienst, houtbewerking, keramiek, werken 
met textiel, muziek, een fietswerkplaats en computerles.
Jolanda van der Burg-de Meester (links) en Marinka Verburg van De Fon-
tein bekijken hier samen met wethouder Antoine Tromp een folder met 
het activiteitenaanbod. De folder is te vinden op de leestafel in het ge-
meentehuis. Meer informatie: www.ribw-kam.nl (foto: gemeente Uit-
geest). 

Openingstijden gemeentewerf
De gemeentewerf aan de Molenwerf 27 heeft in de kerstperiode aan-
gepaste openingstijden. De werf is van maandag 22 december tot en 
met woensdag 24 december 2014 geopend van 10.00 uur tot 15.30 
uur. Van donderdag 25 december t/m zaterdag 27 december is de 
werf gesloten. 
Van maandag 29 december tot en met woensdag 31december is 
de werf open van 10.00 uur tot 15.30 uur. Op donderdag 1 en vrij-
dag 2 januari 2015 is de werf gesloten, maar op zaterdag 3 janua-
ri 2015 kunnen inwoners van Uitgeest er weer terecht van 09.00 uur 
tot 12.00 uur. 

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

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

Kerstboomversnippering 
woensdag 7 januari
Het versnipperen van de kerstbomen gebeurt op woensdagmiddag 7  janu-
ari 2015. De medewerkers van de gemeentelijke buitendienst geven kinde-
ren voor elke ingeleverde boom een lot en een mandarijntje. Er worden zes-
tien cadeaubonnen van twintig euro verloot. De trekking van de loterij is op 
vrijdag 9  januari. De uitslag wordt bekendgemaakt op de website www.uit-
geest.nl en op de gemeentepagina van woensdag 14 januari.
De versnipperaars staan 7 januari op de volgende plaatsen:
- 13.00 - 14.00 uur: naast de openbare bibliotheek (Dokter Brugmanstraat)
- 13.00 - 14.30 uur: nabij Deen supermarkt (A. van Renesseplein)
- 14.15 - 15.45 uur: nabij Jumbo supermarkt (Melis Stokelaan) 
- 14.30 - 15.45 uur: nabij Siro-Marskramer (Middelweg)
- 14.45 - 15.45 uur: nabij basisschool Kornak (Benningskamplaan) 
Kerstbomen mogen - goed kleingemaakt - ook in de bruine rolcon-
tainer voor het gft-afval. Ze mogen beslist niet klemzitten en het 
deksel moet dicht kunnen. De gemeente laat bomen versnippe-
ren in plaats van verbranden, omdat dit beter is voor het milieu.

Aangepaste openingstijden 
gemeentehuis met feestdagen
Het gemeentehuis sluit op woensdag 24 december om 15.30 uur. Op don-
derdag 25 december (Eerste Kerstdag) en vrijdag 26 december (Tweede 
Kerstdag) is het gemeentehuis de hele dag gesloten.
Op woensdag 31 december (Oudejaarsdag) sluit het gemeentehuis om 
15.30 uur. Het gemeentehuis is dicht op donderdag 1 januari (Nieuwjaar) 
en vrijdag 2 januari.  Maandag 5 januari opent het gemeentehuis pas om 
10.30 uur vanwege een afscheidsbijeenkomst voor burgemeester Van Eijk. 

OVERLEDEN
H. Schrijnders, 92 jaar
G.M. Groen, weduwe 
van J.J. Vergouw, 84 jaar

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
en afscheid burgemeester Van Eijk
Burgemeester en wethouders van Uitgeest nodigen onze inwoners en 
relaties van harte uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Die heeft 
dit jaar een bijzonder karakter omdat tegelijk afscheid wordt geno-
men van burgemeester Theo van Eijk.
De dubbele receptie vindt plaats op maandagavond 5 januari 2015, 
van 19.30 tot 21.30 uur in de hal van het gemeentehuis.



Plus-Wijzer
december 2014www.50pluswijzer.nl

Winleuke prijzen! Tot
Volgend 
Jaar!

DE WEG TERUG

BOURGONDISCH, 
VEELZIJDIG EN 

PLEZANT!

BOURGONDISCH, 

Zot van
Gent:

Lees de in deze krant opgenomen
50 pLus-Wijzer via de aparte Link op deze site
Of ga naar www.50pluswijzer.nl

http://www.castricummer.nl/news_ct/news_ct_wk52_50plus_2014.pdf
http://www.50pluswijzer.nl/puzzel/

	52_ed12_pag03
	52_ed12_pag05
	52_ed12_pag06
	52_ed12_pag09
	52_ed12_pag10
	52_ed12_pag11
	52_ed12_pag13
	52_ed12_pag15
	52_ed12_pag16
	52_ed12_pag17
	52_ed12_pag18
	52_ed12_pag41



