
De beste wensen 
van ons hele team

Uitgeest - Voor u ligt de laat-
ste editie van de Uitgeester 
Courant van dit jaar. Met veel 
plezier hebben we in 2015 het 
nieuws in Uitgeest weer ge-
volgd en aan de reacties van 
veel lezers te horen is men blij 
met dit handzame Uitgeester 
krantje dat al jaren wekelijks 
op alle deurmatten ploft.
Sportverenigingen sturen re-
gelmatig redactie in, evenals 
de basisscholen, die maar al 
te graag in hun dorpskrant 
staan. Ook de gemeente laat 
wekelijks van zich horen op 
de achterpagina waardoor 
u precies op de hoogte bent 
van alles wat er in uw woon-
plaats gebeurt.
Wilt u in de krant een leuke 
kleurige wens plaatsen of ie-
mand op originele manier fe-
liciteren eventueel met een 
foto? Bel of mail ons voor 
meer informatie.
Ook in 2016 hopen we weer 
leuke, informatieve kranten 
te maken die iedere Uitgees-
ter helemaal gratis ontvangt. 
We hebben weer veel nieu-
we ideeën voor leuke rubrie-
ken waarmee we vanaf janu-
ari van start gaan. Ook hopen 
we weer dat u ons van infor-
matie voorziet. Een leuk pro-
ject op school? Een lid van uw 
vereniging die een bijzonde-

re prestatie heeft neergezet? 
Iets dat u in het dorp tegen-
komt dat u graag met ande-
ren wilt delen? Stuur ons een 
foto met een klein verhaaltje! 
Ons e-mailadres is redactie@

uitgeestercourant.nl.
Zo hopen we er samen met 
u weer een mooi jaar van te 
maken! Dagelijks up to date 
blijven? Kijk dan op 
www.uitgeestercourant.nl.
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Van links naar rechts Daniëlle van Leeuwen, Frits Raadsheer, Renée Wouwenaar, 
Monique Teeling, Wendi Honcoop en Veroni Pereboom. (foto: Reinder Weidijk)
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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

Binnenmeerschool zamelt 
in voor voedselbank

Uitgeest - De kinderen van de Binnenmeerschool uit Uitgeest werden in de week vóór de 
kerstvakantie in de gelegenheid gesteld een vrijblijvende donatie te doen voor de voedsel-
bank. Er stond in elke klas een boodschappentas die gevuld mocht worden met houdbare 
producten. Er is ontzettend veel ingezameld, is oop bijgaande foto te zien!

Gezinsviering in 
katholieke kerk
Uitgeest - Op kerstavond, 
donderdagavond 24 decem-
ber, is er om 18.00 uur een 
gezinsviering in de katholie-
ke kerk aan de Langebuurt. 
Het wordt een eigentijd-
se dienst vol licht en warm-
te, inspirerende woorden en 
prachtige kerstliedjes van het 
koor Sound of Life. Een sfeer-
vol begin van de kerstdagen.
Tijdens de viering spelen kin-
deren het kerstverhaal en 
vormen zo een levende kerst-
stal. Alle kinderen kunnen 
hieraan meedoen. Kom dan 

verkleed als herder of engel 
naar de kerk en meld je ach-
ter in de kerk aan. 
Bij binnenkomst liggen er 
kerstballen van papier. Op de 
achterkant van de bal mag 
een kerstwens geschreven 
worden. Vóór in de kerk staat 
een kerstboom, daar komen 
alle ballen in te hangen. Tij-
dens de kerstviering bidden 
de aanwezigen samen voor 
alle wensen en intenties uit 
de boom. 
Iedereen is van harte welkom 
bij deze viering!

Uitgeest - Donderdag 24 
december vindt wederom de 
speciale Bonte Kerstnacht-
viering plaats in café de Bon-
te Vivant. 
Ditmaal met medewerking 
van DJ Pilsing Liefting. Hij zal 
de aanwezigen met zijn mu-
ziek uit de jaren 60 tot en met 
heden een leuke avond be-
zorgen. Naast de muziek van 
Pilsing wordt de algemene 
kennis van de gasten getest 
door middel van een quiz met 
mooie prijzen. Cajonvirtuoos 
John Dodge zal bij diverse 
kerstsongs op zijn eigen on-
navolgbare wijze de percus-
sie verzorgen.

DJ Pilsing op 
kerstnacht in 

de Bonte Vivant

Uitgeest - Dinsdag is inge-
broken in een woning gele-
gen aan de Prinses Irenelaan.
Er is een ruit ingegooid en de 
achterdeur is geforceerd.  
De politie is op zoek naar ge-
tuigen, u kunt contact opne-
men met de politie via 0900-
8844.

Woninginbraak

R   aadslid 
aan het wooRd

Rene Oud
Mijn naam is Rene Oud, 26 
jaar, getrouwd met Milou en 
vader van een tweeling van 2 
jaar. In het dagelijks leven werk 
ik als groepsbegeleider op een 
crisisopvang voor mensen met 
een verstandelijke beperking 
met bijkomende psychiatrische 
problematiek. Ik ben tevens 
fractievoorzitter van D66 Uit-
geest.
Sinds 2014 zit ik in de gemeen-
teraad. De reden waarom ik 
mij aangetrokken voelde tot de 
lokale politiek was vrij simpel. 
De jeugd heeft de toekomst! 
Daarom is het belangrijk om 
juist die stem te kunnen ver-
tegenwoordigen binnen de 
gemeenteraad. Bij alle beslis-
singen die we in de gemeen-
teraad nemen, probeer ik altijd 
de stem van de jongeren te 
vertegenwoordigen. 
Alle Uitgeesters maken sa-
men Uitgeest. De gemeente 
kan dit niet alleen. Mooie, he-
laas soms uit nood geboren, 
initiatieven zoals de doorstart 
van het zwembad zijn hier een 
voorbeeld van. D66 streeft naar 
een hechte dorpsgemeen-
schap waar iedereen, ook de 
kwetsbare groepen binnen 
onze gemeente zoals ouderen 
en kinderen, meetellen. Initia-
tieven die vanuit de inwoners 
ontstaan zal de gemeente zo-
veel mogelijk ondersteunen. 
Op deze manier ontstaat er 
meer draagvlak onder de in-
woners en voelen zij zich meer 
betrokken bij hun dorp. Het is 
niet meer van deze tijd dat alle 
oplossingen van problemen/
uitdagingen van de Uitgeesters 
op de Middelweg 28 bedacht 
kunnen worden. Dat betekent 
overigens niet dat de gemeen-
te helemaal geen rol van bete-
kenis meer speelt. Het is alleen 
anders dan voorheen.
Suggesties wat beter kan? Ik 
hoor het graag op rene_oud@
hotmail.com Op twitter kunt u 
mij volgen: @reneoud. Fijne 
feestdagen toegewenst!
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Lerares uit trein gezocht
Zondagavond 13 december zat je naast mij in de trein. Je zei dat je 
lerares in Amsterdam was en stapte uit in Uitgeest. In Castricum zag ik 
dat je iets had achtergelaten, wat ik je graag teruggeef. 06-86353424.

Bakkum - Tweede Kerst-
dag is de Hoeptuin weer 
het decor voor de levende 
kerststal bij De Hoep. De 
hele vakantie zijn er diver-
se activiteiten te doen. Kin-
deren kunnen kerstballen, 
wintertafereeltjes of na-
tuurlijke kerstslingers ma-
ken. Ze kunnen schatzoe-

Kerst in en om De Hoep

Heemskerk - Sama Bouw-
service maakt de aanschaf 
van zonnepanelen nu voor 
iedereen bereikbaar. Het be-
drijf heeft een ‘plug & play’ 
zonnepaneel in de collec-
tie opgenomen, dat zonder 
montage op elke vlakke op-
pervlakte kan worden ge-
plaatst. Zeer geschikt voor 
toepassing op een dakka-
pel, maar ook ideaal om op 
een aanbouw te zetten. Bo-
vendien wordt de aankoop-
prijs gemiddeld binnen zeven 
jaar terugverdiend doordat er 
flink bespaard wordt op de 
elektriciteitskosten.
Het aantrekkelijke van deze 
zonnepanelen is dat er geen 
extra handelingen nodig zijn. 
De meterkast hoeft niet te 
worden aangepast, dank-
zij een kleine omvormer aan 
de onderzijde is een stekker 
in het stopcontact voldoende 
om het paneel zijn werk te la-
ten doen. Deze zonnepane-
len behoren qua energieop-
brengst tot de betere klas-
se en hebben als bijzonder-
heid dat ze aan elkaar ge-
schakeld kunnen worden. Zo 
kunnen er twee zonnepane-

len met slechts één stekker 
worden aangesloten op de-
zelfde stroomgroep. Verhui-
zen? Dan gaat het paneel 
gewoon mee! Wie precies 
wil bijhouden hoeveel ener-
gie het paneel opbrengt kan 
daarvoor optioneel een spe-
ciale meter aanschaffen, die 
in het betreffende stopcon-
tact wordt geplaatst. Zo valt 
exact af te lezen welke be-
sparing is gerealiseerd. De-
ze zonnepanelen zijn uitge-
rust met een robuuste meta-
len standaard, die verzwaard 
wordt door middel van te-
gels. Sama Bouwservice le-
vert er een handige brochure 
bij, waarin precies staat be-
schreven hoeveel tegels er 
nodig zijn, afhankelijk van de 
omstandigheden. De panelen 
zijn direct uit voorraad lever-
baar. Sama Bouwservice blijft 
uiteraard ook het juiste adres 
voor onder meer dakkapel-
len, zonwering en rolluiken.

Sama Bouwservice is ge-
vestigd aan de Lijnbaan 75 
in Heemskerk. Kijk op www.
sama.nl voor uitgebreide in-
formatie of bel: 0251 236846.

Bij Sama Bouwservice:
Dakkapel compleet 
met zonnepaneel

ken, jagers en verzame-
laars nadoen en vuur ma-
ken zonder lucifers en ze 
bakken daarna hun eigen 
broodje. Op avontuur gaan 
met Heksje Hoeplakee of 
het stille bos bezoeken tij-
dens een wandelexcursie 
kan ook. En er is boswach-
terspreekuur.

ScheidingsMakelaar is nu ook 
familiemediator

Regio - De ScheidingsMa-
kelaar Hans van Son, MfN 
registermediator, heeft de 
opleiding tot gespeciali-
seerd familiemediator met 
succes gevolgd. 

Hans is nu ruim acht jaar 
werkzaam als Scheidings-
Makelaar. ,,Ik begeleid men-
sen bij het beëindigen van 
de relatie. Zowel getrouwde 
stellen, mensen die samen-
wonen of een geregistreerd 
partnerschap zijn aange-
gaan. Er komt nogal wat om 
de hoek kijken. Je kunt het af 
met een half A4tje of je kunt 
een goede basis leggen voor 
de toekomst. Mijn insteek is 
om uitgebreid te gaan be-
spreken en samen te ontdek-
ken wat de goede oplossing 
is.” 

Daarbij komt de specialisa-
tie familiemediation goed van 
pas. ,,Regelmatig worden er 
gevoelige onderwerpen be-
sproken en tot een gezamen-
lijk gedragen oplossing ge-
bracht. Daarna gaan we de-
ze vastleggen en verankeren 

naar de toekomst. Ik verzorg 
het hele proces, van het eer-
ste gesprek tot en met de in-
schrijving in het gemeentelijk 
register. Ook de procedure-
le afhandeling richting advo-
caat en rechtbank wordt ver-
zorgd. Alles tegen een vaste 
prijs. Duidelijkheid en zeker-
heid, geen verrassingen ach-
teraf.”  
Door de specialisatie familie-
mediation is nu ook een ‘toe-
voeging’ mogelijk. ,,Dus ei-
genlijk pro deo mediation. De 
raad van Rechtsbijstand be-
paald dan een eigen bijdrage. 
Afhankelijk van het inkomen 
kan dat slechts 92 euro zijn.”

Hans van Son is het aan-
spreekpunt in de IJmond en 
Haarlem en omgeving. Bel 
voor meer informatie of een 
gratis scheidingsscan: 06-
21236301 of mail naar son@
scheidingsmakelaar.nl.

Mannenharten 2
Er is veel veranderd in de le-
vens van de mannen, maar 
ook in Mannenharten 2 blijkt 
de liefde weer alles behal-
ve een sprookje. Zo drijft de 
baby van Wouter en Nico-
le hen vooral uit elkaar. Met 
als gevolg dat Wouter zich 
nog één keer in het onbezon-
nen studentenleven stort. Sa-
men met Tim, die net terug 
is van zijn reis en besloten 

heeft een tijdje single te blij-
ven, wat makkelijker gezegd 
is dan gedaan. Dennis valt 
als een blok voor een nieuw 
zangtalent, maar zij laat zich 
niet zo makkelijk inpakken. 

Evenals Niels, die besluit het 
na een versiercursus over een 
hele andere boeg te gooien. 
En dan is er nog de hopeloos 
romantische Younes.

The Nutcracker
Kerstmis zou simpelweg 
Kerstmis niet zijn zonder de 
klassieke voorstelling van het 
Royal Ballet, The Nutcracker. 
Losjes gebaseerd op een ver-
haal van Hoffmann, begint 
het met de kerstfestiviteiten 
van de kleine Clara en haar 
familie en gaat vervolgens 
over in een reeks van dro-
men en betoveringen die Cla-
ra ondergaat tijdens haar ma-

gische reis naar het Land van 
Sneeuw en het Snoepgoed 
Koninkrijk. Peter Wrights be-
toverende productie met zijn 
wonderlijk groeiende kerst-
boom en een oplaaiende 
strijd tussen de schurkachti-
ge Muizen Koning en een le-
ger van speelgoedsoldaat-
jes, put enerzijds uit Tchai-
kovsky’s kleurrijke muziek en 
behoudt anderzijds de frag-
menten van de originele cho-
reografie.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 18.45 uur  zaterdag 21.00 uur
zondag 18.45 uur

maandag & dinsdag 21.30 uur  woensdag 18.45 uur
Mannenharten

zondag 15.30 uur
The Nutcracker - Royal Ballet

donderdag 18.30 uur
vrijdag 15.30 uur  zaterdag 21.00 uur

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 18.30 uur
Star Wars: The Force Awakens - 3D

donderdag, zondag & dinsdag 15.30 uur
Star Wars: The Force Awakens - 2D

donderdag & zondag 21.30 uur
maandag & dinsdag 18.45 uur

woensdag 21.30 uur
Publieke werken

donderdag 21.30 uur  zaterdag 15.30 uur
zondag 21.30 uur

maandag 15.30 & 21.30 uur
dinsdag 21.30 uur  woensdag 15.30 & 21.30 uur

Spectre
donderdag 13.15  & 16.00 uur 

vrijdag & zaterdag 15.30 uur   
zondag 13.15 uur

maandag 13.15  & 16.00 uur 
dinsdag 13.15 uur   woensdag 13.15  & 16.00 uur  

Dummie de Mummie 2 
donderdag 11.00 uur

vrijdag & zaterdag 13.00 uur   
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur

Mega Mindy vs Rox
vrijdag & zaterdag 13.00 uur   

Snoopy en Charlie Brown - 3D (NL)
donderdag, zondag & maandag 13.15 uur

dinsdag 13.15  & 16.00 uur  
woensdag 13.15 uur  

Snoopy en Charlie Brown - 2D (NL)
donderdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 10.45 uur
The Good Dinosaur - 3D (NL)

Programma 24 dec  t/m  30 dec 2015
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Vredeburg 
ruikt aan winst
Limmen - Met bondswed-
strijden voor het achttal van 
schaakvereniging Vrede-
burg 1, het zestal van Vre-
deburg 2 en het viertal van 
Vredeburg 3 en ook nog 
een interne competitieron-
de was het andermaal een 
drukke week voor de scha-
kers van SV Vredeburg. Vre-
deburg 1 bezocht het ho-
ger gerangschikte Opening 
64 in Sint Pancras en mocht 
slechts ruiken aan de winst. 
Bert Hollander versloeg op 
het eerste bord de sterkste 
Pancrasser in een vloeien-
de aanvalspartij. Bob Stolp 
kreeg een gevaarlijke aanval 
op de damevleugel te ver-
werken, maar wist ternau-
wernood een remise uit het 
vuur te slepen. Barry Bleke-
molen verloor zonder tegen-
kansen. Jos Admiraal over-
schreed in een zeer gesloten 
partij nooit de remisemarge. 

Harold Ebels noteerde na 
een eeuwig-schaak-situa-
tie een remise na een zeer 
onderhoudende Siciliaanse 
partij. Ed Stolp overspeelde 
met de zwarte stukken zijn 
tegenstander en wikkelde 
keurig af naar mat. Sandra 
Hollander liet een vijandi-
ge loper toe in haar stelling 
en dat koste twee pionnen 
en de partij. Hidde Ebels liet 
na vroege pionwinst in het 
middenspel een loper slaan 
en kon die achterstand niet 
meer repareren. Met een 
eindstand van 4,5-3,5   de 
kleinst mogelijke nederlaag   
kan gesteld worden dat Vre-
deburg het niet onverdien-
stelijk deed tegen een ster-
ke tegenstander, maar niet-
temin met lege handen staat 
en in ernstige degradatie-
zorgen verkeert. 

Vredeburg 2 bezocht mid-
weeks Schaakgroep Koe-
dijk en scoorde een dege-
lijke 3-3. Vredeburg 2 staat 
daarmee in de middenmoot 
in de derde klasse C. Vre-
deburg 3 reisde naar SV Ex-
celsior in Heemskerk. Team-
captain Jan Brantjes speel-
de een uitmuntende partij 
en scoorde een halfje tegen 
een gerenommeerde tegen-
stander. Adri Beentjes deed 
het nog beter door een vol 
punt binnen te slepen. Om-
dat Marcel Wester en Ed van 
Duin een nederlaag te slik-
ken kregen   eindstand 2,5-
1,5   bleef een stunt uit. 

Vredeburg 3 bungelt onder-
aan in de vierde klasse F. 
Vrijdag speelt SV Vredeburg 
het kersttoernooi.

Neva-ensemble op 
kerstavond in de kerk 

Limmen - Op kerstavond 
luistert het Neva-ensem-
ble de kerstnachtviering van 
21.30 uur in de Cornelius-
kerk op met zang. Vijf zan-
gers en een pianiste die sa-
men het Neva-ensemble vor-
men, zijn voor het 24ste sei-
zoen in het land. Vanaf begin 
december 2015 tot half ja-
nuari 2016 geeft het beken-
de Neva-Ensemble uit St. Pe-

tersburg concerten of ver-
zorgt met ingetogen liede-
ren uit de Slavisch-Byzantijn-
se kerk de zang tijdens kerk-
vieringen. 
Het belooft een bijzondere 
viering te worden met naast 
de Slavisch-Byzantijnse kerk-
muziek ook beroemde kerst-
liederen. Gratis toegang, 24 
december, aanvang 21.30 
uur.

Brandweer vroeg uit veren
Castricum - Zondagoch-
tend om 00.34 uur moest 
de brandweer een contai-
nerbrand blussen bij het 
NS-station. De brandweer 
heeft de container weggere-
den bij de gevel en heeft het 
vuur gedoofd. De oorzaak is 

waarschijnlijk brandstichting. 
Woensdag 16 december is de 
brandweer twee keer uitge-
rukt naar Dijk en Duin. Een 
keer was het loos alarm, de 
tweede keer is hulp verleend 
op een afdeling. Foto: Hans 
Peter Olivier.

Exposanten gezocht
Limmen - Voor de beken-
de expositie Artistiek en Cre-
atief zoekt Limmen Cultuur 
mensen die hun werk willen 
exposeren in Vredeburg. Dit 
jaar is de expositie 12 en 13 
maart. 
De tentoonstelling is op bei-
de dagen te bezichtigen van 
11.00 tot 17.00 uur en de toe-

gang voor het publiek is gra-
tis. Het aanmeldingsformu-
lier is vanaf 28 december 
te downloaden via onze si-
te www.limmencultuur.nl. In-
formatie via e-mail  limmen-
cultuur@hotmail.com (voor-
keur) of per telefoon 06-
20969423. Aanmelden kan 
tot 1 februari.

Castricum - Vorige week 
maandag was er tussen 13.30 
en 15.00 uur spraken van een 
woninginsluiping op de Gou-
denregenlaan. Er zijn een 
laptop en een tablet wegge-
nomen. De daders zijn niet 
meer aangetroffen. 
Vrijdag tussen 11.00 en 12.00 
uur heeft er een inbraak 
plaatsgevonden in een wo-
ning op de Achterlaan. het is 

onbekend of er goederen zijn 
weggenomen. 
In Limmen is vrijdag ingbro-
ken tussen 1.30 en 4.00 uur 
bij een fietsenwinkel aan de 
Rijksweg. Via een ladder aan 
de rechterzijde van het pand 
zijn de daders het dak op ge-
klommen. Vervolgens is er 
een gat gezaagd in een licht-
koepel. 
Er zijn fietsen weggenomen 
van het merk Colnago en Cu-
be.

Locoburgemeester Tromp 
bezoekt gouden echtpaar
Uitgeest - Het echtpaar 
Spaan-Pilkes vierde op dins-
dag 15 december 2015 dat 
het precies een halve eeuw 
eerder in Uitgeest in het hu-
welijksbootje stapte. Loco-
burgemeester Antoine Tromp 
verraste het echtpaar in hun 
woning in Waldijk met een 
feestboeket en een kopie van 
de originele trouwakte.
Gouden bruidegom J. Spaan 
(71), afkomstig uit Zuid-
Schermer, ontmoette zijn 
gouden bruid M. Pilkes (68), 
uit Marken-Binnen, destijds 
op de kermis in haar woon-
plaats. In het jaar van hun 
trouwen (1965) verruilde hij 
een baan bij lijnzaadoliefa-
briek De Vrede in West-Knol-
lendam voor een baan bij de 
Hollandse Melksuiker Fa-
briek in Uitgeest. Een jaar la-
ter kreeg hij via het werk een 
woning aan De Terp. Na drie 

jaar maakte de heer Spaan 
promotie en werd hij ploeg-
chef.
Het jonge echtpaar kocht 
vervolgens een huis aan De 
Wilgen, waar het dertig jaar 
zou wonen. De heer en me-
vrouw Spaan-Pilkes kregen 
twee zoons en een dochter. 
Naast een schoondochter en 
een schoonzoon hebben ze 
twee kleindochters.

Op de leeftijd van 57,5 jaar 
ging de heer Spaan na ve-
le jaren ploegendienst met 
pensioen. In zijn vrije tijd is 
hij onder meer vrijwilliger bij 
de Weidevogelbescherming 
en houdt hij het terrein van 
het appartementengebouw 
schoon waar het echtpaar 
acht jaar terug met veel ple-
zier zijn intrek nam. Gezond 
op weg naar het volgende 
huwelijksjubileum.

Geen wensballonnen
Castricum - In de eerste 
uren van 2016 zullen er naast 
heel veel vuurwerk ook ve-
le wensballonnen opgelaten 
worden. 

Veel gemeentes hebben een 
verbod opgenomen voor het 
oplaten van wensballonnen. 

PWN steunt dit beleid en 
raadt het gebruik van wens-
ballonnen af. Wensballonnen 
kunnen brand veroorzaken. 

Naast brandgevaar in de na-
tuurgebieden, moeten de 
neergekomen wensballon-
nen worden opgeruimd. 









Een kerstboom 
om van te houden

,,Zeg, die bouwmarkt verkoopt 
kerstbomen, Nordmannen om 
precies te zijn, en als we er 
pak ‘m beet 1500 airmiles te-
genaan gooien, valt de prijs 
reuze mee.” Mijn man kijkt 
mij heel tevreden aan over 
zijn zojuist bedachte plan. Oh 
ja, een kerstboom, die koch-
ten wij altijd om de hoek bij 
de buren die met een vuur-
korf meteen vanaf Sinterklaas 
de verkoop startten. Ze staan 
er niet meer omdat het stuk-
je grond verkocht is. Ze zijn 
uitgeweken en nu moeten we 
dus sowieso sjouwen met een 
boom. Ik wil geen kunstboom, 
zo¹n plastic geval, zo’n ijselijk 
recht kreng waar de neppig-
heid van afstraalt.
Ik wil een echte, ik houd van 
het ophalen, de geur, zelfs het 
uitvallen, ja ik ben er dol op. 
Zo’n echte leeft, heeft mis-
schien zelfs wel een ziel als je 
onze boomknuffelende prin-
ses mag geloven. Dus rijden 
wij naar die bouwmarkt twee 
dorpen verderop. Eerst wor-
den we een paar kilometer 
door de winkel geloodst, ter-
wijl we verleid worden allerlei 
kerstige zaken aan te schaf-
fen. Maar die hoef ik niet, ik 
kom voor een boom. Over-
al schalt kerstmuziek die ik 
overigens al aan moet horen 
vanaf 22 oktober waar wij op 
een Spaans vliegveld op on-

ze vlucht zaten te wachten. 
Inmiddels kan ik geen Jingle 
bells meer horen en ga ik bij-
na van rapmuziek houden. Al-
les is goed als het maar geen 
Rudolf, Christmas tree of Let 
it snow bevat. We komen uit 
op een buitenplaats waar de 
bomen dicht tegen elkaar lig-
gen, zo dicht dat je niet kunt 
inschatten of het een redelij-
ke boom is. Mijn man is min-
der kieskeurig en pakt de eer-
ste de beste beet. ,,Nou deze 
dan maar”, zegt hij vastbera-
den. Maar ik wil ‘m niet, jam-
mer voor het boompje, wat 
mij betreft is hij voor niks ge-
kapt en gaat hij mijn woonka-
mer niet opleuken. Hij is van 
onderen te breed, dan een 
stuk kaal en loopt vervolgens 
over in een ielig bovenkantje. 
,,Daar kan ik toch niets mee?” 
roep ik verbaasd. En zo mod-
deren we nog een tijdje ver-
der, geen enkel boompje vol-
doet aan de optuigelijke eisen 
die ik stel. 
De verkoopster komt vro-
lijk op ons af gehuppeld met 
de vraag: ,,Zoekt u een kerst-
boom?”, een tamelijk overbo-
dige vraag als je omringd door 
een naaldbomenwoud  ter 
grootte van het Amsterdam-
se bos aan het rondstruinen 
bent. ,,Ja wij zoeken een air-
milesboom, een Nordmann” 
poog ik. Meteen schat ze in 

dat aan ons weinig te verdie-
nen valt en met ,,moet u daar 
maar kijken” laat ze ons het 
verder zelf uitzoeken. We ko-
men er niet uit, de een is nog 
misvormder dan de ander en 
enigszins teleurgesteld rijden 
wij boomloos terug naar Uit-
geest. Toch maar even bij de 
nieuwe locatie kijken van de 
buren die nog een paar over-
gebleven bomen hebben 
staan. We zoeken en zoeken 
en vinden uiteindelijk voor ge-
noeg geld een boom die tot nu 
toe iedereen liet staan. Het is 
de minst erge van het stel. De 
stam wordt voor ons behulp-
zaam bijgezaagd en met veel 
gedoe proppen we het ge-
val in de auto. Eenmaal thuis 
moet ie even uitzakken zo-
dat de takken mooi komen te 
hangen. Vakkundig slaat mijn 
man er een kruis onder en 
twee dagen later wordt ie bin-
nengezet. De onderste tak-
ken dwalen alle kanten op en 
de tak waar de piek op moet, 
staat zo krom als een banaan. 
,,Zo, zo, zo, ben je daar lelij-
kerd?”, grijns ik het boompje 
toe. Als door een angel ge-
stoken zakt ie met een klap 
nog schever dan daarvoor en 
ik weet meteen waarom ik de 
komende dagen van hem ga 
houden.

Monique Teeling

Een wintervertelling
,,Ik ga vanavond uit”, grapte 
de oude vrouw die opgebrand 
in haar bed lag. Ze werd om-
ringd door haar acht kinde-
ren terwijl ze de dood in de 
ogen keek. Uit alle delen van 
de wereld waren ze naar het 
ouderlijk huis gekomen om 
afscheid van hun moeder te 
nemen. Want alle mensen 
die haar kenden, hielden van 
haar. Hun vader was al eer-
der heengegaan, maar dat af-
scheid was minder zwaar ge-
weest. De man was onbe-
trouwbaar.
Na haar begrafenis, kwamen 
de broers en zussen nog een 
keer bij elkaar om wat spullen 
van de oude vrouw te verde-
len. Het was kerstavond. De 
acht meest waardevolle voor-
werpen werden bij elkaar ge-
zet. Antiek en wat sieraden. 
De oudste zus, een alleen-
staande vrouw zonder kinde-
ren, had haar zinnen gezet op 
een klein schilderij en hoopte 
dat zij dat mee naar huis kon 
nemen. 
Er werd geloot om op een eer-
lijke manier de volgorde van 
het kiezen te bepalen en zij 
eindige als een van de laat-
sten. Het schilderijtje werd ge-
kozen door haar oudste broer, 
waarna de vrouw genoegen 

moest nemen met haar moe-
ders trouwring. Toen de spul-
len verdeeld waren, kwam 
de broer met het schilderijtje 
naar haar toe. ,,Hier, voor jou. 
Ik wist dat je het mooi vindt en 
wilde er zeker van zijn dat het 
bij jou terecht zou komen.” De 
volgende dag stapte de broer 
fl uitend het vliegtuig in met de 
trouwring om zijn pink. 
Ook de zus liep die kerstdag 
rond met een glimlach van 
oor tot oor. Alleen zij wist dat 
het schilderij een klein ka-
pitaal waard was en ze hield 
het in haar bezit als een ap-
peltje voor de dorst. Een jaar 
later, net na kerst, stierf de 
vrouw plotseling. Haar zeven 
broers en zussen kwamen 
over voor haar begrafenis en 
hadden verdriet. Bij de afhan-
deling van haar administratie 
werd duidelijk dat het schil-
derij verzekerd was voor een 
groot bedrag. Het schilderij 
werd geveild, iedereen werd 
wat rijker, maar de nagedach-
tenis aan hun zus zou voor al-
tijd vertroebeld zijn. Moraal 
van het verhaal: wacht niet 
te lang met fouten herstellen, 
maar doe het niet tijdens het 
kerstdiner.

Anneke Zonneveld. 

Groot en klein leed
Kerst... het geeft me een am-
bivalent gevoel. Ik heb uitein-
delijk positieve gevoelens bij 
kerst, maar dat is lang niet al-
tijd zo geweest. Ik voel me ook 
een beetje schuldig in mijn 
kleine wereldje waarin ik wel 
happy ben met kerst, maar ook 
besef dat anderen dat totaal 
niet kunnen zijn. 
Kaarslicht, verlichte tuinen, 
mooi versierde kerstbomen; 
ik ben er gek op. Maar het 
zijn ook dagen waarin je je 
juist extra eenzaam kunt voe-
len. Ik heb het, gelukkig jaren 
geleden, aan den lijve onder-
vonden en dat was hard, kei-
hard. Het zijn dagen waarop 
mensen die gelukkig zijn zich 
nog gelukkiger voelen, maar 
voor mensen die in een lasti-
ge levensfase zitten kunnen 
het juist vreselijke dagen zijn. 
Voor mij is het ook een voorbo-
de van een moeilijke tijd. In de 

dagen tussen kerst en oud en 
nieuw zijn zeer dierbaren mij 
plotseling ontvallen. Mijn vader 
(66) in 1986, mijn schoonmoe-
der (66) in 1988 en mijn broer 
(49) in 1998. Die drama’s, ook 
al is het al zo lang geleden, zal 
ik altijd met me meedragen en 
dat hoort dus voor mij ook al-
tijd bij kerst. Ik ben, nog steeds, 
elk jaar blij als 27, 28, 29 en 30 
december weer voorbij zijn.
Maar wat is dit maar een, re-
latief gezien, klein leed in ver-
gelijking met wat de men-
sen moeten voelen die nu in 
een tentje met hun gezinne-
tje de kerst doorbrengen, to-
taal in het ongewisse over hun 
toekomst. Hele gezinnen die 
huis en haard noodgedwon-
gen achter zich hebben gela-
ten. Kunnen wij ons daar IETS 
bij voorstellen? Ik niet!

Renée Wouwenaar.









Het is een meisje!
Dat ik niet altijd de slimste ben, 
in praktisch opzicht, mag blijken 
uit dit verhaal. Tien jaar geleden 
woonden wij nog niet zo lang 
op ons nieuwe adres. De kerst-
kaartjes van de buren stroom-
den binnen en natuurlijk kregen 
ze een leuk kaartje terug. Om-
dat ik een ramp ben met namen 
en gezichten onthouden, was 
het voor mij heel handig dat de 
meeste buren hun huisnum-
mer hadden vermeld. Ik heb in 
het verleden wel eens twee ver-
keerde stellen gekoppeld, op 
het kerstkaartje dan, wat veel 
vragen opriep. Nu blijf ik me al-
tijd afvragen of die buren daar-
om nog steeds ruzie hebben 
met elkaar.
Enfi n, omdat bij ons in de straat 
een babymeisje was geboren, 
wilde ik meteen een geboorte-
kaartje op het betreffende adres 
bezorgen. Maar terwijl ik de 

kaartjes langsbracht bekroop 
mij een raar gevoel. Het huis-
nummer op het geboortekaart-
je bleek van mij bekende men-
sen te zijn, Jan en Gerda, die, 
met alle respect, niet meer echt 
de leeftijd hadden om een ba-
by te krijgen. Terwijl ik met het 
felicitatiekaartje stond te twij-
felen voor hun deur zag ik ge-
lukkig de naaste buurvrouw van 
het stel naar buiten komen.
Met veel helderheid van geest 
besefte zij kennelijk dat ik een 
probleem had, dus gooide ik 
mijn twijfels eruit. ,,Jan en Ger-
da, hebben die een baby ge-
kregen?’’ vroeg ik haar. Ze was 
heel verbaasd over mijn vraag. 
,,We kregen toch een geboorte-
kaartje,’’ legde ik uit. ,,Met ‘hoe-
ra, het is een meisje’ erop!’’ Toen 
ging bij haar een lichtje op. Hik-
kend van de lach zei ze dat ik 
het geboortekaartje nog maar 

Pizza met Kerstmis
De kookkunsten van mijn 
moeder waren, achteraf be-
zien, niet bovengemiddeld. Er 
werd over het algemeen een-
voudige Hollandse kost op ta-
fel gezet en hooguit eens per 
week stond er rijst of pasta 
op het menu. Veel geld was er 
niet te besteden, mijn moeder 
leefde samen met mij van een 
uitkering op bijstandsniveau. 
Arm heb ik me overigens nooit 
gevoeld. Dat het er elders wel-
licht anders aan toeging, viel 
me niet echt op, omdat ik zel-
den ‘elders’ kwam. Er werd 
vrijwel altijd thuis gegeten, 
ook gedurende de kerstdagen. 
En wat zette mijn moeder dan 
op tafel? Eigenlijk niets bijzon-
ders, gewone alledaagse kost 
met hooguit eens een klein 
beetje extra. Het feestelijke zat 
hem vooral in het feit dat er 
‘s avonds wat toastjes of wat 
kaas en worst op tafel kwa-
men, iets wat op een doorsnee 
avond nooit gebeurde. Nog-
maals, dit soort details vielen 
voor mij nauwelijks op, om-
dat ik niet beter wist. Tegen-
woordig verbaas ik me zelfs 
regelmatig over de neiging die 
mensen hebben om voor het 
kerstdiner alles uit de kast (en 
de portemonnee) te trekken, 
om vervolgens een week la-
ter triomfantelijk te melden dat 
het hoog tijd is om te gaan lij-
nen. Maar één kerstmaaltijd is 
me altijd bijgebleven. Kenne-
lijk had mijn moeder weinig zin 
om zelf in de keuken te gaan 
staan, want ze besloot dat we 
pizza zouden laten bezorgen. 
Op zich al heel wat, voor een 
gezin dat leeft van minima-
le middelen. Voor twee vers-

gebakken, thuisbezorgde piz-
za’s ben je veel meer kwijt dan 
voor een gemiddelde zelfbe-
reide maaltijd. Maar geld was 
in dit geval niet de beperkende 
factor. Onwetend over de gang 
van zaken bij menig pizzabak-
ker tijdens de kerstdagen, bel-
de ik met een bezorgdienst. 
Geen gehoor. Ik probeerde de 
volgende. Wederom geen ge-
hoor. Zo heb ik, naar ik meen, 
een stuk of vier bedrijven ge-
beld. Allemaal waren ze geslo-
ten. Uiteindelijk slaagde ik er-
in om een bedrijf aan de lijn te 
krijgen dat geopend was en 
pizza’s bezorgde. Na onze be-
stelling te hebben doorgege-
ven werd mij gevraagd om het 
bezorgadres. Ik noemde de 
precieze locatie in de Da Cos-
tastraat in Heemskerk. ,,Hoe? 
De Kosterstraat?” ,,Nee, me-
neer, de Da Costastraat”¹, ant-
woordde ik. Ter verduidelijking 
zei ik nog: ,,Eerst ‘dee aah’ en 
dan ‘Costa’ als tweede woord.” 
Het bleef even stil. Vervolgens 
werd ik bedankt voor de be-
stelling. Ongeveer drie kwar-
tier later werden we gebeld. 
,,Wat is het adres?” 
Men bleek de Da Costa-
straat niet te hebben gevon-
den. Nogmaals uitgelegd en 
weer afgewacht. Uiteindelijk 
zelf nog maar een keer ge-
beld, omdat er nog steeds 
geen pizza’s waren. En ja hoor, 
na lang wachten verscheen er 
een bezorger. De pizza’s wa-
ren te hard, te taai en teveel 
afgekoeld. We hebben nadien 
nooit meer pizza gegeten tij-
dens de kerstdagen. 

Raimond Bos.

eens goed moest gaan bekijken 
en dat het wel een heel apart 
kaartje was. Schielijk trok ik het 
roze felicitatiekaartje maar weer 
uit de brievenbus van het stel en 
ging op huis aan. 
Ja, daar was die kaart toch. In-
derdaad, een heel apart kaart-
je. Verdraaid, dat leken wel Jo-
zef en Maria in een stal. En die 
ezel en os. Dat kon geen toeval 
zijn? Maar die tekst dan, daar 
was toch wel iets mee mis? 
Want er stond toch echt: ‘Hoe-
ra, het is een meisje!’ En Maria 
en Jozef zagen er heel blij uit. 
Het was het meest verrassende 
kerstkaartje dat ik ooit heb ge-
kregen. En echt, ik was er glans-
rijk in getrapt. Gerda en Jan, die 
hebben het nooit geweten. Tot 
nu toe dan, want nu staat het in 
de krant.

Karin Dekkers.

Eindelijk veilig
In de dagen voor kerst moet 
ik regelmatig denken aan al-
le mensen die op de vlucht zijn 
voor de verschrikkingen in hun 
land. De beelden van kapotge-
schoten steden in Syrië en ge-
zinnen die uit pure wanhoop in 
gammele bootjes de oversteek 
maken naar het Europese vas-
teland laten mij niet los. Terwijl 
wij druk zijn met de boodschap-
pen voor het kerstdiner en na-
denken over welke wijn het 
beste bij het hoofdgerecht past, 
verblijven in Nederland tien-
duizenden vluchtelingen in een 
noodopvang, ver van huis.

Wat zou er in de hoofden van 
deze volwassenen en kinde-
ren omgaan? Zouden ze zich 
wel welkom voelen in ons land? 
Ik hoop eerlijk gezegd dat ze 
de afgelopen dagen niet veel 
naar de televisie hebben geke-
ken. Natuurlijk begrijp ik best 
dat je als inwoner van een dorp 
kritisch bent over de komst 
van een asielzoekerscentrum 
met 1.500 mensen. Maar dat 
je daarom alle democratische 
waarden overboord gooit door 
vernielingen te plegen en agen-
ten te verwonden, dat gaat er bij 
mij niet in. Terwijl er twintig me-

ter verderop zestig bewoners 
klaar staan om in te spreken en 
de gemeenteraad de komst van 
het AZC waarschijnlijk zeer kri-
tisch tegen het licht zou heb-
ben gehouden. Maar zover is 
het dus niet gekomen omdat 
de weerzin het heeft gewon-
nen van het gezonde verstand.
In Velsen komt geen AZC, maar 
moeten wel 160 statushouders 
- vluchtelingen met een ver-
blijfsstatus -  worden onderge-
bracht. Dat gebeurt deels in so-
ciale huurwoningen en panden 
van de gemeente, maar van-
wege de hoge nood is ook het 
voormalige missiehuis in Drie-
huis aangemerkt als opvanglo-

catie. Inwoners van het dorp 
hebben hun zorgen geuit en 
vinden dat de huisvesting van 
statushouders aan voorwaar-
den moet voldoen. Volkomen 
terecht, want voor vrijwel iedere 
zin in hun brief valt iets te zeg-
gen. Ik ben blij dat in onze ge-
meente verstand overheerst en 
de meeste inwoners vertrouwen 
hebben in de lokale democratie. 
Dit weekend las ik een interview 
dat voor een deel antwoord gaf 
op mijn vraag of vluchtelin-
gen zich hier welkom voelen. 
In het magazine van Woning-
bedrijf Velsen kwamen de ge-
vluchte Syriërs Yasser en Hous-
sam aan het woord. Zij wonen 

sinds kort in onze gemeen-
te. ,,Eindelijk veilig! Mijn doch-
ter van zeven kan nu voor het 
eerst naar school en wij kunnen 
ook zelf aan de slag om ons le-
ven weer op te pakken. Dankje-
wel Nederland!’’ Het is een ge-
ruststellende gedachte dat ik in 
een gemeente woon waar de 
meeste inwoners snappen dat 
mensen als Yasser en Houssam 
niet zomaar naar ons land zijn 
gekomen, maar dat zij gevlucht 
zijn voor bommen en onder-
drukking. Met het idee dat deze 
mensen nu veilig zijn, ga ik kerst 
vieren. Fijne feestdagen!

Friso Huizinga
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Winst en gelijkspel 
trimmers in Ierland

Castricum - Op 11 en 
12 december speelde het 
hockey B-trimteam van 
MHC Castricum in Ierland 
tegen de trimmers van 
Galway. De eerste partij 
werd met 2-1 door MHCC 
gewonnen. Met flitsen-
de combinaties speelden 
de Castricummers de Ier-
se verdediging zoek. Leo-
nard Eveleens  en Niel van 
Vuuren scoorden. De Ieren 
maakten een tegendoel-
punt en gingen fanatiek op 
zoek naar de gelijkmaker. 
Ze konden echter geen gat 
in de sterke verdediging 
van MHCC vinden. Na af-
loop gingen beide teams 

de pub in, waar, zoals af-
gesproken, de verliezen-
de partij de rondjes moest 
betalen. Het werd een ge-
zellige avond met de Ieren 
die afgelopen zomer nog 
in Castricum hebben ge-
hockeyd. 
In de tweede wedstrijd, op 
zaterdag, kwamen de Ieren 
vroeg op voorsprong. Cas-
tricum zette alles op alles 
om een tegendoelpunt te 
maken. De ontlading was 
groot toen dat kort voor 
tijd lukte. Marion Spren-
keling scoorde. Dat moest 
natuurlijk gevierd worden. 
Genoeg pubs in Galway 
om dat goed te doen.    

Castricum - Het bekersei-
zoen voor de Tafeltennisver-
eniging Castricum is weer 
begonnen. Tussen de voor- 
en najaarscompetitie wordt 
er in tweetallen gestreden 
om de punten in verschil-
lende poulewedstrijden. Af-
gelopen vrijdag was in Pur-
merend de eerste beker-
wedstrijd tegen twee teams 
van Het Nootwheer. Het eer-
ste team heeft de helft van 
de tien maximaal te behalen 
punten in de wacht gesleept. 
Kay Tan wist drie van de vier 
enkels te winnen. Tel daar-
bij een gewonnen enkel van 
Philip Hogema en een ge-
wonnen dubbel op, en er zijn 
vijf punten. Het tweede be-
kerteam, bestaande uit Bart 
Klomp en Wendy van Zilt-
Wokke, speelde hun  eer-
ste poulewedstrijd in de be-
kercompetitie in Uithoorn te-
gen Victory ’55 uit Volendam 
en Jovo uit Amsterdam. Bei-
den waren goed op dreef en 
wonnen drie van de vier en-
kelspelen. Ook één dubbel 
werd door het tweetal ge-
wonnen waardoor er zeven 
van de tien punten werden 
binnengesleept. Het team 
stelt zich daarmee kandidaat 
voor de volgende ronde.

Bekerseizoen 
tafeltennis

Castricum - Het r.k. ge-
mengd zangkoor  Pancra-
tius  zingt  op donderdag 
24 december om 22.30 
uur  in de St. Pancratius-
kerk  de Missa Brevis in B 
van Christopher Tambling. 

De Missa Brevis is een mis 
voor koor en blazers. Zoals 
gebruikelijk verlenen de bla-
zers van Emergo ondersteu-
ning aan deze viering. 
Bijzonder is de compositie 
van het Credo, daarin worden 
de verzen afgewisseld met de 
bekende Gregoriaanse zang.
Uiteraard zullen er nog meer-
dere kerstliederen gezongen 
worden, gezamenlijk of door 
het koor. 

Nachtmis

Adopteer een rotonde
Castricum - De gemeente 
biedt in samenwerking met 
de Rotondespecialist zes ro-
tondes ter adoptie aan. De 
Rotondespecialist draagt zorg 
voor het onderhoud en richt 
een aantal rotondes volledig 
opnieuw in. 
Dit levert in Castricum een 
mooiere openbare ruimte op 
en lokale bedrijven kunnen 
hun naamsbekendheid ver-
groten.
Een plaatselijk bedrijf betaalt 
mee aan het beheer en onder-
houd van het groen op de ro-
tonde en kan in ruil daarvoor 
een reclamebord laten plaat-
sen. Dat is in het kort waar het 
om gaat bij het adopteren van 
een rotonde. Wethouder Leo 
van Schoonhoven: ,,We heb-
ben ervoor gekozen om het 
beheer- en onderhoud van de 
rotondes uit te besteden om 

de kwaliteit van de rotondes 
op een hoger peil te brengen.” 
Het idee is dat de rotondes er 
fraai en verzorgd uit blijven 
zien zonder dat de gemeente 
daar veel omkijken naar heeft. 
Het scheelt de burger in de 
kosten en levert ondernemers 
reclamemogelijkheden op De 
Rotondespecialist bleek in de 
aanbesteding de beste keus. 
De rotondes die in de Castri-
cum beschikbaar komen zijn: 
Soomerwegh Oranjelaan/Mo-
lenweide, Torenstraat/ Ruiter-
weg, Beverwijkerstraatweg/ 
Castricummerwerf en drie ro-
tondes aan de Geesterweg in 
Akersloot. De rotondes en de 
beschikbaarheid zijn te bekij-
ken op de website van de Ro-
tondespecialist (www.adop-
teereenrotonde.nu).
Een aantal rotondes worden 
de komende tijd heringericht.

Bouwaanvraag kan sneller 
met akkoord van de buren
Castricum - Als de buren 
akkoord zijn met een ge-
plande verbouwing of nieuw-
bouw, kan een aanvraag in 
sommige gevallen sneller 
verlopen. Dat is de strekking 
van de notie Burenakkoord 
die door de gemeenteraad is 
vastgesteld. De strekking van 
het Burenakkoord is dat bij 
een aanvraag voor een om-
gevingsvergunning de kans 
op medewerking van de ge-
meente groter wordt als de 
buurt het plan steunt.
Wethouder Esther Hollen-
berg-Logchies zegt hier-
over: ,,Ook met een buren-
akkoord moet nog steeds 
de aanvraagprocedure wor-
den gevolgd. De gemeen-
teraad vroeg om dit Buren-
akkoord voor die gevallen 
waarbij een plan net niet aan 
de eisen voldoet. Twijfelge-
vallen waarbij we ons afvra-
gen: ‘Hoe erg is dat in dit ge-

val, moeten we ons rigide aan 
ons beleid houden of kijken 
we wat de buurt ervan vindt?’ 
Dan kan het dat we makkelij-
ker akkoord gaan als de bu-
ren dat ook hebben gedaan. 
Omgekeerd kan zoiets er ook 
aan bijdragen dat we op ter-
mijn ons beleid veranderen 
als we zien dat de buurt het 
toejuicht.”
Het Burenakkoord is bedoeld 
voor kleinschalige initiatie-
ven als dakkapellen en aan-
bouwen. Het gaat om een 
proef die een jaar zal duren. 
De gemeente wil zo ervaren 
of er bijvoorbeeld geen on-
gewenste precedentwerking 
ontstaat. Het Burenakkoord 
is bedoeld als hulpmiddel. 
Het is niet zo dat met een Bu-
renakkoord de gemeente au-
tomatisch ook akkoord is. De 
gemeente toetst de aanvraag 
nog steeds aan geldende re-
gels en beleid.

Winterkampioenen!

Castricum - Het seizoen be-
gon voor Vitesse E3 met een 
overtuigende overwinning te-
gen DEM. Jonge dartele eer-
stejaars gecombineerd met 
ervaren tweedejaars.
Als slotakkoord werd in een 
stormachtige partij 2015 af-
gesloten met een klinkende 
16-1 overwinning. 
Deze toppers stonden onder 
de deskundige leiding van 
Thijs Putter en Robert Kool 

die alles wat ze op de trai-
ners/leiders-cursus hebben 
geleerd direct succesvol heb-
ben toegepast. Het teambuil-
den werd na de laatste wed-
strijd voortgezet bij de Patat-
loog waar de leiders nog een 
mooi aandenken hadden ge-
regeld voor de toppers van 
Vitesse E3. Op naar het nieu-
we seizoen dat vanaf janua-
ri in een hogere klasse wordt 
voortgezet.

Volleybalsters verliezen derby
Castricum - In een matige 
wedstrijd verloor Croonen-
burg in vier sets van Zaan-
stad. De speelsters van Croo-
nenburg konden geen vuist 
maken. Zaanstad had daar-
entegen veel service druk en 
scoorde goed langs de bui-
tenkant. In de tweede en der-
de set had Croonenburg kan-
sen om te winnen. In de twee-
de set werd spelverdeelster 
Rebecca Boon ingebracht. Ze 
bracht meer rust en Croonen-
burg haalde zelfs nog een set-

point. De winst ging echter 
naar Zaanstad. In de derde set 
werd er hard gewerkt aan de 
zijde van Croonenburg en dat 
resulteerde in een overwin-
ning in de derde set. 
De aanvallers van Croonen-
burg kwamen er beter door, 
het spel werd verzorgder. In de 
vierde set trok Croonenburg 
aan het kortste eind en haal-
de Zaanstad de belangrijke 
punten binnen. De dames van 
Croonenburg spelen nog een 
wedstrijd voor de winterstop.

www. .nl

www. .nl
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Mooi Uitgeest; Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Deze week ter afsluiting van het jaar 2015 een tweeluik: hoe mooi kan Uitgeest zijn tijdens een besneeuwde winterse dag. Links is de Zienvaart 
te zien en rechts recreatie Groot Dorregeest aan het Uitgeester meer. (tekst en foto: Ger Bus)

Hoge onderscheiding voor Hanna 304
Uitgeest - Vrijdag kreeg 
koe Hanna 304 een bijzon-
dere onderscheiding in ver-
band met de grensoverschrij-
ding van het getal 10.000kg/
vet en eiwit. Hanna 304 is de 
tweede koe op de boerderij 
van de familie Rodenburg die 
deze eer en onderscheiding 
ontvangt, eerder kreeg koe 
Ansje 18 in 2009 deze onder-
scheiding.
Het was dus feest op de mo-
derne boerderij van de broers 
Adri en Peter Rodenburg, op 
een steenworp afstand van 
de A9. De broers volgden 
hun vader op, die nu van-
af de zijlijn het bedrijf volgt. 
,,We hebben al 30 jaar melk 
kunnen leveren en hebben 
dan ook van Campina twee 
Delfsblauwe koeien in ont-
vangst mogen nemen,’’ aldus 
de broers. ,,Een voor 25 jaar 

en een voor 30 jaar.’’
Hanna 304 is geboren op 27 
november 1998 en is nu 17 
jaar. Zij passeerde op 3 ju-
ni dit jaar de magische grens 
van 10.000 kg eiwit/vet en dit 
twee jaar na de 100.000 li-
ter. De broers leggen uit: ,,De 
melk van elke koe wordt in-
dividueel onderzocht op on-
der andere vet- en eiwitge-
halte. De eerste afkalvering 
was toen Hanna 304 twee 
jaar was, dit heugelijk feit ge-
beurde op 25 augustus 2001. 
Eens in de 4 weken is er con-
trole hoeveel melk Hanna 
304 geeft en wordt hiervan 
een monster naar het lab ge-
stuurd waar gekeken wordt 
hoeveel vet/eiwit in de melk 
zit. Met een bepaalde for-
mule wordt dan de hoeveel-
heid bepaald. Als Hanna 304 
drachtig was stopte de melk-

Vader Adrie Rodenburg, Anita Meyer, die de maandelijkse monsters neemt, Raymond Zijp van 
Agrifirm, Afra Ebbelaar van Campina, Marco Vendrig van CRV-Delta, Adri Rodenburg en Han-
na 304 (foto: Ger Bus)

productie, zie dit maar als 
een soort zwangerschaps-
verlof. Ze maakt in deze peri-
ode wel meer melk aan, maar 
dat is begrijpelijk. Ze heeft in 
al die jaren zo’n 125.000 liter-
pakken melk geproduceerd. 
En dat maakt het heel bij-
zonder, want bij 100.000 li-
ter wordt een koe al onder-
scheiden.’’ 
,,De gezondheid van Han-
na 304 is nog steeds uitste-
kend. Tegenwoordig laat men 
de oorkonde voor 100.000 li-
ter melk vervallen en kijkt 
men naar 10.000 kilo vet/ei-
wit. Er zijn namelijk heel veel 
koeien die de eerstgenoem-
de limiet bereiken maar dat 
wil dan niet zeggen dat de 
10.000 kilo vet/eiwit ook be-
reikt wordt.’’ Een groot com-
pliment dus voor de gebroe-
ders Rodenburg.

Uitgeest - Vrijdag 1 januari 
gaan stoere Uitgeesters om 
14 uur te water in het Zwaan-
smeer.  De nieuwjaarsduik, 
georganiseerd door Zwem-
bad De Zien, wordt vooraf-
gegaan door een warming-
up verzorgd door LieftingFit, 
die afgelopen zomerseizoen 
al verschillende sportieve ac-
tiviteiten in het zwembad or-
ganiseerde.
Openluchtzwembad De Zien 
wil ook in de wintermaanden 
voor Uitgeest en omgeving  
leuke activiteiten organiseren 
om zo de sociale samenhang 
van het dorp te vergoten. Om 
dat te bewerkstelligen werd 
er bijvoorbeeld al een Hallo-
ween-avond voor kinderen 
georganiseerd en was er een 
drukbezochte Winterfair. 
En nu staat er een frisse 
nieuwjaarsduik op het pro-
gramma voor sportieve Uit-
geesters. Niet in het zwem-
bad, want daar staat momen-
teel geen water in, maar in 

het Zwaansmeer. Na afloop 
van de duik is er een warm 
drankje en natuurlijk de ge-
legenheid om elkaar een ge-
lukkig nieuwjaar toe te wen-
sen! 

Alvast wat tips: zet een muts 
op! En heb je het snel koud, 
smeer je dan in met vaseline 
of draag een neopreen pak. 
En trek direct na de duik slip-
pers of schoenen aan. 
Meer informatie is op de fa-
cebook-pagina van De Zien 
te vinden, of op: www.zwem-
bad-dezien.nl.
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Uitgeest - Het Kerstkoor 
Kooriander trad zaterdag op 
in de dorpskerk in Uitgeest 
samen met Projectkoor By-
zantijnse Kerstkoor. Het werd 
een afwisselend concert met 
Byzantijnse- en Oekraïense 
kerstliederen en Engelse Ca-
rols.

Het Uitgeester a-capellakoor  
Kooriander zingt Engels-
talige Christmas Carols en 
treedt op in Victoriaanse stijl 
- Charles Dickens. Koorian-
der bestaat uit 3 zangers en 
5 zangeressen en is 10 jaar 
geleden opgericht. Inmiddels 
heeft het koor een repertoi-

re van bijna 60 kerstnummers 
opgebouwd en begint steeds 
meer naamsbekendheid te 
krijgen in de regio.
Het Projectkoor Byzantijnse 
koor zong werken uit de Or-
thodoxe Kerst liturgie aange-
vuld met enkele Oekraïense 
Kerstliederen. De schatkamer 
van de Orthodoxe kerkmu-
ziek is enorm groot. Het koor 
heeft hieruit een selectie ge-
maakt, er werd onder ande-
re een Otsje Nasj ten geho-
ren gebracht en het beken-
de Izje Cheroewimi van Bort-
niansky. Het Byzantijnse Pro-
jectkoor staat net als Koor-
iander onder leiding stond 
van Chris Jobse.

De belangstelling was erg 
groot, het concert was uit-
verkocht (120 mensen). Het 
gebodene was dan ook  van 
een hoog gehalte en dit werd 
zeer gewaardeerd door de 
aanwezigen, die na afloop 
een staande ovatie gaven. 
(tekst en foto: Ger Bus)

Wilde achtervolging 
na inbraak in Uitgeest
Uitgeest - Vrijdagavond is 
een wilde politie-achtervol-
ging vanuit Uitgeest geëin-
digd op de rijksweg A2 tus-
sen Boxtel en Best. Tiental-
len politieauto’s achtervolg-
den een Opel Astra die zon-

der licht reed. De achtervol-
ging begon na een inbraak in 
Uitgeest.
Drie mensen werden aan-
gehouden, toen de achter-
volging eindigde op de A2. 
(bron: AS Media)

Uitgeest - Geloof het of 
niet: van elke officieel gere-
gistreerde bridger wordt een 
rating bijgehouden door mid-
del van meesterpunten. Die 
meesterpunten (mp’s)  krijg 
je door goed te kaarten en, 
vooral, hoog te scoren. Word 
je een keer eerste in de lijn, 
hup, weer 15 mp’s. Zelf heb 
ik in de loop der jaren een 
dikke 6000 mp bij elkaar ge-
scharreld (met 5000 mp ben 
je ‘Regionaal Meester’) en 
al jaren zie ik, elke maand 
dat ons officiële blad Bridge 
(een glossy met veel adver-
tenties voor de doelgroep: 
ANWB-stellen met glimmen-
de trainingspakken, elektri-
sche fietsen, opsta-stoelen) 
op de deurmat ploft, dat er 
zo’n 10.000 bridgers zijn die 
het beter kunnen dan ik. Shit! 
Maar ik streel mijn ego dan 
maar door te constateren dat 
er toch ruim 100.000 zijn die 
het minder doen dan ik.
Welnu, aan het begin van de 
afgelopen wedstrijdavond 
(denkt u het virtuele trom-
petgeschal er even bij) ba-
zuint de wedstrijdleider rond 
dat we er een heuse ‘Kandi-
daat Bondsmeester’ bij heb-
ben. Ja, ja, een clubbridger 
die meer dan 10.000 mp’s bij 
elkaar heeft gekaart. En dat 
is: Klaas de Groot. Geluk-
kig, wat mij betreft, past hij 
niet bij het geschetste beeld 
van de doelgroep: Op zijn ou-
we fiets, alpino op de naakte 
schedel (zeg nou zelf, Klaas 
in een glimmend trainings-
pak?), peddelt hij iedere 
woensdagavond door weer 
en wind van Castricum naar 
Uitgeest, en vv, om bij ons 

zijn kaartje te leggen, en dat 
doet hij meestal goed. Zo ook 
de afgelopen wedstrijdavond: 
eerste in de A-lijn met maat 
Peter Kossen. Doorgaan, dus, 
een ‘Kandidaat Bondsmees-
ter’ moet toch een keer van 
het predicaat ‘Kandidaat’ af. 
De winnaars in de andere lij-
nen zullen nog enige jaren 
moeten doorkaarten aleer 
ze ‘Kandidaat Bondsmeester’ 
zijn, zo ook Evelien Huising-
Ria Weel die, in de C-lijn, met 
een dikke 69% de hoogste 
score van de avond halen. 
We sluiten af met de consta-
tering dat het jaarlijkse vier-
tallentoernooi, drie vrijdag-
avonden in feb-mrt, snel was 
volgeboekt. Maar schroom 
niet, als u te laat was of bent, 
om alsnog uw interesse te la-
ten blijken. Bij genoeg be-
langstelling doen we er ge-
woon een lijntje bij.
A-lijn: 1 Klaas de Groot-Pe-
ter Kossen 60,42% 2 Paul van 
der Meij-Richard Hoeben 
57,08% 3 Nellie Modderman-
Ans Stephan 56,67%. B-lijn: 
1 Lia Hendrikse-Corrie Nij-
sen 56,25% 2 Ria Beerens-
Riet Meijer 54,17% 3 Riet 
Schafgans-Leo Tromp 53,4. 
C-lijn: 1 Evelien Huising-Ria 
Weel 69,17% 2 Henny Kaan-
dorp-Ans Verheijde 66,67% 
3 Dick Hendrikse-Jac Sin-
tenie 60,42%. D-lijn: 1 Ma-
rianne de Groot-Hans Kol-
lerie 60,94% 2 Jaap Mole-
naar-Karin Tushuizen  57,29% 
3 Joke Jacobs-Jaap Zonne-
veld 56,25%. E-lijn: 1 André 
Hermans-Bert van der Pol 
65,14% 2 Wies de Wit-Annie 
Nijman 60,83% 3 Will Griffith-
Loes Apeldoorn 52,78%.

        Bridgenieuws

Prachtig kerstconcert

Jaap Bos (MHCU) genomineerd 
voor IJmonder van het jaar 2015

Uitgeest - Jaap Bos, voorzit-
ter Mixed Hockey Club Uit-
geest (MHCU), is als enige 
Uitgeester genomineerd voor 
de verkiezing IJmonder van 
het jaar 2015. Deze jaarlijkse 
verkiezing wordt georgani-
seerd door Dagblad Kenne-
merland en de IJmuider Cou-
rant, in samenwerking met 
Landgoed Duin & Kruidberg.

Jaap Bos is al vele jaren hét 
gezicht van de Uitgeester 
hockeyclub. Als voorzitter is 
hij de drijvende kracht ge-
weest achter het bereiken 
van een toekomstbestendi-
ge oplossing voor het hoc-
keycomplex. Een oplossing 
waar met name de jeugd 
van zal kunnen profiteren. In 
2016 zal immers mede dank-

zij de onophoudelijke inzet 
van Jaap Bos een begin wor-
den gemaakt met de herin-
richting van het sportcom-
plex van MHCU en korfbal-
vereniging Stormvogels. Dat 
allemaal in samenwerking 
met de gemeente Uitgeest, 
de korfbalvereniging en ten-
nisvereniging De Dog. Een 
historisch moment in de ge-
schiedenis van MHCU, waar-
mee een nieuwe fase aan-
breekt voor de vereniging. 
Tevens is Jaap Bos bij MHCU 
ook actief als coach, scheids-
rechter en voorzitter van de 
commissie arbitrage.

De reactie van Jaap Bos zelf 
op deze nominatie: “Ik was 
zeer verrast toen ik afgelo-
pen week door het Noord-

hollands Dagblad werd ge-
beld. Ik voel me zeer vereerd 
dat MHCU-erelid Piet Lin-
nartz mij genomineerd heeft. 
Alleen al de nominatie is een 
hele mooie blijk van waarde-
ring. Ik ben met name heel 
trots op het bereikte resultaat 
met betrekking tot de twee 
nieuwe velden voor MHCU. 
Nu ik genomineerd ben, zou 
ik het ook wel heel leuk vin-
den om te winnen. Gelukkig 
heb ik in Piet Linnartz een 
goede ambassadeur!”

Naast zijn belangeloze werk 
voor de hockeyvereniging 
maakt Jaap Bos eveneens 
al vele jaren deel uit van de 
werkgroep Huttenweek Uit-
geest. Op het terrein aan de 
Binnenkruierstraat in Uit-
geest wordt jaarlijks in au-
gustus een timmerdorp voor 
de jeugd van de basisscholen 
gehouden dat tot de groot-
ste van de regio kan wor-
den gerekend. Al veertig jaar 
een begrip in Uitgeest, mede 
door de inzet van Jaap Bos. 
Chapeau voor deze Uitgees-
ter! 

Stemmen op Jaap Bos?  
Ga naar de website www.
nhd.nl, klik door naar Kenne-
merland en daar zie je in de 
rechterkolom de button Ver-
kiezing IJmonder van het jaar 
staan. Via deze button kom je 
op de pagina met de geno-
mineerden en het stemfor-
mulier. Stemmen kan tot 14 
januari 2016.   
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Kerstdorp Uitgeest succes
Uitgeest -Ook Uitgeest had 
afgelopen weekend een ei-
gen Kerstdorp op het plein 
bij het gemeentehuis. Van ’s 
middags tot ’s avonds kon 
men bij de houten huisjes, 
die donderdag al in elkaar 
waren gezet, terecht voor 
eet- en drinkwerk en voor 
leuke kerstcadeautjes.Ter-
wijl de ouders zich de glüh-
wein goed lieten smaken, 
vermaakten de kinderen zich 
voor slechts 1 euro op de ge-

zellige schaatsbaan. De op-
brengst hiervan en van de 
loterij (€ 1.129,80) komt ten 
goede aan Stichting Rett en 
stichting Terre. Het initiatief 
voor het Kerstdorp kwam van 
Daniëlle Kaandorp en Sanne 
Scholten die begin oktober 
begonnen met de plannen. 
Daniëlle: “Hoewel een aan-
tal mensen eerst nog de kat 
uit de boom keken, werd men 
gaandeweg steeds enthou-
siaster. De gemeente stel-

de voor een wensboom neer 
te zetten voor de kinderen 
waar zondag om 16.00 uur 
de wens ‘matten voor Unitas’ 
uitgehaald werd. Er was veel 
hulp via sponsoren maar ook 
van familie en vrienden. We 
hebben geen idee hoeveel 
mensen er geweest zijn maar 
het was een succes waar we 
zeker verder mee gaan. We 
willen er een Uitgeester tra-
ditie van maken, dus volgend 
jaar weer!” (Monique Teeling)
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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester en wethouders van Uitgeest nodigen onze inwoners 
en relaties van harte uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.
Die vindt plaats op maandagavond 4 januari 2016, van 19.30 tot 
21.30 uur in de hal van het gemeentehuis. 

Restafval en gft wisselt in 2016 van week
In 2016 zal het restafval worden opgehaald in de oneven weken en het 
gft-afval in de even weken. Precies andersom dan in 2015 het geval was. 
Deze aanpassing is nodig omdat dit jaar 53 weeknummers telt.
De vaste ophaaldagen blijven in 2016 voor elke wijk gewoon hetzelfde: 
maandag voor Oude Dorp en Bedrijventerrein; woensdag voor De Kleis 
en Waldijk; donderdag voor De Koog en vrijdag voor Buitengebied en Uit-
geesterweg.
Het plastic wordt ook in het nieuwe jaar opgehaald op de vierde vrijdag 
van de maand.
Voor afwijkende data in verband met feestdagen: zie binnenkort de nieu-
we afvalkalenders voor 2016 op de website van de gemeente Uitgeest, via 
de homepage, onder ‘Huisvuil en afval’. Vanaf de eerste week in het nieu-
we jaar zijn de nieuwe kalenders (vier, voor elk ophaalgebied één) ook in 
geprinte vorm mee te nemen van de balie in het gemeentehuis.

Volgende week geen gemeentepagina
Volgende week verschijnt deze krant niet en is er dus ook geen gemeen-
tepagina. Wij wensen de lezers van deze pagina heel prettige feestda-
gen. Tot in 2016!

Ophaaldata gft-afval
In week 53 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 28 december. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 30 december.
De Koog: donderdag 31 december.
Buitengebied, Uitgeesterweg: donderdag 31 december. 

Burgerlijke stand

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
J. Niesten en L.E.W. Hoogewerf

Wethouder Judie Kloosterman herkent 
het beeld helemaal niet dat het televisie-
programma Nieuwsuur dinsdagavond 
15 december schetste van het culture-
le leven in Uitgeest. Volgens het NPO2-
programma bezuinigt Uitgeest fors op 
kunst en cultuur en zijn de gevolgen 
daarvan onder meer dat de bibliotheek 
per 1 januari 2016 sluit en dat het mu-
ziekonderwijs op de tocht staat.  Judie 
Kloosterman: ‘Natuurlijk klopt het dat 
de gemeenteraad in 2013 en volgende 
jaren bezuinigingen is gaan doorvoeren 
op kunst en cultuur. Maar tegelijk kreeg 
het college opdracht om belangrijke ge-
meenschapsvoorzieningen zoals biblio-
theek en muziekschool zo goed moge-
lijk “in de lucht te houden”. Daar is van-
af de zomer van 2013 veel energie in 
gestoken en de resultaten zijn er ook 
naar. Er zijn nog evenveel muziekleer-
lingen als vóór de bezuinigingen en 

er komt in het eerste kwartaal van 2016 een nieuwe bibliotheekvoor-
ziening voor Uitgeesters in Uitgeest. In tegenstelling tot het beeld dat 
Nieuwsuur schetst is Uitgeest dus juist een innovatieve gemeente die 
met minder middelen alle voorzieningen in stand weet te houden!’

Klopt het dat de bibliotheek aan de Dokter Brugmanstraat op maandag 
4 januari 2016 de deuren niet meer opent? 
Wethouder Kloosterman: ‘Wij hebben maandag 14 december pas defini-
tief van de Openbare Bibliotheek IJmond Noord vernomen dat het filiaal 
in Uitgeest inderdaad op die datum sluit. Er gaat volgend jaar volgens 
contract nog altijd een subsidie van € 98.000,- van de gemeente Uitgeest 
naar IJmond Noord, maar van dat bedrag kan volgens het bibliotheekbe-
stuur de vestiging niet open worden gehouden. Uitgeester leden van de 
bibliotheek zijn overigens wel welkom in de filialen in Heemskerk en Be-
verwijk. Dat blijft zo tot halverwege 2017. Tot die datum zullen abon-
nees die slecht ter been zijn ook gebruik kunnen blijven maken van een 
thuisservice. Verder blijft IJmond Noord de activiteiten op de basisscho-
len in Uitgeest tot die tijd voortzetten.’  

Wat komt er voor bibliotheekvoorziening terug?
‘Vanaf 2013 is de gemeente in gesprek geweest met de Werkgroep Be-
houd Bibliotheek Uitgeest. De werkgroep, sinds kort officieel een stich-
ting, gaat met hulp van vrijwilligers en met financiële steun van de 
gemeente een bibliotheekvoorziening opzetten. De gemeente geeft 
€ 160.000,- voor eenmalige opstartkosten en in 2016 en volgende ja-
ren  € 120.000,- voor de jaarlijkse exploitatie. Samen met de aflopende 
subsidie voor Bibliotheek IJmond Noord gaat er dus in 2016 € 378.000,- 
naar bibliotheekwerk.’
‘De nieuwe stichting opent volgens de laatste berichten in het eerste 
kwartaal van volgend jaar een bibliotheek voor volwassenen in het 
voormalige pand van de politie aan de Dokter Brugmanstraat. Op een 
steenworp afstand dus van de oude bibliotheek. De periode tot halver-
wege 2017 wordt gebruikt om te komen tot een mooie, toegankelijke 
bibliotheekvoorziening op een centraal gelegen locatie.’
‘In het raadsbesluit dat in september is genomen wordt tevens rekening 
gehouden met het inrichten van bibliotheekvoorzieningen in de basis-
scholen in Uitgeest. Er zijn hiervoor ook ideeën bij de stichting, maar 
die moeten nog nader uitgewerkt worden. Wij hebben overigens verno-
men dat de stichting Behoud Bibliotheek Uitgeest voor het spoedig reali-
seren van al deze voorzieningen nog op zoek is naar extra vrijwilligers. 
Extra vrijwilligers zijn bijvoorbeeld nodig voor het helpen bij het vor-
men van een nieuwe collectie, het uitzoeken van alle geschonken boe-
ken, het verbouwen en inruimen van de nieuwe ruimte, maar ook om de 
nieuwe bibliotheek draaiende te houden tijdens openingstijden. 
Wilt u zich ook inzetten voor deze stichting, meldt u zich dan bij dhr. A. 
Wijte, e-mail: verawijte@hotmail.com, of mw. H. Franzani, e-mail: 
hettyfranzani@ziggo.nl 

Hoe ziet de toekomst van de muziekschool eruit?
‘De muziekdocenten kwamen met het idee om als zzp’ers (zelfstandi-
gen) onder de vlag van een nieuwe stichting Muziekschool aan de slag te 
gaan. De gemeente heeft de nieuwe stichting voor de seizoenen 2014-
2015 en 2015-2016 een subsidie van € 10.000,- toegekend. Zo hebben 
we gezamenlijk een oplossing gevonden. Het aantal leerlingen is na de 
overgang naar de nieuwe situatie overigens stabiel gebleven.’ 

Klopt het dat Cultuur de Zwaan het zonder subsidie moet stellen, zoals 
in ‘Nieuwsuur’ werd gesteld?
‘Cultuur de Zwaan krijgt inderdaad geen subsidie van de gemeente. Maar 
die stichting maakt gebruik van Dorpshuis de Zwaan en dat krijgt jaarlijks 
een substantiële subsidie. Voor 2016 bedraagt die ruim € 128.000,-. Een 
deel daarvan gaat naar rente en aflossing en zo’n € 80.000 naar het pro-
gramma. Zo kan het dorpshuis met de grote betrokkenheid van vrijwilli-
gers een centrum blijven waar veel culturele activiteiten kunnen plaats-
vinden.’ 

Wethouder Judie Kloosterman optimistisch 
over toekomst kunst en cultuur in Uitgeest

Judie Kloosterman: 
‘Met minder middelen 
houden we alle voorzie-
ningen in stand.’
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