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UITGEEST - Het college van Uitgeest 
heeft vorige week op informele wijze 
afscheid genomen van het voormalig 
bestuur van Stichting Dorpshuis De 
Zwaan. Als dank voor hun inzet werd 
het voormalig bestuur een diner 
aangeboden waarbij burgemeester 
Wendy Verkleij en wethouder Cees 
Beentjes (Subsidiebeleid) aanwezig 
waren. 

Het voormalig bestuur van Stichting 
Dorpshuis De Zwaan, Gerard 

Hoekstra, Jan van der Putten en 
Wim de Wit, had op 1 juni 2018 
aangegeven de werkzaamheden 
neer te leggen. In afwachting van 
het aantreden van een nieuw 
bestuur nam het voormalige bestuur 
zijn verantwoordelijkheid door te 
zorgen voor de continuïteit van de 
dagelijkse gang van zaken. Het 
nieuwe interim-bestuur is in de 
raadsvergadering van 30 augustus 
2018 benoemd. Dit bestuur heeft 
vervolgens het oude bestuur 

decharge verleend voor de door hun 
verrichte werkzaamheden. Het 
college van Uitgeest is de voormalig 
bestuursleden Hoekstra, Van der 
Putten en De Wit zeer dankbaar 
voor hun inzet en de prettige wijze 
van overleg. Ook namen zij na het 
voortijdig vertrek van de beheerder 
de extra werkzaamheden over. Bij 
de bestuursleden stond het belang 
van het voortbestaan van Dorpshuis 
De Zwaan met alle sociale en 
culturele activiteiten altijd voorop.

Liz Buur en Tess Tiebie 
van FC Uitgeest trainen in 

het Future Team
Thema:

Fijne Kerst

Van melkveebedrijf naar 
zorgboerderij: 

Harm en Maaike deden het

Geen 
krant 

ontvangen?
Bel donderdag 

tussen 09.00 uur 
en 12.00 uur naar 

0229-745666

UITGEEST - De sfeerverlichting is 
al opgehangen in het centrum van 
Uitgeest, maar de dag na Sinterklaas, 
donderdag 6 december, volgde de 
kers op de taart: de kerstboom.

Zoals ieder jaar staat de 
metershoge kerstboom voor het 

gemeentehuis van Uitgeest. De 
boom werd aangevoerd door een 
vrachtwagen en met behulp van 
een hoogwerker werden de lichtjes 
erin gehangen.

Laat de kerst maar komen dus, 
Uitgeest is er klaar voor!

O dennenboom, wat zijn je takken wonderschoon. Foto: De Uitgeester

Het centrum van Uitgeest is nu écht klaar voor kerst
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Afscheid voormalig bestuur 
Stichting Dorpshuis De Zwaan

www.bakkerijputter.nl

Like ons op facebook

Spijsbrood

Cassis Passievrucht 
Kersttaart

Oudhollandse 
Tulband

groot € 11,25   
klein € 7,25

8 pers. € 14, 95

heel € 14,95   
half € 7,95

SpijsbroodSpijsbroodSpijsbroodSpijsbroodSpijsbroodSpijsbroodSpijsbroodSpijsbroodSpijsbroodSpijsbroodSpijsbroodSpijsbrood

Kerst begint bij Bakkerij Putter

Wat moet er in ons 
jaaroverzicht?
UITGEEST - De redactie van de Uitgeester is druk bezig met het samenstel-
len van het jaaroverzicht. De kranten vanaf januari worden uitgeplozen en 
gebeurtenissen worden tegen elkaar afgewogen. 

Wat komt wél en wat komt niet in het jaaroverzicht is de vraag waar wij 
ons al dagen over buigen. Welke gebeurtenis mag volgens u absoluut niet 
ontbreken in het jaaroverzicht? Wij als redactie stellen de mening van 
onze trouwe lezers zeer op prijs! Mail uw suggestie naar redactie@
uitgeester.nl.

A D V E R T E N T I E

Het voormalig bestuur van De Zwaan samen met de burgemeester en de wethouder. 
 Foto: Gemeente Uitgeest
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Sinds 1913 
uw vertrouwen

waard!

Zonneveld Makelaars
De Trompet 1000-1e verd.
1967 DA Heemskerk

Autobedrijf Van Velzen

Wij doen alles voor  uw auto

Populierenlaan 55 | 1911 BK Uitgeest
Tel.: (0251) 31 22 85
info@vanvelzen.nl
www.vanvelzen.nl 

Bosch Car Service Van Velzen

• Personen- en bedrijfsauto’s
• Reparatie en onderhoud
• APK keuringen
• In- en verkoop
• Aircoservice
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Bosch Car Service Van Velzen

• Personen- en bedrijfsauto’s
• Reparatie en onderhoud
• APK keuringen
• In- en verkoop
• Aircoservice

Vraag naar de voorwaarden

OP VLOEREN
20% KORTING

Actie geldt van 17 t/m 29 december 2018

Salades vanaf 4 pers. 
Huzaren, Zalm, Kipkerrie 

of Waldorf.

Like en volg ons op FACEBOOK

Banketbakkerij versteeg
Prinses Beatrixlaan 1d - 1911 HP Uitgeest 0251 - 312340

Bestel tijdig uw KERST Producten:
Roomboter Koekkransjes, Roomboter Kransen en Staven, 
Roomboter Stollen, Roomboter Tulbanden,
Chocolade Bonbons of � guurtjes, Gebak of Taartjes.

Op veler verzoek:
Vanaf Vrijdag bakken wij weer OLIEBOLLEN, 
APPELFLAPPEN en BEIGNETS!

Bestel tijdig uw KERST Producten:

Salades vanaf 4 pers. 

Voor Uitgeest, Castricum,
Akersloot en omgeving

24 uur per dag: 

06-20822260 

Afscheids-huiskamer: 
Castricummerweg 4 
in Uitgeest 

www.lumenuitvaart.nl

b e t r o u w b a a r  e n  b e t r o k k e n

Midden in het dorp vindt u dit fraaie 
3-kamer appartement (2004) op 
de 1e verdieping (100 m2) met 
balkon. Het appartement heeft 2 
ruime slaapkamers, een complete 
badkamer, een separaat toilet en 
een sfeervolle woonkamer met 
open keuken. De raampartijen 
aan 3 zijden van de woning geven 
een bijzondere sfeer. Incl. 2 eigen 
parkeerplaatsen en berging.

Wilt u binnenkort comfortabel 
wonen met alle dorpse 
voorzieningen dichtbij? 

Komt u zich oriënteren: 
OPEN HUIS op zaterdag 
15 december van 
11.00 – 13.00 uur.

Alkmaar - Beverwijk - Castricum - Heemskerk - Uitgeest

Neem voor meer informatie contact op met Teer Makelaars Uitgeest.
0251- 320207 of uitgeest@teer.nl

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

TE KOOP LANGEBUURT 21 B

TUINMAN HEEFT TIJD over 
voor al uw werkzaamheden in 
de tuin. Vrijbl. prijsopgave; alles 
is bespreekbaar. Ingeschr. K.v.K. 
T: 06-5344 2975

DE SCOOTERBOX repareert 
alle merken scooters en scoot-
mobielen. Wij halen uw scooter 
GRATIS op. Ook levering 
nieuwe. www.descooterbox.nl 
06 - 2202 0702 AGM-Dealer

CADEAUTIP: IN GESPREK 
MET... Deel 3. Oudere Uitgees-
ters vertellen hun levensverhaal, 
opgetekend door Bank Beentjes. 
Verkrijgbaar bij BOEKHANDEL 
SCHUYT

MEUBELSTOFFEER- 
DERIJ VAN ‘T VEER. Bel 
of app voor een gratis offerte: 
06-36458012. www.jandemeubel-
stoffeerder.nl
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Weekblad De Uitgeester is een uitgave 
van Uitkijkpost Media BV en verschijnt 
elke woensdag in Uitgeest in een 
oplage van 6.000 exemplaren. 

© Op de teksten, de foto’s en het 
ontwerp van De Uitgeester rust 
copyright. Niets mag op welke wijze dan 
ook worden overgenomen, verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt worden zonder 
toestemming van de uitgever. 

Advertenties
Informatie over advertentietarieven en 
mogelijkheden: www.uitgeester.nl. 
Advertenties dienen uiterlijk maandag 
12.00 uur in ons bezit te zijn via 
verkoop@uitgeester.nl. 
De verkoopafdeling (Esther Seur) is 
bereikbaar op 072 - 535 1077 of 
verkoop@uitgeester.nl.

Doeltreffertjes kunt u opgeven via 
www.uitgeester.nl.

Redactie
Redactie kunt u mailen naar 
redactie@uitgeester.nl. 
De redactie is tevens bereikbaar via 
telefoonnummer 072-5330175.
Kopij moet uiterlijk vrijdag om 9.00 uur 
in ons bezit zijn. Een uitzondering geldt 
voor verslagen van evenementen en 
sportwedstrijden die in het weekend 
plaatsvinden. Dan geldt een deadline 
van maandag 12.00 uur.

Aangeleverde kopij / 
advertenties
De redactie behoudt zich het recht voor 
om ingezonden stukken en brieven te 
bewerken, in te korten, te verplaatsen 
naar een volgende editie of niet te 
plaatsen, mede afhankelijk van het 
advertentieaanbod. Kopij dient bij 
voorkeur te worden gemaild. Voor 
ingezonden brieven geldt een maximum 
van 250 woorden. De Uitgeester is niet 
verantwoordelijk voor in advertenties 
gedane uitspraken of beweringen.

Geen krant ontvangen?
Stuur een e-mail naar kwaliteitsbeheer@
herling-strijdhorst.nl of bel donderdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur naar Herling 
Strijdhorst, telefoon 0229 - 745666. 
Wanneer u voor 12.00 uur belt, wordt de 
krant dezelfde dag nog bezorgd. 

De Uitgeester is af te halen bij 
Boekhandel Schuyt, de gemeente, 
Jumbo, Lekker aan de Haven, Veldt’s 
Toko en Deen in Akersloot

Uitgeverij Uitkijkpost / 
De Uitgeester
Willibrordus Business Centrum, 
Kennemerstraatweg 464, Heiloo
Tel: 072-5330175. www.uitgeester.nl.

Openingstijden:
ma. 08.00 - 12.00 | 13.00 - 17.30 uur
di. 08.00 - 12.00 | 13.00 - 17.30 uur
wo. gesloten
do. 09.00 - 12.00 uur
vr. 09.00 - 12.00 | 13.00 - 14.30 uur

Vrienden van 
De Uitgeester
Voor € 12,50 per jaar kunt u 
De Uitgeester steunen door Vriend 
van De Uitgeester te worden. 
Voor informatie en aanmelden: 
www.vriendenvandeuitgeester.nl.

Uw privacy: 
https://www.uitgeester.nl/pagina/privacy

Het weekblad de Uitgeester wordt geproduceerd 
op een waterloos offset rotatiepers, 
dé milieuvriendelijke druktechniek.
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"We waren zo 

serieus bezig dat 

we vergaten te 

geiten, waar we 

normaliter erg 

goed in zijn."

Vrijdag 7 december 2018 

Na het ontwaken en wassen heeft Truus mij in Geesterheem 

opgehaald. We boften dat het droog was. Daar zag het vlak 

voor onze heenreis echt niet naar uit. De groep aan de tafel 

bij Thuisbij was tamelijk groot, onder andere door de 

aanwezigheid van Winnie. Zij genoot bij onze groep haar 

laatste maaltijd. Vanaf maandag gaat zij in 

Strammerzoom in Akersloot wonen. Ze wordt daar weer 

vereend met Nel.

Jan is een gevaar bij het vervoer naar Thuisbij. Hij loopt 

zo ’rot’ dat hij steeds dreigt te vallen, ook bij het in- en 

uitstappen in de auto. De vrijwilligers van Thuisbij 

wandelen Jan naar Thuisbij in een rolstoel. Voor het 

vervoer bij slechte weersomstandigheden hebben ze samen 

met Margreet een prettige oplossing gevonden. Marrigje 

kwam ons al gymmend voorbereiden op het 

’keuringsbezoek’ van Gemeente Uitgeest. Die komt kijken 

hoe goed wij onder leiding van onze gymjuf onze stijve 

spieren trainen zodat de gemeente haar ondersteuning 

verantwoord blijft vinden. Wij deden bijna een uur lang 

onze ’stinkende’ best. Marrigje trainde ons dat het een aard 

had. We waren zo serieus bezig dat we vergaten te geiten, 

waar we normaliter erg goed in zijn. We voelden ons zo 

afgetraind dat het na afloop van de training verrassend 

rustig was.

Na de training kregen we nog even bezoek van Natasja. Die 

komt ergens rond de kerst haar kookkunst tonen. Verleden 

jaar heeft ze dat ook gedaan en dat smaakte helemaal 

eindeloos. Wij waren wel in voor een herhaling maar kok 

Natasja wilde wel even weten waarvan we wilden genieten. 

Toen we een kwartier van alles door elkaar geroepen 

hadden, zei Natasja dat ze het wel wist en vertrok ze met 

een glimlach op haar gezicht. Wij laten ons graag door 

haar verrassen. Ilona en ik kwamen droog thuis. In 

Geesterheem hadden ze het begin van de kerstversiering 

gemaakt. Wij moesten even kijken. Het was geweldig en 

indrukwekkend. Het zag er al aardig kerstachtig uit. De 

kerstboom was zo goed als helemaal rood. Geen groen meer 

te bekennen.

Lees alle dagboekverslagen op 
http://uitgeest.thuisbij.eu/dagboek-van-jan

Thuisbij - het dagboek van Jan
Wat ooit als therapie is begonnen, mondde uit in een dagboek 
met boeiende en soms ontroerende verhalen. In deze column 
schrijft Jan Baaij over zijn dagen bij dagbesteding Thuisbij 
Uitgeest.

Teer verkoopt 100ste 
woning per digitale veiling
UITGEEST - Teer Makelaars is eind vorig 
jaar gestart met de mogelijkheid om 
online op woningen te bieden via een 
speciale website: verkoop-bij-inschrij-
ving.nl. Onlangs heeft de makelaar de 
honderdste woning op deze manier in 
onze regio aangeboden en verkocht.

Directeur Van Andel is enthousiast 
over zowel het verkoopproces als 
over de verkoopopbrengsten en pleit 
voor het op grote schaal inzetten van 
deze verkooptool. "Ik denk dat het 

leidt tot een goed marktevenwicht, 
dat is voor iedereen positief. Wij 
brengen rust en transparantie in het 
verkoopproces en kiezen er bewust 
voor om er de tijd voor te nemen. 
Voor kopers is dat prettig, maar voor 
het proces als geheel ook."

In Uitgeest staan momenteel weinig 
woningen te koop terwijl de vraag 
onverminderd groot is. Voor 2019 
verwacht de makelaar nog steeds 
meer vraag dan aanbod.

Drie inbraken in Uitgeest
UITGEEST - In één week is er drie keer 
ingebroken in Uitgeest. De politie 
roept inwoners op alert te zijn op ver-
dachte personen en voertuigen.

Bij twee woningen aan de 
Geesterweg werd er ingebroken 
tussen dinsdag 4 december 08.30 
uur en zaterdag 8 december 15.15 
uur. De daders hebben zich toegang 
verschaft door een raam te 
forceren met een breekvoorwerp. 
Beide woningen zijn geheel 
doorzocht en er zijn diverse 

goederen weggenomen. Ook is er 
een inbraak gepleegd in een woning 
aan de Burgemeester van 
Roosmalenstraat. Dit gebeurde 
vrijdag 7 december tussen 19.10 en 
19.50 uur. De politie kreeg een 
melding na een inbraakalarm. De 
achterdeur was geforceerd met een 
breekvoorwerp en de hele woning 
was doorzocht.

Mensen met informatie kunnen 
bellen met 0900-8844. Bij verdachte 
situaties kan 112 gebeld worden.

Johannes Dopmeijer, Johan Kruizinga en Menno Bruin van Bald. Foto: Aangeleverd

De mannen van Bald zijn 
weer terug bij De Zwaan 
Cultureel
UITGEEST - Vrijdag 21 december 
zorgen Johannes Dopmeijer, Johan 
Kruizinga en Menno Bruin voor een 
avond lekker meezingen, stil luisteren 
en af en toe een kippenvelmoment! 

Zij vinden veel inspiratie in de 
meerstemmige muziek van bands als 
de Eagles, The Byrds, CSNY en The 
Beach Boys. Maar ook songs van 
Jackson Browne, James Taylor en 
enkele eigen composities worden 
prachtig vertolkt door de mannen 

van Bald. Bald speelt deze avond in 
plaats van Karlijn Langendijk, die 
haar concert helaas moest 
annuleren. De voorstelling start om 
20.15 uur. De toegangsprijs is € 15,-, 
vrienden van De Zwaan Cultureel 
krijgen € 2,50 korting. Kaartverkoop 
via boekhandel Schuyt of aan de zaal 
(mits nog beschikbaar), of via de 
online kaartverkoop. Voor meer 
informatie en andere voorstellingen 
zie de website van De Zwaan 
Cultureel.

Kerkdiensten

Parochie O.L. Vrouwe Geboorte Uitgeest
Pastorie 0251-312331
Woensdag 12 december 19.00 uur: H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 14 december 19.00 uur: Woord en Communieviering in Geesterheem.
Zaterdag 15 december 19.00 uur: Kerk in Beweging m.m.v. Sound of Life.
Zondag 16 december 09.00 uur: H. Eucharistieviering m.m.v. Laus Deo.
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CARENT: Naast advies, fiscaliteit en 
mediation nu ook coaching bij scheidingen
UITGEEST - CARENT staat al bijna vijf 
jaar bekend om haar dienstverlening 
bij echtscheidingen. In haar rol van 
fiscaal jurist, mediator en Register 
Financieel Echtscheidingsadviseur 
heeft Judith van den Nieuwenhuijsen 
al vele stellen begeleid bij de afwik-
keling van hun scheiding. Sinds 
kort is Judith ook gecertificeerd 
scheidingscoach. Zij hanteert de 
methodiek van Succesvol Scheiden 
Nederland.

Judith: "Een vechtscheiding of 
conflictscheiding is een scheiding 
waarbij de meeste conflicten gaan 
over de relatie die de ouders 
hebben als ex-partners. Conflicten 
belemmeren ouders om na de 

scheiding hun ouderrol goed te 
kunnen vervullen. Hierdoor kunnen 
ze ook niet meer het belang van 
hun kind zien. Uiteindelijk laat de 
ouder (bewust of onbewust) het 
kind deel uitmaken van de 
onderlinge strijd. Dit is enorm 
schadelijk voor kinderen en heeft 
een negatieve invloed op hun 
gezonde ontwikkeling." Volgens 
Judith is het onwetendheid en geen 
onwil waardoor mensen in een 
dergelijke situatie belanden.

CARENT biedt ouders een 
gecertificeerd coachingsprogramma 
dat hen in vijf stappen leert hoe ze 
uit een vechtscheiding kunnen 
blijven. Zo leren ouders hun 

negatieve emoties aan te pakken, 
ze leren communiceren op de juiste 
manier met de andere ouder en ze 
kunnen een compromis sluiten. 
Tevens leren ze wat de scheiding 
betekent voor hun kinderen en hoe 
ze samen na de scheiding hun 
opvoeding vorm kunnen geven. Het 
programma hoeft niet door beide 
ouders gevolgd te worden, het 
werkt ook als één van de ouders 
zich meldt.

Bent u benieuwd wat het 
coachingsprogramma voor u 
persoonlijk kan betekenen, neem 
dan contact op met CARENT via 
telefoonnummer 0251-362065 of 
www.carent.nl. 

A D V E R T O R I A L

Liz Buur en Tess Tiebie van FC Uitgeest 
trainen in het Future Team van de KNVB
UITGEEST - Voetbalmeiden Liz (12 
jaar) en Tess (12 jaar) voetballen in het 
jongensteam JO13-1 van FC Uitgeest. 
Maar de meiden zijn zo goed dat ze 
allebei gescout zijn voor het talenten-
team van de KNVB. Ze voetballen om 
de week in Vleuten, samen met onge-
veer 16 andere uitblinkers.

Door: Margreeth Anema

Beiden werden ongeveer anderhalf 
jaar geleden gescout. "We gingen 
ergens naartoe met de familie en 
toen we op het punt stonden om 
weg te gaan vond mijn moeder een 
brief van de KNVB in de brievenbus," 
vertelt Liz. Liz was heel blij, 
voetballen is haar lust en haar leven. 
Haar positie is linksachter. Tess, die 
rechtsback, rechts centraal en 
laatste vrouw speelt, werd tijdens de 
selectiedagen ontdekt.Shari 
Breetveld, coördinator, trainster en 
coach van de meidenteams bij FC 
Uitgeest: "Er wordt stiekem gescout, 
de scouts bezoeken wedstrijden en 
trainingen in normale kleding, 
daarom was de uitnodiging van de 
KNVB een grote verrassing voor Liz." 
Shari voetbalde van 1998 tot 2001 
ook alleen met jongens van FC 
Uitgeest en werd gescout toen ze 14 
jaar was. "Destijds was school 
belangrijker, daar heb ik nu wel spijt 
van. Als ik het Nederlands 
vrouwenelftal zie spelen denk ik 
weleens: daar had ik ook kunnen 
staan." Ze bleef natuurlijk wel bij FC 
Uitgeest voetballen; van 2001 tot 
2014 speelde ze in Dames 1, de 
laatste 10 jaar al eerste keepster. 
Shari is apetrots op haar pupillen: 
"Ik geniet nu voor Liz en Tess, ik gun 
ze dit met heel veel liefde."

Liz blijft wel realistisch over haar 
toekomst: "School vind ik zelf ook 
belangrijk, bij voetbal kan je er 
namelijk zomaar uitliggen en als je 
dan geen opleiding hebt, dan heb je 
ook echt niks." Maar mocht ze in de 
echte selectie komen dan gaat ze er 
wel honderd procent voor. Deze 
ambitie heeft Tess ook: "Ik wil in het 
Nederlands vrouwenelftal en op 
televisie komen, daarna wil ik gaan 
voetballen bij Barcelona, net als 
Lieke Martens." Naast de trainingen 

en wedstrijden voor FC Uitgeest en 
de trainingen voor de KNVB zijn de 
meiden in hun vrije tijd ook veel met 
voetbal bezig: Tess kijkt YouTube-
filmpjes en traint ook zelf om beter 
en sneller te worden. Samen gaan ze 
elk jaar naar het ICGT om zoveel 
mogelijk wedstrijden te kijken. Ook 
vraagt Liz tips aan haar sportieve 
vader, bijvoorbeeld wat je het beste 
kunt eten voor een training.

Liz en Tess komen maar een enkele 
keer andere meiden tegen tijdens 
hun wedstrijden met JO13-1. De 
jongens behandelen Tess en Liz ook 
net als alle anderen. De meiden zijn 
het met elkaar eens dat ze het nog 
steeds het allerleukst vinden bij FC 
Uitgeest. Als ze later beroemde 
voetbalsters worden dan blijven ze 
ook op hun cluppie in Uitgeest 
komen, "al is het maar om 
handtekeningen uit te delen," zegt 
Tess. De twee vrolijke meiden 
moeten hier allebei heel hard om 
lachen.

Tess (l) en Liz (r). Foto: Margreeth Anema

Hooghouden: Liz haar record is 80 keer, dat van Tess 131 keer. Doe dat maar eens na! 
 Foto: Margreeth Anema

Dennemans
Onze kerstboom werd vroeger 
pas geïnstalleerd als de 
verjaardag van onze zoon voorbij was. Midden december is een mooi 
moment om met versieren te beginnen. Maar nu hij in de stad woont 
en zijn verjaardag daar viert, hoeven wij niet meer te wachten. 
Daarom toog ik opgewekt op 5 december naar een tuincentrum waar 
legio bomen netjes stonden te wachten om opgehaald te worden. 
Mijn ervaring met deze zaak was goed, de boom van vorig jaar was 
zelfs na drie weken nog steeds niet uitgevallen en dat vind ik een 
heel prettige bijkomstigheid. Ook nu stonden er weer prachtige 
bomen voor de prijs die je kunt verwachten. Hij werd tot een 
pakketje verpakt en de verkoper was zo galant om het geval in mijn 
auto te positioneren. Hij had daarvoor nog vakkundig een gat in de 
stam geboord zodat ik hem, atechnisch als ik ben, met gemak op de 
handige voet kon spiesen. Zo had ik dat eerder gefixt en zo ging ik 
dat nu weer doen. De kinderen zouden de volgende dag komen eten 
en het leek mij gezellig dat de den hun vriendelijk tegemoet zou 
shinen. Hij was best zwaar zo in je eentje maar met enig kunst- en 
vliegwerk legde ik ’m op de vloer in de kamer. "Zo mannetje," 
fluisterde ik liefdevol, "wij gaan jou eens even netjes neerzetten en 
aankleden." Zoals altijd, wanneer ik de kerstboom toespreek, zei hij 
niets terug, heel begrijpelijk als je hulpeloos met je takken in een 
netje op je rug wordt gelegd. Ik tilde hem op en na enig gefriemel 
had ik hem op de voet staan, maar zag dat hij niet met het juiste 
frontje de kamer inkeek. Het moest toch een beetje symmetrisch 
staan allemaal. Sommige mensen kopen daarom een kunstboom om 
van het gelazer af te zijn maar ik wil dennengeur ruiken en ja ik weet 
dat je dat uit een spuitbus kunt halen maar dat is mij allemaal te nep! 
Ik draaide het hele zaakje een kwartslag om vervolgens, als 
Rembrandt die zijn Nachtwacht inspecteerde, te bekijken of het 
klopte. De natuur had aan de linkerkant beter zijn best gedaan dan 
aan de rechterkant waar de takken veel verder uitstaken en dat was 
geen gezicht. Ik kon ze afknippen maar dat wilde ik pas in uiterste 
nood. Eerst nog maar even verder draaien. Hij wiebelde en had de 
neiging naar rechts te kiepen maar ik had ’m in de smiezen. Hoewel 
ik op mijn hoede was bleek ik teveel geconcentreerd op de 
symmetrie en vergat de zwaartekracht. Op een onbewaakt ogenblik 
donderde hij zonder enige waarschuwing richting bankstel en dook 
ik naar voren in een verwoede poging het ongeluk af te wenden. Met 
een enorme klap lag ik languit op de vloer met dennemans bovenop 
mij. Ik hoopte vurig dat niemand naar binnen had gekeken tijdens 
deze freestyle wrestling met m’n boom.

Monique 
Teeling

De echte tonderzwam heeft zijn naam deels te danken aan het feit dat zijn vlees vaak 
wordt gebruikt voor het vervaardigen van tondel. In de 17e eeuw werd dit licht ontvlam-
bare materiaal, dat werd gebruikt voor het laten smeulen van vuur, ’tonder’ genoemd. 
In 1691 introduceerde de Nederlandse taalkundige William Sewel in zijn boek A Large 
Dictionary of English-Dutch het Nederlandse woord ’tondel’, zoals dat tegenwoordig 
gewoonlijk wordt gebruikt. Om onderscheid te maken met andere paddenstoelen die 
worden gebruikt om tondel te maken, zoals de dikrandtonderzwam en de platte tonder-
zwam, wordt het voorvoegsel ’echte’ gebruikt. Ger Bus Foto: Ger Bus

"Door de lens van Bus"
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Vuurwerk afsteken? Houd 
rekening met de regels!

Komend jaar drie verkiezingen: 
kom stemmen in 2019!

Sluiting Tolweg 
Heemskerk

Komend jaar mogen onze kiesgerechtigde inwoners drie keer naar de stembus. In de onderstaande links leest u waarover 
de verkiezingen gaan. Altijd handig, want ook úw stem telt!
I. Op woensdag 20 maart worden twee verkiezingen gehouden:
• verkiezingen voor de provinciale staten (www.kiesraad.nl/verkiezingen/provinciale-staten)
• en verkiezingen voor de waterschappen (www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen) 
II. Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement  (www.kiesraad.nl/verkiezingen/europees-parlement) 

In de aanloop naar elk van de verkiezingsdagen informeren wij u over:
• wat krijg ik vooraf toegestuurd? 
• waar kan ik stemmen? 
• wat moet ik meenemen? 
• wat moet ik doen als ik iemand anders voor mij wil laten stemmen? 
Hebt u nu vragen, neem dan contact op met verkiezingen@uitgeest.nl of tel. 14 0251

De Tolweg wordt vanaf  7 januari 
2019 afgesloten tussen De Baandert 
en de Ho� aan / Gerrit van 
Assendelftstraat. De afsluiting duurt 
een jaar. Om het verkeer zo goed 
mogelijk door te laten stromen, zijn 
er adviesroutes aangegeven.

Adviesroute voor het autoverkeer 
Komt u vanuit Uitgeest en wilt u naar 
de wijken Zuidbroek - Oosterwijk in 
Heemskerk of naar Beverwijk? De 
adviesroute is via de A9, afrit 8 
Bazaar. Vanaf daar rijdt u via de 
Noorderweg, de Meerlanden, de Laan 
van Broekpolder of de Laan der 
Nederlanden naar de gewenste 
bestemming.

In Heemskerk is de adviesroute via 
De Baandert – Mozartstraat - 
Jonkheer Geverslaan -Jan 
Ligthartstraat. Het centrum van 
Heemskerk is bereikbaar via De 
Baandert - Maerelaan.

Adviesroute � etsers
•  Fietsers richting Beverwijk worden 

omgeleid via De Baandert - Jan 
van Kuikweg - Gerrit van 
Assendelftstraat

•  Fietsers richting Uitgeest volgen 
de omleiding via de Gerrit van 
Assendelftstraat en de Jan van 
Kuikweg.

Zie ook www.heemskerk.nl/over-
heemskerk/sluiting-tolweg/

Vuurwerk afsteken mag volgens een 
besluit van de rijksoverheid alleen 
van 31 december om 18.00 uur tot 1 
januari om 02.00 uur. Op de verpak-
king staat of je 12, 16 of 18 moet 
zijn om het te mogen afsteken. De 
minimumleeftijd hangt af van het 
soort vuurwerk. Het college kan 
gebieden aanwijzen waar het afste-
ken van vuurwerk altijd verboden is. 
In Uitgeest geldt het afsteekverbod 
binnen 100 meter van: locaties waar 
paarden worden gehouden, gebou-
wen met rieten daken, molens, 
opslag van brandstof/tankstations, 
opslag van vuurwerk/verkooppunten 
en opslag van brandbare stoffen. 
Bovendien geldt het afsteekverbod 
binnen 50 meter van de in- en uit-
gangen van alle tunnels, het herten-
kamp, de Dokter Brugmanstraat tus-

sen de nummers 4 t/m 260 (De 
Slimp) en nummer 15 
(Geesterheem).
Meer informatie over het veilig 
afsteken van vuurwerk vind je op: 
www.veiligheid.nl/veiligheidsearch/
vuurwerk

Publiekszaken
Geboren
Jake Liefting, zoon van R. Liefting en 
S. van Beuningen

Overleden
Y.M. Oosterbaan, echtgenote van G. 
Albrecht, leeftijd 61 jaar

Afvalinzameling en 
openingstijden rond de 
decemberfeestdagen 
De decemberfeestdagen staan weer voor de deur. Hieronder leest 
u op welke dagen onze diensten gesloten zijn en hoe afvalinza-
meling verloopt: 
Dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerst):
Gemeentehuis, Sociaal Team en afvalbrengstation zijn gesloten 
Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag):
Gemeentehuis , Sociaal Team en afvalbrengstation zijn gesloten 

Afvalinzameling
Het afval wordt rond de kerstdagen en de jaarwisseling voor sommige wijken op andere dagen ingezameld. Wilt u weten 
of er in uw wijk andere ophaaldagen zijn? Kijk dan in de App Afvalwijzer of op de website mijnafvalwijzer.nl. 
Lukt dit niet, dan kunt u bij de receptie in het gemeentehuis vragen naar een geprint exemplaar. Heeft u verder nog vra-
gen, belt u dan tijdens werkdagen tussen 8:00 en 17:00 met ons Klanten Contact Centrum, 14 0251.

Boot verwijderd Kruiskamplaan
De gemeente heeft een boot verwijderd die onder water lag in een sloot bij de Kruiskamplaan. Het is een grijze open poly-
ester boot met strepen in de kleur zwart, groen en geel. De boot is voor drie maanden op de gemeentewerf van Castricum 
opgeslagen. 
De boot kan tegen betaling worden opgehaald. Daarvoor kan contact worden opgenomen met de heer Joan Rückert (team 
Handhaving): mail  joanruckert@debuch.nl of telefonisch 088- 9097559 (mobiel 06 55732996).
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Wederom trok een informatieavond 
georganiseerd door Duurzaam Uitgeest 
Energie Coöperatie (DUEC) een volle 
zaal. Bij de vorige informatieavond 
ging het over zonnepanelen op eigen 
dak. Dit keer betrof het informatie over 
het project Zon op Uitgeest (de geza-
menlijke inkoop van zonnepanelen op 
bedrijfsdaken). De informatieavond 
vond plaats op 29 november jl. in De 
Zwaan. 
Michiel Buur, werkzaam bij Zon op 
Nederland, opende met de presentatie 
“Klimaatverandering zet door” over 
het belang van het opwekken van 
duurzame stroom met zonnepanelen. 
Zon op Nederland is een ervaren coö-
peratie met veertig projecten in het 
hele land, die DUEC ondersteuning 
biedt bij de uitwerking van Zon op 
Uitgeest.

Doel 
Het doel van het project Zon op 
Uitgeest is de Uitgeesters die zelf geen 
geschikt dak hebben voor zonnepane-
len, toch in de gelegenheid te stellen 
energie op te wekken met zonnestroom 

door gebruik te maken van bedrijfsda-
ken. Bijkomend voordeel van deze 
gezamenlijke inkoop van zonnepanelen 
op bedrijfsdaken, is het gebruik van de 
voordelige belastingregeling “Verlaagd 
Tarief”. Daarbij wordt geen belasting 
betaald over zelfopgewekte stroom.

Terugverdientijd
Duidelijk werd dat zowel de aanschaf 
van zonnepanelen op eigen dak als de 
gezamenlijke inkoop van zonnepanelen 
op bedrijfsdaken, lucratief is en zich in 

beide gevallen in acht jaar terugbetaalt. 
De geïnteresseerde aanwezigen op de 
informatieavond stelden vooral veel 
praktische vragen over opbrengst, 
garanties en energieleveranciers, waar 
Michiel Buur heldere antwoorden op 
kon geven.

Verdere informatie
Voor meer informatie: www.duec.nl. 
Via die site vindt u ook informatie over 
“Zon op Uitgeest” en kunt u zich 
inschrijven voor dat project. 

Informatieavond Zon op Uitgeest druk bezocht
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Ingezonden brief

Evaluatie bestrijding 
Japanse duizendknoop

De actie ’Help de Japanse 
duizendknoop te bestrijden’ werd in 
2018 geboren. Aan het eind van het 
jaar is het een moment om te 
evalueren hoe het met die actie is 
gegaan. In Uitgeest kunnen we 
constateren dat de strijd is geslaagd 
maar nog niet gestreden. Daarvoor 
zullen we zeker nog een jaartje door 
moeten gaan. Zoals vooraf al was 
gesteld heeft de bestrijding een 
flinke dosis zelfdiscipline gevraagd. 
Ik ben dankbaar dat inwoners van 
Uitgeest de inzet hebben getoond 
die nodig was om deze woekeraar 
uit te bannen. Op een paar plaatsen 
na (o.a. terrein van ProRail) hebben 
we de duizendknoop op de knieën 
gekregen of is hij de uitputting nabij. 
Er waren plekken bij die 
aanvankelijk zowel bij gemeente als 
particulieren hopeloos leken en niet 
meer in de hand te houden waren, 
maar dat tij is nu gekeerd. Het doet 
mij deugd dat Uitgeest het heeft 
kunnen redden zonder een bedrijf in 
te huren met allerlei 
bestrijdingsmethoden. Je ziet elders 

allerlei instanties die, chemisch of 
niet, een oplossing voorspiegelen. 
De resultaten waren niet altijd 
hoopgevend terwijl mijn methode, 
niet vermeld in al die mooie 
rapporten, wel werkte. Als overheid 
kun je niet zoveel geld voor 
mankracht inzetten ter bestrijding 
van al die invasieve exoten en dat is 
begrijpelijk. Daarom was dit voor 
ons de kans om in handwerk te 
bewijzen dat de methode met 
zelfwerkzaamheid en 
doorzettingsvermogen goed kan 
werken. Dat bewijs is in ons mooie 
dorp geleverd. Mede dankzij deze 
geslaagde actie heeft de gemeente 
Velsen mij om advies gevraagd. De 
actiebereidheid is daar zeer 
hoopgevend na uitleg, demonstratie 
en presentatie. Hopelijk gaat dit 
initiatief als een inktvlek door het 
land. Samen iets overhebben voor je 
eigen woonomgeving is een mooi 
streven. Volgend jaar gaan we met 
een goed gevoel daarmee verder. 
Nogmaals dank voor de vrijwillige 
medewerking.  Nico Brantjes

Bijzonder Winterconcert van de 
Uitgeester Harmonie
UITGEEST - Deze winter wordt muzi-
kaal verwarmd door een prachtig 
concert van de Uitgeester Harmonie. 
Dit Winterconcert wordt speciaal door 
de samenwerking die is aangegaan 
met Muziekvereniging Concordia uit 
Oostzaan. 

Samen met dit orkest wordt een 
afwisselend programma aangeboden 
met een vleugje kerst. Deels voeren 
de orkesten eigen nummers uit naast 
stemmige nummers als Hallelujah 
(van Leonard Cohen), Game of 
Thrones en A Christmas Canon. Ook 
worden een aantal nummers samen 
uitgevoerd. Het concert wordt 
gehouden op zaterdag 15 december 
in de Kunstgreep te Oostzaan. Kijk 
voor meer informatie op de website 
van de Uitgeester Harmonie, www.
uitgeesterharmonie.tk.

De Harmonie van Uitgeest, onder 
leiding van Thomas Eveleens, is dit 
jaar zeer actief. Er zijn dit jaar drie 
eerdere concerten gegeven en er is 
opgetreden tijdens de 
dodenherdenking, de 

avondvierdaagse en de 
sinterklaasoptocht. Er worden elke 
donderdagavond veel verschillende 
muziekstukken geoefend in het 

Zienhouse. Er is altijd plaats voor 
nieuwe muzikanten, beginnend en 
gevorderd. U bent altijd welkom om 
een keer te komen luisteren.

De Uitgeester Harmonie. Foto: Aangeleverd

Open Podium bij De Zwaan Cultureel
UITGEEST - Zaterdag 15 december 
kun je weer genieten van een variatie 
aan artiesten bij het Open Podium. 
Op het podium staan dit keer onder 
meer Annette en Mario.

Annette en Mario zijn singer/
songwriters met gitaar- en 
basgitaarbegeleiding. Annette Vogel 
reisde door Europa als 
straatmuzikant. Daardoor is haar 
muziek sterk beïnvloed door 
Engelse en Amerikaanse folk. 
Annette vertolkt o.a. folksongs van 
de Britse folkzangeres Sandy 
Denny (Fairport Convention) en 
haar eigen werk. Ook zangeres en 
pianiste Renske de Uil treedt op 
met eigen composities, samen met 
haar zusje Anne. Verder kunt u 
luisteren naar singer/songwriter 
René de Vries. Joost Bakker, ook 
singer/songwriter, heeft zijn act als 
Giovanni Antonio afgezworen en 
heeft nu een nieuw programma 
gemaakt na een studie aan een 
theaterschool in Frankrijk. 

Accordeonist Henk Spijkerman 
speelt instrumentale volksmuziek 
uit Servië, Bosnië en Macedonië. 
Singer/songwriter Dick Pels speelt 
en zingt liedjes van zijn cd 
Crosspath en van zijn binnenkort te 

verschijnen nieuwe cd. De zaal is 
open vanaf 20.15 uur, de optredens 
beginnen om 20.30 uur. De toegang 
is natuurlijk als altijd gratis! 
Meer informatie www.
dezwaancultureel.nl.

Singer/songwriter Dick Pels. Foto: Aangeleverd

Russische kunstenaar Vladimir Bakun in gemeentehuis Heemskerk. Foto: Aangeleverd

Expositie ’Uit hout 
geboren’
HEEMSKERK - Tijdens de kerstperiode 
wordt de expositie ’Uit hout geboren’ 
van de Russische kunstenaar Vladimir 
Bakun georganiseerd door St. Kijk 
Heemskerk. Om expositie en kerstsfeer 
in harmonie samen te brengen is voor 
de vrijwilligers van St. Kijk een bijzon-
dere uitdaging.

Tijdens de feestelijke opening zal het 
Byzantijns koor Perezwon onder 
leiding van Chris Jobse een deel van 
hun repertoire ten gehore brengen. 
Bakun (1965) is geboren in Zuid-
Siberië en groeide op in de 
werkplaats van zijn vader. Zo 
maakte hij kennis met het verfijnde 
Russische houtsnijwerk. Na zijn 
middelbare school en de hoge 
technische school volgde hij op de 
volksuniversiteit van Moskou een 
tweejarige opleiding houtbewerken. 
Hij bewerkte hout dat hij vond langs 
de Siberische rivieren. In de jaren 

negentig, op zoek naar een beter 
leven, vertrok hij naar Nederland en 
vestigde zich in IJmuiden.

In IJmuiden zocht hij naar wrakhout, 
afgebroken boomtakken en 
verzamelde restanten planken van 
houtbewerkingsbedrijven. De 
geringe afmetingen beperkten zijn 
mogelijkheden maar vergrootte zijn 
drang de innerlijke schoonheid van 
het hout te ontdekken. "Hout leeft, 
het is warm en aaibaar." Hij 
ontwikkelde een unieke techniek 
waarbij hij de kern van hout, vol 
nerven en groeilagen, weet bloot te 
leggen. Zijn objecten zijn het 
resultaat van een lange zoektocht 
naar het hart en de diep liggende 
geheimen van hout. Wethouder Aad 
Schoorl van Heemskerk opent 
zaterdag 15 december om 14.00 uur 
de expositie in de hal van het 
gemeentehuis van Heemskerk.Finding Your Feet in bij Filmhuis 

De Zwaan
UITGEEST - Op vrijdag 14 december 
draait in Filmhuis De Zwaan de Britse 
romantische komedie Finding Your 
Feet. De film uit 2012 viert de tweede 
jeugd van een groep Britse senioren. 
Dat het leven niet ophoudt na je 
zestigste zou toch geen geheim meer 
hoeven zijn. 

Finding Your Feet heeft een frisse 
kijk op ouderdom. Hoofdpersoon 
Sandra (Imelda Staunton) is net 60 
geworden wanneer haar leven op 
zijn kop komt te staan: haar 
echtgenoot blijkt al jaren een affaire 
te hebben en laat Sandra vlak voor 
zijn pensioen alleen achter. Onthutst 
arriveert ze met een tas 
logeerspullen bij haar oudere zus Bif 

(Celia Imrie), van wie ze in de loop 
der jaren enigszins vervreemd is 
geraakt. Bif, type eeuwig jonge 
actievoerder, is anders dan de starre, 
snobistische Sandra.Van een 
kolossaal pand in het tenniswalhalla 

Surrey komt Sandra terecht in een 
huurflatje in Oost-Londen. Ze moet 
in eerste instantie niets hebben van 
Bifs vriendenkring en gewoonten 
(Bif rookt wel eens een joint) en 
gaat dan ook met grote tegenzin mee 
naar de dansles voor vijftigplussers 
die haar zus al jaren trouw bezoekt. 
Laat die dansles nou net het 
medicijn zijn dat Sandra nodig heeft 
om zichzelf opnieuw te ontdekken.

De zaal is open vanaf 19.45 uur en 
de film begint om 20.15 uur. Toegang 
€ 6,- (Vrienden van de Zwaan € 5,-). 
Kaarten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij Boekhandel Schuyt 
aan de Middelweg 139 in Uitgeest of 
aan de zaal, indien nog beschikbaar.

Beeld uit de film Finding Your Feet. Foto: 

Aangeleverd
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Kenmerkend voor Uitvaartverzorging Formanoij is dat er vanuit de familie wordt 
gedacht, niet vanuit zakelijk oogpunt. Grote uitvaartondernemingen plannen de uitvaart 
het liefst in zo’n kort mogelijke tijd, soms zelfs in één dag. Jack Formanoij doet dit 
liever stap voor stap: u kunt hem 24/7 bellen bij een overlijden. Vervolgens wordt eerst 
de uitvaartlocatie geregeld, dit is het belangrijkst. Daarna wordt per dag een nieuwe 
afspraak gemaakt. "Je wordt als het ware onderdeel van de familie, als je de uitvaart 
stap voor stap regelt is dat beter voor het rouwproces van de nabestaanden," vertelt 
Jack Formanoij, grondlegger van afscheidscentrum De Swaen in Limmen.

De sfeer in het afscheidscentrum is knus en persoonlijk. "De locatie is toegankelijk, er 
is voldoende parkeergelegenheid en wij garanderen de nabestaanden privacy," vertelt 
Jack Formanoij. Ook ligt Limmen centraal, er wordt van het afscheidscentrum 
gebruikgemaakt door de hele regio: Uitgeest, Akersloot, Castricum, Limmen, Heiloo en 
de Egmonden.

In afscheidscentrum De Swaen zijn drie afscheidskamers die 24 uur per dag 
toegankelijk zijn voor de familie, er worden ook condoleances (een 
doorloopcondoleance is mogelijk tot 300 personen) en afscheidsbijeenkomsten 
gehouden. Tijdens een afscheidsbijeenkomst is de ruimte geschikt tot veertig personen. 
Als u meer personen verwacht is het mogelijk om uit te wijken naar een buitenlocatie 
zoals Johanna’s Hof, Heeren van Limmen, Fase Fier of bijvoorbeeld de kerk, dit wordt 
ook begeleid door Uitvaartverzorging Formanoij. "Een buitenlocatie is zeker aan te 
raden, dit is namelijk niet tijdsgebonden, zoals in een crematorium," vertelt Jack 
Formanoij.

Uitvaartverzorging Formanoij verzorgt ook thuisopbaringen. "Wij bieden alle 
mogelijkheden hiervoor, of u uw dierbare nu in de woonkamer of in bed wilt opbaren," 
zo vertelt Jack. "De meeste uitvaartondernemingen willen dit liever niet omdat er nogal 
wat haken en ogen aan zitten, maar wij weten wat het voor de familie kan betekenen, 
daarom doen wij dit wel."

Als u graag wilt dat uw dierbare thuis of in De Swaen wordt opgebaard dan verzorgt de 
uitvaartverzorger de overbrenging. De overledene wordt in principe op de locatie van 
het overlijden verzorgd, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, alvorens vervoerd te worden. "Ik 
breng de overledene uit respect het liefst over in een uitvaartkist in plaats van op de 
brancard. Daarom verzorg ik samen met mijn collega Maya de overledene het liefst op 
de plek waar degene het leven heeft gelaten, de familie mag hier eventueel bij helpen." 
En ook dat is bijzonder aan de uitvaartondernemer: Jack Formanoij doet alles zelf, van 
de verzorging en overbrenging tot de uitvaart. Daarom kan hij al een uitvaart aanbieden 
voor € 1.675,- inclusief afscheidsbijeenkomst voor 10 personen met koffie en thee in 
afscheidscentrum De Swaen.

Jack Formanoij gooide tien jaar geleden het roer om. Hij was leidinggevende in een hele 
andere branche waarbij veel geld verdienen centraal stond, dat was hij helemaal zat. 
Hij wilde écht iets betekenen voor mensen, hij wilde voldoening halen uit zijn werk. Hij 
nam ontslag en begon zich te oriënteren in verschillende branches. Hij kwam daardoor 
ook in contact met de uitvaartbranche. "Dit was wat ik wilde: een luisterend oor bieden, 
mensen door de vervelende periode in hun leven begeleiden. Ik heb de beste keuze ooit 
gemaakt, dit is zo’n dankbaar beroep," vertelt Jack. "Het fijnste is de dankbaarheid van 
de familie na de laatste verzorging van hun dierbare."

Uitvaartondernemer Jack Formanoij heeft ook nog een tip: "Waar u ook verzekerd bent, 
u kunt de uitvaart altijd door Uitvaartverzorging Formanoij laten verzorgen." Hier zijn 
de maatschappijen vaak niet duidelijk in, aldus Jack, die houdt van transparantie. 
Daarom heeft hij de prijzen van de uitvaartpakketten en uitvaartkisten op zijn website 
gezet. U kunt deze terugvinden op: www.uvdf.nl.  Tekst: Margreeth Anema

Uitvaartverzorging Formanoij 
vindt rouwverwerking belangrijk: 

alles gaat stap voor stap
Uitvaartverzorging Formanoij (Afscheidscentrum De Swaen )

Schipperslaan 4 k, 1906 BG Limmen
Telefoonnummer: 06- 115 36 587 (24-7 bereikbaar)

www.uvdf.nl,  info@uvdf.nl

In deze rubriek wordt een bedrijf in het verspreidingsgebied 
van de Uitgeester en omgeving belicht. 
De kosten voor Bedrijf Belicht zijn € 145,- ex btw. 
U kunt zich aanmelden door een e-mailbericht te sturen naar 
verkoop@uitgeester.nl

BEDRIJFBEDRIJFBEDRIJF
BELICHTBELICHTBELICHT

Jack Formanoij en zijn collega Maya. Foto: aangeleverd
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Uitgeester pornokoning laat zich 
niet naaien
UITGEEST - Jan Wenderhold (78), de 
Uitgeester oprichter van pornotijd-
schrift Chick, wordt afgeperst. Als hij 
niet snel een astronomisch bedrag 
overmaakt, dreigt de afzender zijn 
pornoconsumptie aan de grote klok te 
hangen.

Door: Mediapartner NH Nieuws

Dat blijkt uit een tweet van zijn 
dochter, Sandy Wenderhold, die 
tegenwoordig het mede naar haar 
vernoemde uitgeefconcern Sansyl 
runt. "Mijn vader wordt via de mail 
gechanteerd," schrijft ze. "Als hij 
geen 7.000 bitcoins betaalt gaan ze 
aan zijn familie en vrienden laten 
zien dat hij heel veel porno kijkt. Oh 
jee!" Dit meldt mediapartner NH 
Nieuws.

Een belletje naar Sandy leert dat het 
geen grap is: haar vader - die een 
groot deel van zijn leven in de 
porno-industrie werkzaam was - 
heeft inderdaad een mailtje met die 
strekking ontvangen. "Maar m’n 
vader maakt zich er echt niet druk 
om," vertelt ze over zijn nuchtere 
reactie op het mailtje. "Hij heeft de 
porno zelf uitgevonden." Deze vorm 
van chantage is niet nieuw, 

benadrukt Plus Magazine - platform 
voor 50-plussers - in een reply aan 
Sandy. "Dit horen wij helaas vaker, 
Sandy! Maar ze sturen die mail 
lukraak in het rond, in de hoop dat 
de ’pornokijker’ zich aangesproken 
voelt. Het betekent niet per se dat 
hij het doet."

Wat vader en dochter wel zorgen 
baart, is dat de oplichters de hand 
hebben gelegd op inloggegevens, 
vertelt Sandy. "Ze hebben ook zijn 
wachtwoord, van een of andere 

pornosite. Dat is wel schrikken, als 
je ineens je wachtwoord ziet."Privé 
heeft Sandy nog nooit een dergelijk 
mailtje ontvangen, maar haar bedrijf 
ligt wel geregeld onder vuur. "We 
ontvangen wel eens 
chantagemailtjes met het verzoek 
om bitcoins over te maken en we 
worden weleens aangevallen," 
vertelt ze. "Maar dan melden we dat 
altijd." Welke sites haar vader op zijn 
leeftijd bezoekt, weet Sandy niet. 
"Maar ik hoop dat hij nog steeds 
porno kijkt."

Twitterpagina Sandy Wenderhold. Foto: Aangeleverd

Modelspoorclub FABO bouwt 
nieuwe spoorbaan
UITGEEST - De modelspoorclub van de 
FABO gaat een nieuwe spoorbaan bou-
wen! De oude baan vertoont steeds 
meer mankementen en onderdelen 
zijn bijna niet meer te repareren of te 
vervangen. Daarnaast vergt het op- en 
afbouwen van deze baan zoveel tijd, 
dat deze in de praktijk nagenoeg niet 
wordt gebruikt.

De nieuwe baan gaat kleiner worden 
met meer details. Het landschap 
wordt zo gemaakt dat het in meer 
verschillende landen zou kunnen 
liggen. De details bestaan vooral uit 
bewegende onderdelen in de dorpen 
en landerijen. Er wordt gekeken of 
er naast treinen ook auto’s kunnen 
rijden in het landschap. De plannen 
zijn nog niet uitgewerkt maar de 
ideeën zijn er zeker.

Ben je enthousiast geworden, 14 jaar 
of ouder en wil je meebouwen aan 
de nieuwe baan? Meld je dan aan als 
lid van deze club. Gebruik hiervoor 
het aanmeldingsformulier dat je 
kunt vinden op de website van de 
FABO www.fabouitgeest.nl. Hier is 
ook informatie over de 
modelspoorclub te vinden. Van 
september t/m mei is de 
modelspoorclub elke dinsdagavond 
bezig met het bouwen van de 
spoorbaan.

De leiders en leden van de 
modelspoorclub hebben veel 
ervaring. Zij kunnen je veel leren op 
gebied van terreininrichting, verven 
en verschillende bouwtechnieken. 
Leden bouwen aan de grote baan of 
een bak met een stuk eigen spoor en 
terreinindeling. Deze bakken worden 

zo gemaakt dat ze aan elkaar kunnen 
worden gekoppeld. Alle onderdelen 
ontwerp en bouw je zelf. Verder kan 
er ook worden gebouwd aan 
bouwdozen van kant-en-klare 
modellen. De modellen worden in 
elkaar gezet en geverfd en indien 
mogelijk wordt er een stukje terrein 
omheen gebouwd. Een leuke club 
voor een gezellige avond 
bouwplezier.

Wil je liever naar een andere club 
van hobbyvereniging FABO? Kijk 
dan naar het aanbod van de clubs op 
de website www.fabouitgeest.nl. Er 
zijn diverse clubs voor jongens en 
meisjes waarbij plezier en 

creativiteit vooropstaan. Je kunt van 
september t/m mei elke 
doordeweekse avond bij een club 
terecht. We zoeken nog leden voor 
de modelbouw junioren, elektroclub 
en 12+ timmerclub.

Modelspoorclub FABO gaat een nieuwe spoorbaan maken. Foto: Aangeleverd

Lees elke week 
weer de 

NIEUWTJES 
in 

De Uitgeester
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UITGEEST - Het was niet best deze 
zondag wat FC Uitgeest liet zien, maar 
ook wel een wedstrijd waarin Jordy 
deed wat hij moest doen en waar hij 
ook goed in is, namelijk: trekken en 
sleuren op het middenveld, storen en 
onderscheppen en vooral lastig zijn. 
Helaas was het vandaag niet beslis-
send. 

Jordy mocht na afloop gelukkig nog 
wel op de foto met de pupil van de 
week, Robbin Vredenburg van JO-10-
4, en de door In4Hair gesponsorde 
wedstrijdbal. Robbin is een nieuwe 
telg uit het beroemde Uitgeester 
voetbalgeslacht Vredenburg. Dan 
kan het bijna niet anders dan dat je 
een talent bent. Jordy en Robbin 
gefeliciteerd. 
 (De Afvallende Bal).

Sportnieuws
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Boardingtoernooi jeugd 
FC Uitgeest 29 en 30 
december
UITGEEST - In het weekend van 29 en 
30 december vindt het jaarlijkse boar-
dingtoernooi voor de jeugd plaats. Op 
zaterdagochtend 09.00 uur trapt de 
JO7 het toernooi af en zondagavond 
sluiten de JO15 en MO15 het toernooi 
af. 

Het toernooi vindt plaats in Sporthal 
de Zien. Zoals de naam al aangeeft, 

is het gebruikelijke zaalvoetbalveld 
omheind met een boarding. Hiervan 
kan uiteraard handig gebruik 
worden gemaakt. "Zo precies tussen 
kerst en oud & nieuw is dit een 
leuke voetbalactiviteit. We roepen 
dan ook alle ouders, grootouders, 
broers/zussen en andere 
familieleden en vrienden op te 
komen kijken," aldus de organisatie.

FC Uitgeest en de gure 
noordwester tegen
UITGEEST - Donkere wolken pak-
ten zich samen. De wind stak 
op en de koude regen kwam. 
Weersomstandigheden bij de start 
van FC Uitgeest in de thuiswedstrijd 
tegen middenmoter sv Hillegom. De 
wedstrijd was vanwege het afgekeur-
de A-veld verplaatst naar het B-veld. 
Daar was het voor zowel spelers als 
toeschouwers niet prettig vertoeven, 
want waar je je ook bevond, de volle 
laag was je deel. 

Het werd nog erger voor ons 
Uitgeesters, want meer dan 
Hillegom leek de Uitgeester 
formatie het gemoed van de 
weersomstandigheden in zich te 
dragen. De handjes zaten nog in de 
mouwen, de shirtkraag omhoog, de 
stramheid nog in het lichaam, toen 
Hillegom al twee keer had gescoord. 
Het zou niet meer goed komen voor 
de mannen in het groen-geel. Een 
logische en verdiende 0-2 nederlaag 
was het gevolg.

FC Uitgeest startte in de 
vertrouwde formatie van de laatste 
weken. En waarom ook niet? De 

laatste twee wedstrijden zijn 
immers gewonnen. Al snel na 
aanvang bleek dat Hillegom 
beduidend beter uit de warming-up 
was gekomen want het zocht direct 
het doel van Sem Bleeker. In de 7e 
minuut leidde dat tot de verdiende 
voorsprong, al was daar een 
uitglijder van keeper Sem op het 
spekgladde veld voor nodig. Spits 
Van Veen profiteerde. 0-1. Met de 
wind in de rug bleef de formatie uit 
de Bollenstreek de aanval zoeken, 
waardoor er legio kansen waren. Zo 
was Dedel in de 18e minuut bijna 
bij treffer nummer twee, ware het 
niet dat de paal hem in de weg 
stond. Twee minuten later was het 
toch raak. Na een paar handige 
bewegingen en mistasten van 
verdediger Mats Idema scoorde 
Pijpers beheerst 0-2. FC Uitgeest 
probeerde wel terug in de wedstrijd 
te komen maar het had letterlijk en 
figuurlijk wind tegen. Toch was de 
ingevallen Daan Hamaker in de 43e 
minuut dicht bij de 
aansluitingstreffer maar hij miste 
een scherpe voorzet van Thomas 
Duijn op een haar na.

In de tweede helft probeerde de 
thuisformatie nog van alles maar de 
ploeg uit Hillegom gaf vooralsnog 
geen krimp. Sterker nog, het was 
juist FC Uitgeest dat in deze fase 
ontsnapte aan een nog grotere 
achterstand toen wederom Dedel 
voor Hillegom de paal raakte. FC 
Uitgeest gaf nog steeds niet op. Dat 
sierde de ploeg. Zo waren Daan 
Hamaker, Tinus Putter en Mike 
Olgers dicht bij de 1-2, maar keeper 
Partoesobroto werd met een aantal 
knappe reddingen de held van 
Hillegom. Zo bleef het bij 0-2 en ziet 
FC Uitgeest een mooi patroon 
doorbroken, dat leek te ontstaan na 
twee overwinningen. Het leuke van 
voetbal is echter dat er altijd weer 
een volgende wedstrijd is. Deze 
zondag werd eerst maar eens 
gekeken waar de koe zijn behoefte 
deed in verband met de verloting en 
dan op naar de wedstrijd tegen 
runner-up FC Boshuizen volgende 
week. Mooie ploeg voor een 
revanche. Moeten we dit keer wel 
de wind mee hebben. 
 (De Afvallende Bal).

Stormvogels stelt eerste punt veilig
UITGEEST - Afgelopen zondag speelde 
het eerste team van KV Stormvogels 
tegen het uit Zwijndrecht afkomstige 
Conventus. Beide ploegen waren 
nog puntloos en daardoor bijzonder 
gemotiveerd om van de vervelende 
nul op de ranglijst af te komen.

De ploeg van Van Duijn startte 
voortvarend, Romy Erkelens wist in 
de eerste minuut van afstand tot 
scoren te komen. De bezoekers 
kwamen echter al snel weer op 
gelijke hoogte en dit evenwicht 
bleef gedurende de eerste helft in 
stand. Geen van beide ploegen wist 
een marge groter dan twee tot stand 
te brengen, hetgeen tot een 
enerverende wedstrijd leidde. Bij 
rust was de stand 9-9 waarbij het 
publiek vol verwachting was van de 
tweede helft.

Het was Conventus dat het eerste 
doelpunt kon noteren, maar de 
Vogels kwamen onmiddellijk weer 
op gelijke hoogte door een treffer 
van Sebastiaan van den Bosch. Het 
spelbeeld vertoonde veel 
gelijkenissen met de eerste helft; de 
ploegen kwamen om en om op 
voorsprong waarbij de andere partij 
de stand weer gelijk trok. De 
wedstrijd boeide van begin tot eind, 
en duidelijk was dat beide ploegen 

voor de winst wilden spelen. In de 
53e minuut was het Stormvogels 
dat op een 17-15 voorsprong kwam 
en er met de zege vandoor leek te 
gaan, maar Conventus wist 
wederom op gelijke hoogte te 
komen. Bij het klinken van het 
eindsignaal stond de teller op 17-17. 
Een gelijkspel dat op zich een juiste 
weergave gaf van de verhoudingen. 
Enerzijds blij met een punt, maar 

toch ergens een vorm van 
teleurstelling bij trainer/coach Van 
Duijn. Op de vraag een punt 
gewonnen of een punt verloren, 
antwoordde hij resoluut: "Een punt 
verloren. Gedurende de wedstrijd 
waren er de nodige discutabele 
arbitraire beslissingen, waardoor we 
eerder een verschil hadden kunnen 
maken." Desalniettemin overheerste 
tevredenheid binnen de ploeg.

Sjoerd Noorda in de aanval. Foto: Jelmer van Dam

Wout Bakker spaart zich niet
AKERSLOOT - Onder regenachtige 
omstandigheden en windvlagen is 
Wout Bakker uit Heiloo erin geslaagd 
de wekelijkse donderdagavondwed-
strijd in Akersloot om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) mountainbik-
ecup op zijn naam te schrijven. Vanaf 
poleposition nam Bakker de kop op 
Sportcomplex de Cloppenburgh en 
stond deze niet meer af.

Voordat het zover was, probeerden 
Henk Jan Verdonk senior (Egmond 
aan den Hoef) en de voor het eerst 
op zijn nieuwe mountainbike 
rijdende Hidde Buur uit Akersloot 
nog een vuist te maken tegen de 
ontsnapte Wout Bakker. De 
inspanningen van het duo Verdonk 
senior/Buur leverden geen resultaat 

op, zodat Bakkertje nog meer 
vleugels kreeg en zijn voorsprong tot 
onoverbrugbaar kon uitbouwen. 
Omdat Hidde Buur eerst nog 
eventjes moest wennen aan zijn 
nieuwe fiets, hij had hem net 
opgehaald uit Krommenie, nestelde 
hij zich in het wiel van Verdonk 
senior. Na het goede gevoel 
hervonden te hebben nam Buur de 
leiding over en kon zelfs een gaatje 
slaan op Henk Jan Verdonk senior. 
Spijtig genoeg moest de 15-jarige 
dappere strijder Buur na ruim een 
half uur koers door een loszittend 
zadel het strijdtoneel verlaten. De 
Egmonders Emiel Prins en Dirk 
Dekker vormden de hele wedstrijd 
een duo, waarvan Prins al het 
kopwerk voor zijn rekening nam.

Jordy Duijn met pupil van de week 
Robbin Vredenburg. Foto: Marianne Jonker

Bakkum en Krookspeler 
van de wedstrijd: 
Jordy Duijn

OldStars Walking Football
UITGEEST - Op donderdagavond 13 
december vindt er een informatie-
bijeenkomst plaats over OldStars 
Walking Football in samenwerking 
met Careworx, SC Telstar en het 
Nationaal Ouderenfonds. De bij-
eenkomst is in het clubhuis van FC 
Uitgeest.

OldStars Walking Football is een 
variant op het reguliere voetbal, 
afkomstig uit Engeland. 
Bij walking football mag er alleen 
gewandeld worden en niet gerend. 
Zo worden blessures voorkomen. 
Bij dit speltype wordt met zes 
tegen zes spelers gespeeld, zonder 

keepers. Slidings en lichamelijk 
contact zijn verboden. 
Bij de bijeenkomst wordt 
informatie verstrekt over deze 
vorm van voetbal. 
De inloop is om 18.30 uur en de 
bijeenkomst begint rond 19.00 
uur.
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UITGEEST - Het is de mooiste en gezelligste 
tijd van het jaar: de december feestmaand! 
De Uitgeester laat je in de special genieten 
van deze gezellige en mooie periode. Leuke 

uitjes, verhalen en interessante aanbiedin-
gen van onze adverteerders. Geniet van deze 
kerstspecial en bijt je vast in onze kerstpuzzel.  
Veel leesplezier!

THEMA:

Beste lezer

Fijne Kerst

Foto: Pixabay

Kerstdrive bij 
Stormvogels 
Uitgeest
UITGEEST - Vrijdag 14 december is de kerstdrive in de kantine 
van Stormvogels aan de Niesvenstraat. De aanvang is 20.00 uur. 

"Er zijn weer mooie prijzen te winnen met het kaarten en de 
loterij. U bent van harte welkom," aldus de organisatie.

Winterfair bij 
De Zien
UITGEEST - Vrijdag 14 december is er weer Winterfair bij 
Zwembad De Zien. Een gezellige markt met twintig kramen 
op het sfeervol verlichte terrein van het zwembad. 

Sieraden, woondecoratie, zijde-artikelen, kerstkaarten, schilde-
rijen, ’vogeltaarten’, goede doelen en nog veel meer. Van 17.00 tot 
21.00 uur staat de poort van De Zien wijd open, kom gratis naar 
binnen en geniet van de gezellige sfeer. Je kunt je eigen kerst-
stukje maken en met de Kerstman op de foto. Daarna haal je nog 
even wat lekkers in de kantine om (weer) warm te worden. We zien 
je graag in ’het spetterende hart van Uitgeest’!

December glanst bij 
Beers & Komen Jewels
REGIO - De mooiste kerstbo-
men, warm kaarslicht en al 
die duizenden twinkelende 
lichtjes: het is toch een gou-
den tijd, die laatste weken 
van het jaar. Dé tijd ook om 
je geliefde of jezelf te trak-
teren. Op goud natuurlijk, 
want dat is het helemaal 
deze kerst. Pak gewoon eens 
uit deze feestdagen, dan 
pakt juweliershuis Beers & 
Komen Jewels in Heemskerk 
het feestelijk voor je in. En, 
als klap op de vuurpijl is een 
tweede sieraad de komende 
weken maar 1 euro!

Automatisch blijf je deze 
weken even stilstaan bij de 
etalage van Beers & Komen 
Jewels aan de Kerkweg 48. 
Tegen een decor van mysteri-
eus zwart krijgt het glanzen-
de goud een extra dimensie. 
"Goud geeft een sprankelend 
en superfeestelijk gevoel," 
zegt eigenaar Elly Beers. 
"Klassiek of modern, geel-, 
wit- of roségoud of juist een 
mix van deze kleuren: alles 
kan in dat ene speciale pakje 
onder de kerstboom. Voor 
die ene speciale persoon of 

gewoon speciaal voor jezelf. 
Of voor allebei, want tijdens 
onze eindejaarsactie betaal 
je voor elk tweede sieraad 
maar 1 euro."

Kerstmarkt
Het assortiment van Beers & 
Komen Jewels is toeganke-
lijk voor elke portemonnee. 
"Loop gewoon eens binnen, 
we helpen je graag bij het 

kiezen van het perfecte kerst-
cadeau," zegt Elly. 23 en 30 
december zijn we open van 
12.00 tot 16.00 uur. En uiter-
aard zijn we ook open tijdens 
de kerstmarkt op zaterdag 15 
december, van 10.00 tot 17.00 
uur." Alvast een voorproefje 
van al het moois wat Beers 
& Komen Jewels te bieden 
heeft? Kijk dan op www.beer-
senkomenjewels.nl.

Juweliershuis Beers & Komen Jewels pakt uit.  Foto: Aangeleverd 
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Lekkere hardrock 
in ’t Portiertje
UITGEEST - Zondag 16 
december even geen Jingle 
Bells of andere kerstmeuk 
in ’t Portiertje, maar stevige 
rockmuziek van de jongens 
van Waste. Lekkere nummers 
die we allemaal, jong en oud, 
mee kunnen brullen.

"Ze zijn al eens eerder geweest 
in het café en we kregen toen 
gelijk het verzoek om ze nog 

eens een keer terug te vragen. 
Dit omdat ze gewoon goed 
zijn. Mensen willen gewoon de 
herkenbare muziek uit (vooral) 
de vorige eeuw horen. Als er 
ruimte is kan er heel misschien 
zelfs worden geheadbangd," 
aldus de organisatie.

"Het belooft weer een oerge-
zellige middag te worden met 
allemaal oude bekenden, dus 

wij hebben er al zin in! Ze zul-
len rond 16.30 uur beginnen, 
dus wees op tijd."

Gezellige 
kerstmarkt in 
Geesterheem
UITGEEST - Zondagochtend 
rond 11.00 uur was het al 
gezellig druk in Geesterheem. 
Reden hiervoor was natuur-
lijk de kerstmarkt in het 
woonzorgcentrum.

In de gang en de recreatiezaal 
van Geesterheem staan een 
handjevol stands. Zo is er een 
stand van Koffie-Dik, dat luxe 
chocolade, koffie en mokken 
verkoopt, en een stand met 

sieraden en horloges. Een 
andere stand verkoopt hou-
ten kerstversiering en weer 
een ander kerstkaarten. In de 
recreatiezaal worden in een 
stand plaids en kussens ver-
kocht. De bezoekers bekijken 
op hun gemak alle spulletjes 
of drinken een kopje koffie of 
thee met iets lekkers. Dit alles 
onder begeleiding van livemu-
ziek of van de muziek die het 
draaiorgel laat horen.

Gezellig druk bij de kerstmarkt in Geesterheem. Foto: Aimée Kniese

Waste op 16 december in ’t Portiertje. Foto: Aangeleverd 

T R O U W R I N G E N   •   G O U D   •  Z I L V E R   •  K R I S T A L

KERKWEG 48   HEEMSKERK 
T. 0251  230 206
WWW.BEERSENKOMENJEWELS.NL

 WWW.FACEBOOK.COM/BEERSENKOMENJEWELS 

Spelregels: 
De tweede aankoop van dezelfde of lagere prijs 
mag u dus (bijna) gratis meenemen. 
M.u.v. reparaties en bestellingen. Let op: deze 
aktie is iedere dag geldig t/m 31 dec 2018.

BETOVERENDE 
EINDEJAARS AKTIE

2e SIERAAD
BIJ ELKE AANSCHAF EEN 2E SIERAAD OF HORLOGE VOOR SLECHTS ÉÉN EURO! SIERAAD SIERAAD

 SIERAAD OF HORLOGE VOOR SLECHTS ÉÉN EURO!

 SIERAAD OF HORLOGE VOOR SLECHTS ÉÉN EURO!

Amsterdam 
geschenkverpakking 
36 x 20 ml
+ een gratis penseel. 

Kerkweg 72  
1961 JE Heemskerk                   
Tel: 0251-241999
www.bobhes.nl

Bob Hes
Uw hobbywinkel in Heemskerk

Windowmarkers 
van Permaque Christmas 
window le� ering set 

€ 32,95

€ 10,95

nu voor

nu voor
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Kinderkerstviering in 
de parochiekerk

Kerstsfeer bij 
Kerk in Beweging

UITGEEST - Maandag-
middag 24 december om 
16.30 uur is er in de paro-
chiekerk aan de Langebuurt 
in Uitgeest een speciale 
kinderkerstviering, eigenlijk 
een familiekerstviering.

De organisatie is in handen 
van de werkgroep Eerste 
Communie. Het koor Sound 
of Life zingt mooie kerst-

liedjes om naar te luisteren 
en/of mee te zingen. Ryan 
Buys vertelt het kerstver-
haal. De kinderen mogen 
verkleed komen als Maria, 
Jozef, engel, os, ezel, herder, 
schaap, koning of helper om 
zo een mooie, levende kerst-
groep te vormen op het pries-
terkoor. Ook dit jaar zal de 
familieviering ’s middags om 
16.30 uur zijn. Iedereen die 

in de sfeer van Kerstmis wil 
komen, is van harte welkom. 
Uiteraard kunnen bezoekers 
na deze viering de beelden-
kerstgroep bewonderen, die 
een speciaal plekje heeft 
gekregen achterin de kerk.

UITGEEST - Zaterdag 15 
december is er een sfeervol-
le viering in de RK-kerk aan 
de Langebuurt. Het thema 
van de viering is ’Wat we 
delen’. Je zou zeggen dat je 
minder voor jezelf hebt als 
je dingen deelt, maar het 
tegendeel is soms waar. 

In de decembermaand 

delen we veel: kerstpakket-
ten, kerstkaarten, een extra 
donatie voor het goede doel. 
Wat je geeft krijg je soms 
ook weer terug, of je houdt 
er een goed gevoel aan 
over! In de viering wordt een 
modern kerstverhaal voorge-
lezen en het traditionele ver-
haal, maar dan vanuit een 
verrassende invalshoek. Het 

koor Sound of Life verzorgt 
de muziek en na afloop is 
er chocomel of glühwein in 
parochiehuis De Klop.

Jong en oud is van harte 
welkom tijdens dit inspire-
rende uur in een hectische 
decembermaand. De viering 
begint om 19.00 uur.

Rolstoelwandeling 
naar de kerstbomen
UITGEEST - Donderdag is de 
vaste dag dat de vrijwillige 
’duwers’ een uur wandelen 
met ouderen uit Uitgeest in 
een rolstoel. Elke week is er 
een ander thema. Afgelopen 
donderdag, 6 december, 
ging de groep langs bij de 
kerstbomenverkoop op de 
Castricummerweg/hoek 
Irenelaan.

Oma Burger (ook bekend van 
de aardbeien), met ’duw-
ster’ Ans, reed voorop. De 
groep ging kijken bij klein-

zoon Maarten die sinds 2012 
de kerstbomenhandel heeft 
overgenomen van haar en 
haar man, Piet Burger. Alle 
aanwezigen stonden in een 
rondje aandachtig te luiste-
ren. Uitleg over de verschil-
lende soorten, de herkomst, 
de voor- en nadelen van elke 
soort en hoe oud de gezaagde 
Nordmannen nu eigenlijk zijn.

Iedereen ontving tot slot iets 
leuks voor in de kerstboom als 
aandenken: een kerstbal. Het 
was een geslaagde ronde!

De groep rolstoelwandelaars bij de kerstbomen. Foto:  Aangeleverd

DE VASTE LAGE PRIJZEN DRANKEN SPECIAALZAAK VAN NOORD-HOLLAND!!

Onze winkel bevindt zich in het centrum van Uitgeest en in 
Schagen. U bent van harte welkom.

Wijnhandel Cave Du Vin
Prinses Beatrixlaan 25
1911 HP Uitgeest

TELEFOON 0251 76 91 45 - EMAIL uitgeest@caveduvin.nl

Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag 09:30 - 18:00
woensdag 09:30 - 18:00
donderdag 09:30 - 18:00
vrijdag 09:30 - 18:00
zaterdag 09:00 - 17:00

Wijnhandel Cave Du Vin
Molenstraat 7, 1741 GJ Schagen
Telefoon: 0224 298 747

Maar we verkopen ook:
Becherova ● Kratjes Amstel- en Heinekenbier ● Ponche Cuba ● Amaro
Ouzo ● Diverse vintage Ports ● Flog de Cascogne ● Diverse Grappa’s ● Izarra liquor Basque
Noem het en wij hebben het en… tegen scherpe prijzen
    
●  Wat denkt u van 500 soorten bieren?
● Een enorm assortiment geschenkverpakkingen
●  En allemaal met de gedegen en gratis advies.
●  Hebben we niet bestaat niet
●  O ja, Uitgeester bieren? 

Ze zijn weer ruim op voorraad

Schagen is maandagmiddag open van 13.00 tot 18.00 en vrijdags koopavond tot 21.00r

Whisky van de maand
Glengoyne 12 yrs 70 cl

Bij deze whisky wordt in tegenstelling tot 
vele andere single malt whisky’s, warme lucht 
gebruikt om de gerst te drogen in plaats van 
rook van brandend turf. In de smaak tonen van 
sherry, kaneel en to� ee.

van € 45,00

voor € 36,99

Wijn van de maand
Klein Tulbagh, Zuid-Afrika
Merlot, Shiraz, Cabernet Sauvignon of Pinotage

Per � es € 14.99
6 � essen voor de prijs van 5

Grand � eatre Bordeaux, 
Frankrijk
Rood of wit per � es € 7.99
6 � essen voor de prijs van 5

ELKE MAAND
wijn van de maand  7 = 6 BETALEN

Port 
infantado
beste getest 
door ons 
proefpanel
vanaf 

€10,99
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DENNEBOOM
ENGEL
GEZELLIG
KAARSEN
KANDELAAR
KERSTBAL
KERSTMAN
KERSTMIS
KLOKKEN
KRANS
KRIBBE
LICHTJES
MUTS
PIEK
RENDIEREN
RUDOLF
SLEE
SLINGERS
STAL
STER
STOL
TRUI
TULBAND
VERSIERING
VREDE
XMAS

Zoek mee en win een mooie prijs!

In deze kersteditie hebben wij een leuke woordzoeker gemaakt waarmee u mooie prijzen kunt winnen, beschikbaar gesteld door Uitgeester ondernemers.

Siro:  waardebon € 20,-
Café Restaurant Klaas:  waardebon € 25,-
Cave du Vin:  6 x een fles goede rode wijn
FF Anders bloemen:  bos bloemen t.w.v. € 20,-
Bakkerij Putter:  een spijsbrood
Jumbo:  tas met boodschappen en lekkernijen

In de woordzoeker staat een toepasselijk woord dat niet in de lijst met woorden staat. Stuur dit woord met uw naam en telefoonnummer per e-mail naar marketing@uitgeester.
nl of vul onderstaand strookje in en bezorg deze bij De Uitgeester, p/a Populierenlaan 27, 1911 BJ Uitgeest. De uiterste inzenddatum is 27 december. De prijzen worden verloot 
onder de goede inzenders.

Naam: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mailadres: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oplossing: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VNPAKXHQYIDSPOGEIKLUCRCQG
KVXDYRYWREEKANDELAARYWSAL
HYEWXUAWRENDIERENICOPNQGM
TPWKAKANFCNRESCNPTCMLMDUF
HSMFFRETSCEYJREOPPEHRCPLU
JMGLOKGRRIBLPAVIFXEYTEBQH
SESNKFENSIOWRAETLXIJBJNBA
SKBOGGZRSTOSLKITOYADCWEUP
WQLNNKERSTMANRKNDIIJUQOSK
JKSIZVLSRTMININNUBCKDTOUR
FILHLZLUTCBMSBAMRZZPHDTWD
CSSINEITNAKAVBSUPOERNNNPJ
ITAFEGGDWILYLECBPWSNTVNFO
DUSMMLTNOJVUOFCQGYWYZGUWO
RMFWXZKGEETXNPKPFITCMMWPV

Herdertjestocht 
in Uitgeest
UITGEEST - Trek je herders-
kleren aan, neem je lampi-
onlichtje mee en ga met 
herder Simon op weg in het 
kerstverhaal: Er is een kind 
geboren, maar waar kun je 
het vinden? Wie kan ons de 
weg wijzen? Wat willen die 
soldaten toch? Zijn er altijd 
zo veel sterren?

Ben je nieuwsgierig naar het 
antwoord op al die vragen, ga 
dan mee met de herdertjes-
tocht op zondag 23 decem-
ber. Deze tocht is voor alle kin-
deren (onder begeleiding van 
een volwassene). Vertrekpunt 
is het Jeugdhuis aan de 

Castricummerweg. Er zijn 
drie starttijden: 18.00 uur – 
18.15 uur – 18.30 uur. De tocht 
duurt drie kwartier à een uur. 
Aanmelden kan via het formu-
lier op de website www.kerk-
uitgeestakersloot.nl. Vul het in 
en mail een scan of foto naar 
herdertjestochtuitgeest@hot-
mail.com. Inschrijven kan tot 
en met 15 december. Op 16 
december worden de defini-
tieve tijden van de groepen 
bekendgemaakt.

Let op: er kunnen maximaal 
20 kinderen per groep mee. 
Vol is vol!!! Dus bijtijds aan-
melden. Herdertjestocht in UItgeest op zondag 23 december. Foto: Aangeleverd 



HOUTEN VLOEREN RECHTSTREEKS 
UIT DE FABRIEK!

Wij leveren nu ook direct aan consumenten
U bent van harte welkom! 

www.parketfabriek.com
Ampèrestraat 27   1976 BG   IJmuiden   Tel. 085-0470224

Maandag t/m vrijdag 8:30 -16:30   Zaterdag 10:00 -17:00

Herfstaanbieding:
Eiken Old barn multiplanken 15 cm breed  € 49,95 per m2
Eiken Old barn multiplank visgraat 14 x 70 cm  € 59,95 per m2

vanaf 

€ 49,95

Multiplank eiken visgraat gerookt geolied € 59,95 / m2
Afmeting 12 x 60 cm of 14 x 70 cm

Kerstaanbieding:

vanaf
€59,95
vanaf

€59,95

Merry
Beermas

ELKE 3E ZONDAG
VAN DE MAAND

PROEF-
LOKAAL

15.00 tot
20.00 uur

IN DE
MUSEALE

HOEK VAN
LIMMEN

DAMPEGHEEST.NL

ZON 16 DEC

Anna van Renesseplein 8 • 1911 KN  Uitgeest
T: 0251-362065 • www.carent.nl

Uw scheiding, 
                onze zorg

Donderdags gratis inloopspreekuur
van 16.00 - 18.00 uur

 Check even op de site of het inloopspreekuur doorgang vindt.

Een eerste gesprek is altijd 
gratis en vrijblijvend

Anna van Renesseplein 8 • 1911 KN  Uitgeest
T: 0251-362065 • www.carent.nl

Uw scheiding, 
                onze zorg

Donderdags gratis inloopspreekuur
van 16.00 - 18.00 uur

 Check even op de site of het inloopspreekuur doorgang vindt.

Anna van Renesseplein 8 • 1911 KN  Uitgeest
T: 0251-362065 • www.carent.nl

Uw scheiding, 
                onze zorg

Donderdags gratis inloopspreekuur
van 16.00 - 18.00 uur

 Check even op de site of het inloopspreekuur doorgang vindt.

Anna van Renesseplein 8 • 1911 KN  Uitgeest
T: 0251-362065 • www.carent.nl

Uw scheiding, 
                onze zorg

Donderdags gratis inloopspreekuur
van 16.00 - 18.00 uur

 Check even op de site of het inloopspreekuur doorgang vindt.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 
07.00-16.00 uur, zaterdag: 08.00-14.00 uur

Kerklaan 40, 1921 BL Akersloot, Tel. 0251-312306, 
info@dilvis.nl - Dilvis.nl – Palingshop.nl

Kortingsbon:
Gerookte paling  
€7,25 per 250 gram

Gerookte 
palingfilet 
€4,50 per 100 gram
(kortingsbon geldig t/m 31-12-2018)

• een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek;
• een vast tarief voor beide partners;
• “toevoeging” mogelijk (pro deo mediation al vanaf €93,- p.p.)
• goed overleg en heldere afspraken die voor beiden acceptabel zijn!

Hans van Son heeft kantoor in Haarlem, Beverwijk en Uitgeest.
Ook kan ik bij u thuis komen.

Meer informatie?
Bel of mail voor de gratis scheidingsscan:
Hans van Son, MfN registermediator
023-6200989 of 06-21236301
son@scheidingsmakelaar.nl
www.scheidingsmakelaar.nl  

In 2018 al 15 jaar een betrouwbare partner 
bij het beëindigen van de relatie!

38 t/m 60
middelweg 81b

1911 eb uitgeest
06 51597360

d a m e s m o d e

Openingstijden: dinsdag t/m 
VRijdag 09.30 tOt 17.00 uuR

zateRdag 10.00 tOt 17.00 uuR

  www.facebOOk.cOm/sizeup3860

mid
season

sale38 t/m 60
middelweg 81b

1911 eb uitgeest
06 51597360

d a m e s m o d e

Openingstijden: dinsdag t/m 
VRijdag 09.30 tOt 17.00 uuR

zateRdag 10.00 tOt 17.00 uuR

  www.facebOOk.cOm/sizeup3860

mid
season

sale
Openingstijden: 

Dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:30
Zaterdag van 10:00 tot 17:00

Tevens schoenreparatie service
Kerstzegels 0.45ct Noord Holland

Tot 50%!!

BEDRIJF 
BELICHT
In deze rubriek wordt een bedrijf in het verspreidingsgebied 
van de Uitgeester en omgeving belicht. 

De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 145,- ex btw. 

Voor aanmelding: 
e-mail: verkoop@uitgeester.nl. 
In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden.

BELICHT
Iets voor u?

DE UITGEESTER   12 DECEMBER 2018 13



14 DE UITGEESTER  12 december 2018  DE UITGEESTER   12 DECEMBER 201814

Programma OSU-radio 106 FM
Maandag
00.00 – 02.00 OSU Love Songs.
02.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 Chantal Mallet – Week update.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 17.00 Carrousel – Nonstop met Lokale informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt UIT (HH).
20.00 – 22.00 Carry Munter – Carry’s Music Machine.
22.00 – 24.00 Rythmo del Mundo – Salsa Radio.

Dinsdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 14.00 Oranje Top 30 (HH)
14.00 – 17.00 Carrousel – Lokale en Regionale informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Country Train.
20.00 – 22.00 Crackhelder en Mella – Dubbel & Dwars
22.00 – 24.00 OSU Nonstop.

Woensdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12:00 OSU Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 John van der Geld – In Het Wilde Weg
15.00 – 17.00 Carrousel – Nonstop met Lokale en Regionale 
informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine
18.00 – 20.00 Lisette & Paula – Dier en Welzijn.
20.00 – 22:00 Dennis Lute – Ja Heerlijk, het is Woensdag.
22.00 – 24.00 OSU Nonstop

Donderdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix
10.00 – 12.00 OSU – Nonstop.
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich
13.00 – 15.00 Radio Kornak (Elke 2e & 4e donderdag 
Schoolradio).
13.00 – 17.00 Carroussel – Nonstop met Lokale Informatie.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine
18.00 – 20.00 Lisette Prager – Lisette Pakt Uit
20.00 – 22.00 Hugo Smit – Soultrain
22.00 – 24.00 OSU Nonstop

Vrijdag
00.00 – 08.00 OSU door de Nacht.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 12.00 OSU muziek Carrousel
12.00 – 13.00 Peter de With – Sandwich.
13.00 – 15.00 Leo van Zwol – Hollandse Toppers.
15.00 – 17.00 Johnny van der Geld – The Other Side of 
Elvis.
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Muzikale Tijdmachine.
18.00 – 20.00 Carrousel – Lokale en Regionale informatie.
20.00 – 24.00 OSU – Dance Night

Zaterdag
00.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Hollandse hitmix.
10.00 – 11.00 OSU Nonstop
11.00 – 12.00 Oranje Top-30.
12.00 – 14.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend.
14.00 – 16.00 Richard Schmitt -Infomagazine.
16.00 – 18.00 OSU Nonstop
18.00 – 20.00 Mirte Kaan & Lisette Prager – Gezondheid & 
Lifestyle.
20.00 – 22.00 Return to the Dance Classics.
22.00 – 24.00 Ed Hoekmeijer – Tune Inn.
00.00 – 03.00 Jan van Dale – Sessions Mix.

Zondag
03.00 – 08.00 OSU Nonstop.
08.00 – 10.00 Zendtijd voor Kerken / Songs of Praise.
10.00 – 12.00 Ricky Koole – Het Zondagochtend Gevoel.
12.00 – 13.00 Peter de With – Cabaret.
13.00 – 15.00 Louis Carpaij – Prettig Weekend
15.00 – 17.00 Rob Offerhaus – OSU Sportief – Sport op 
Zondag
17.00 – 18.00 Bart van der Heuvel – Rock & Roll Jukebox.
18.00 – 20.00 Intermezzo – OSU Klassiek
20.00 – 22.00 OSUJazz – Blues and Big Bands.
22.00 – 24.00 OSU – Nonstop

De programma’s zijn informatief, sportief, muzikaal en 
gezellig maar vooral voor en door Uitgeesters, waarbij 
Uitgeester-gezelligheid en lokale informatie voorop staat.

Lijkt het je leuk om ook een radio-programma te maken, 
te presenteren, de techniek bij een programma te 
verzorgen, de redactie tehelpen of heb je een programma 
idee en wil je graag meewerken? Van Jong tot Oud, 
iedereen is van harte welkom. Meer informatie? Stuur 
een mailtje naar info@osuradio.nl of kom langs in de 
studio. De koffie staat altijd klaar.

U vindt de OSU in de ether 106FM, Ziggo kabel 104.5FM 
en Ziggo kanaal 918 en via internet.

Van melkveebedrijf naar zorgboerderij: 
Harm en Maaike deden het
UITGEEST - "We blijven een melkvee-
bedrijf, maar we hadden nog geen 
nevenactiviteit zoals bijna alle andere 
boeren in deze branche, tot ineens het 
kwartje viel," zo vertelt de 36-jarige 
Maaike Terra. 

Door: Margreeth Anema

Maaike woont samen met Harm en 
hun drie kinderen in de boerderij 
naast rijksmonument Het Kooghuis. 
Ze werkt in een dagbesteding met 
verstandelijk gehandicapten. Toen 
de jongste onlangs naar de 
basisschool ging vond ze het tijd 
voor iets nieuws naast het 
melkveebedrijf, dat al vijf generaties 
in de familie is. Dat werd 
zorgboerderij Het Kooghuis.

Eten uit eigen tuin
In het voorhuis van de boerderij 
hebben ze een ruime kantine 
ingericht voor de deelnemers die als 
dagbesteding komen meewerken op 
de boerderij. De deelnemers zullen 
betrokken worden bij alle 
voorkomende werkzaamheden, 
zolang hun zorgindicatie het toelaat. 
Op de 40 hectare land mogen ze de 
70 melkkoeien verzorgen samen met 
Harm, het groen moet bijgehouden 
worden en er zal ook weleens wat 
onderhoud voorkomen. Ook mogen 
de deelnemers bijvoorbeeld helpen 
de lunch voor te bereiden. In de 
toekomst willen Harm en Maaike 
graag een moestuin realiseren zodat 
er gegeten kan worden uit eigen 
tuin. Zij zoeken dan ook een 
vrijwilliger die ze wil helpen om de 
moestuin te verwezenlijken, 
aanmelden hiervoor kan telefonisch 

of via de onderstaande website.

Het ondernemende stel sloot zich 
aan bij Stichting Landzijde. Deze 
organisatie steunt mensen met een 
beperking en zorgt dat zij een 
prettige plek krijgen voor 
dagbesteding bij zorgboeren. Zo 
helpen boeren mee om mensen een 
volwaardige plek te geven in de 
maatschappij. Het is niet zo 
makkelijk als het lijkt: jaarlijks komt 
het Kwaliteitsbureau Landbouw en 
Zorg controleren of het bedrijf nog 
aan de strenge veiligheidseisen 
voldoet om het kwaliteitskeurmerk 
te behalen. Ook moeten de 
zorgboeren gediplomeerd zijn. 
Gelukkig is Maaike dat al.

"Ik voel me vrolijk en op mijn 
gemak"
Tijdens het interview komt Hetty 
Uitentuis van Stichting Landzijde 
langs met een nieuwe deelnemer die 
komt kijken of ze bij Harm en 
Maaike aan de slag wil gaan. 
"Zorgboerderij Het Kooghuis is een 
lekker gangbaar boerenbedrijf, zo 
zijn er niet veel meer van," vertelt 
Hetty die zelf ook uit het 
boerenleven komt. "Er is veel 
variatie in werkzaamheden voor de 
deelnemers, elke dag is anders en 
dat is fijn voor de deelnemers," vult 
ze aan.

De jongedame die komt kijken is 
ex-verslaafd. Ze vond het heel 
spannend om te gaan kijken bij de 
zorgboerderij, want ze is al jaren uit 
het arbeidsproces. Bij Stichting 
Landzijde gaf ze aan dat ze graag 
met dieren werkt. Terwijl Harm de 
dame rondleidt en honderduit vertelt 
over de boerderij, zie ik dat ze aan 
zijn lippen hangt en ondertussen 
liefdevol een kalfje aait. "Ik vind het 
hier geweldig, ik kan niet wachten 
om te beginnen. Ik voel me vrolijk 
op dit moment en op mijn gemak. 
Harm en Maaike zijn aardige 
mensen," meldt de nog enigszins 
schuchtere jongedame.

Aanmelden als deelnemer
Onlangs hebben Maaike en Harm 
contact gehad met Heliomare: ze 
onderzoeken samen de mogelijkheid 
of jongeren die bij Heliomare op 
school zitten kunnen gaan 
stagelopen bij zorgboerderij Het 
Kooghuis. "Maar we nodigen ook 
deelnemers uit de buurt uit om hier 

te komen werken, je kunt jezelf 
aanmelden of ouders kunnen 
bijvoorbeeld hun kind aanmelden," 
vertelt Maaike. "We nemen geen 
jonge kinderen aan of ouderen die 
kampen met dementie. Onze 
boerderij is hiervoor niet geschikt 
omdat het te groot is en aan een 

drukke weg ligt, verder kan iedereen 
zich aanmelden." Aanmelden kan via 
www.zorgboerderijhetkooghuis.nl. 
Om op de hoogte te worden 
gehouden over de ontwikkelingen 
kunt u zorgboerderij Het Kooghuis 
volgen via Facebook.

v.l.n.r. Harm, Maaike en cliënte Linda. 
 Foto: Gerrit Bus

Ook deze schattige kalfjes wonen op het 
erf. Foto: Gerrit Bus

Soms worden de cliënten getrakteerd op 
een prachtige ondergaande zon. Foto: Gerrit Bus

Te mooi om waar te zijn? Malafide webshops actief!
REGIO - Voorkom dat je slachtoffer 
wordt van malafide webshops tij-
dens de feestmaanden! Het Landelijk 
Meldpunt Internetoplichting (LMIO) 
van de politie ziet een tendens dat met 
name rond de feestdagen malafide 
websites worden opgericht, met als 
doel mensen geld afhandig maken die 
online cadeaus kopen voor hun gelief-
den en vrienden.

Vaak gaat het om webwinkels die 
populaire producten verkopen zoals 
spelcomputers, foto-, film- en 
audioapparatuur, maar ook 
smartphones, laptops en tablets. 
Dergelijke websites maken in een 
week tijd meer dan 100 slachtoffers. 
De politiemensen van het LMIO 
investeren in extra capaciteit deze 
komende feestmaand om de malafide 
websites zo snel mogelijk te 
detecteren en offline te krijgen. 
Hierbij wordt samengewerkt met 
andere partijen die zich eveneens 
sterk maken voor het uitbannen en 
terugdringen van deze vorm van 
fraude. Samen met o.a. banken, 
keurmerkorganisaties, SIDN, 
Fraudehelpdesk, maar ook met radio- 
en televisieprogramma’s zoals Bureau 
NH, Opgelicht, Kassa en Radar gaat 
het LMIO de strijd aan.

Te mooi om waar te zijn? 
Dubbelcheck!
Het is best lastig om te zien of je te 
maken hebt met een malafide 

webwinkel. Als iets te mooi is om 
waar te zijn dan is dat vaak ook zo. 
Erg lage en onlogische prijzen duiden 
vaak al op een malafide webwinkel. 
Zorg dat je er alles aan gedaan hebt 
om te voorkomen dat je slachtoffer 
wordt! Dit kun je op meerdere 
manieren voorkomen. Belangrijk is 
om vooraf de webwinkel te googelen 
en dat je goed weet waar je iets 
koopt.

Maak gebruik van de checkfunctie op 
politie.nl -> zoek op google: politie + 
controleer gegevens verkoper.
Zoek via zoekmachines -> Via allerlei 
fora wordt vaak al informatie over 
een webwinkel gegeven.
Let op de betaalwijze die gebruikt 
wordt -> Als er geld overgemaakt 
moet worden naar een normaal 
bankrekeningnummer moet je al alert 
zijn. Bij een webwinkel is dit 
ongebruikelijk. Betalen via iDEAL is 
veilig, maar geeft geen zekerheid dat 
je het bestelde product ontvangt. Er 
kan misbruik worden gemaakt van 
dit betaalmiddel. Betalen via een 
creditcard kost soms wel iets meer, 
maar als het achteraf fout gaat krijg 
je vaak je geld terug. Als je de 
mogelijkheid hebt achteraf te betalen, 
dan loop je natuurlijk helemaal geen 
risico.
Check hoe lang een website al actief 
is -> Als een website zeer recent is 
geregistreerd, dan is dit vaak een 
aanwijzing dat er iets niet in de haak 

is. Je kunt dit controleren bij www.
SIDN.nl als een webwinkel 
(domeinnaam) eindigt op .nl en bij 
www.who.is als een webwinkel 
(domeinnaam) eindigt op .com.

Betrouwbaarheid verkoper
Wie twijfels heeft over de 
betrouwbaarheid van een verkoper of 
website kan op www.politie.nl aan de 
hand van onder meer een 
bankrekeningnummer, de URL van de 
website, mailadres of 
telefoonnummer ook controleren of 
hierover bij de politie meldingen zijn 
binnengekomen (aangifte of melding 
doen). Slachtoffers van 
internetoplichting kunnen op www.
politie.nl ook aangifte doen.

Landelijk Meldpunt 
Internetoplichting
Uit de jaarcijfers van het LMIO blijkt 
dat gedupeerden van malafide 
webshops gemiddeld voor € 200,-- 
opgelicht werden, waarmee hun 
totale schade uitkomt op bijna € 9,2 
miljoen.
Vermoedelijk ligt het werkelijke 
aantal slachtoffers van 
internetoplichting twee keer hoger. 
Hoewel niet elke aangifte leidt tot 
een strafrechtelijk onderzoek, is het 
toch zinvol om elke oplichting bij het 
LMIO te melden. Ondanks dat er 
meer aangiftes binnenkomen dan er 
onderzocht kunnen worden, kan het 
LMIO de oplichters ook op andere 

manieren dwarszitten. Zo wordt 
bijvoorbeeld een rekeningnummer 
van een oplichter doorgegeven aan 
de bank die bij meerdere meldingen 
de rekening van de oplichter 
blokkeren. Ook worden 
betaalgegevens doorgegeven aan 
betaaldiensten zoals bijvoorbeeld 
Payment Service Providers: dit zijn 
de internetkassa’s die zich bevinden 
tussen de consument en de 
(frauduleuze) webwinkelier.

Katvangers: lopen groot risico
Om buiten beeld te blijven van de 
politie en zelf problemen met de 
bank te voorkomen, maken veel 
oplichters gebruik van zogenoemde 
katvangers, mensen die tegen 
betaling hun bankrekening ter 
beschikking stellen. Het geld dat 
slachtoffers naar deze rekeningen 
overmaken, wordt in opdracht van de 
feitelijke oplichter gepind door 
zogenoemde cashers. Hoewel de 
katvangers en de cashers zich niet 
schuldig maken aan oplichting, lopen 
zij wel degelijk een groot risico. Ook 
zij maken zich schuldig aan een 
strafbaar feit, namelijk witwassen. De 
katvangers en cashers komen als 
eerste bij de politie in beeld en lopen 
dus grote kans te worden gepakt en 
vervolgd. Voor de katvangers geldt 
bovendien dat zij vaak door geen 
enkele bank meer worden 
geaccepteerd en dus niet meer 
kunnen bankieren.
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ZON LU I K

www.ambiance-zonwering.nl/zonluik

Molenwerf 17, UITGEEST- (0251) 31 41 81 - zonluik@ambiance.nl

 ZONWERING
 ROLLUIKEN
 RAAMDECORATIE
 TERRASOVERKAPPINGEN
 HORREN

Ambiance Zonwering 
ZONLUIK is specialist in:

● voor al uw binnen en buitenschilderwerk.
● Wand en plafondafwerking.
● Herstel van brand-inbraak en waterschade.

Jack van der Laan Schilderwerken

Kalverkamplaan 22
1911 LS  UITGEEST
Tel. 06 - 2230 7783

jackvanderlaan73@gmail.com

Vo edige vach� erzor� ng 
           v� r uw hond op m	 t!

Jolanda Bakker
Meerkoetstraat 40
1911 XH Uitgeest
06-18272346

joostrimsalon@ziggo.nl

Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Akersloot, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden*, Velserbroek*, Santpoort*, Driehuis*.

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n

d e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e n

VAK
kundig

Schildersbedrijf

Voor al uw binnen- buitenwerk
Vraag naar een vrijblijvende o� erte. Castricum
Tel. (0251) 65 11 69 / Mobiel: (06) 101 20 790
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Vraag naar een 
vrijblijvende offerte. 
Castricum
Tel. (0251) 65 11 69
Mobiel: (06) 101 20 790

Hans Marcker TiMMerMan
Voor al uw timmerklussen en kleine verbouwingen
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Fred KoK
De Timmerman

H. Casimirstraat 44, 1901 TP Castricum
06 - 293 601 59  fredkok@hotmail.com

Bouwt naar de 
wensen van de mensen

0251-670138

0251-670138

• Verbouw, Nieuwbouw, Onderhoud
• Kozijnen, Ramen, Deuren, Glas
• Dakkapellen

Oude Haarlemmerweg 43 • 1901 ND  Castricum
Tel: 0251 - 671 222 / 06 - 22 22 81 87 • www.timmerbedrijfronlimmen.nl
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Maarten adMiraal tuinvorMing

architectuur       aanleg       onderhoud

KuiPerSPad 7,
1911 aX uitgeest
06-23750198
Meer info: 
www.maartenadmiraal.nl
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Schilderwerk binnen/buiten 
en behangen

Laat uw binnen schilderwerk en
behangwerk deze winter nog doen. 

Bel voor informatie: 0251 248 030
 of 06-22228516 (vrijblijvende offerte)
www.hansvdbergschilderwerken.nl

✁

✁

✁

VOLG ONS OP FACEBOOK @BOEDELOPRUIMERS OF BOEDELOPRUIMERS.NL

WIJ ONTRUIMEN, VERHUIZEN SNEL EN DISCREET

MAKEN UW WONING VERKOOP KLAAR

BOEDELOVERNAME BESPREEKBAAR

UW BOEDELOPRUIMSPECIALIST!

AANVULLENDE INFORMATIE

EN/OF VRIJBLIJVENDE OFFERTE:

info@boedelopruimers.nl

marketingadvies & uitvoering

denkt mee &
doet mee!

0251 - 32 00 54 • info@cocreci.nl • www.cocreci.nl 

• Communicatie- en marketingadvies
• Folders en advertenties
• E-mail nieuwsbrieven en online marketing
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Onze openingstijden op gg j
tijdens de feestdagen

Zondag 23 december
Maandag 24 december

1e kerstdag
2e kerstdag

Donderdag 27 december
Vrijdag 28 december

Zaterdag 29 december
Zondag 30 december

Maandag 31 december
Nieuwjaarsdag

08.00 - 20.00 uur
08.00 - 19.00 uur
10.00 - 18.00 uur
10.00 - 18.00 uur
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 21.00 uur
10.00 - 18.00 uur
08.00 - 18.00 uur
10.00 - 18.00 uur

 Jumbo Visser & Wijker , Uitgeest, 

HERTOG SCHEPIJS
2 bakken à 900 ml

2e
HALVE
PRIJS*2PRIJS

KIES & MIX  
BRAMEN, FRAMBOZEN, BLAUWE 
BESSEN OF GESNEDEN FRUIT
Bramen, frambozen of blauwe bessen bakje 125 gram
Gesneden fruit bakje 175-250 gram

 2 VOOR

350

Bramen, frambozen of blauwe bessen bakje 125 gram
Gesneden fruit bakje 175-250 gram

STRACCIATELLA 
IJSTAART**

Met gouden sprinkels
per stuk

699

365 dagen per jaar geopend
Ma t/m za van 08:00 tot 21:00 uur
Zondag van 10:00 tot 18:00 uur
 
Volg ons op facebook op: www.facebook.com/jumbouitgeest

Geldig van wo 5 december 2018 t/m di 1 januari 2019 
*2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
**Deze ijstaart is vanaf 10 december 2018 verkrijgbaar.
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