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Oer-IJ wil alternatief opstelplaats
Castricum - De Stichting Oer-
IJ bepleit in een brief aan mi-
nister Melanie Schultz van 
Haegen van Infrastructuur en 
Milieu, op zoek te gaan naar 
een alternatief voor een loca-
tie om een opstelterrein voor 
sprinters aan te kunnen leg-
gen. 

De voorkeursvariant van de vijf 
betrokken regiogemeenten voor 
een plek aan de zuidoostkant 
van de weg Uitgeest-Kromme-
nie en de A9 wordt gezien als 
een onaanvaardbare aantasting 

van het open landschap. Volgens 
de stichting verdraagt nagenoeg 
geen van de geopperde idee-
en zich met het streven het ar-
cheologisch unieke en kwetsba-
re Oer-IJ-gebied zoveel mogelijk 
te behouden en te ontzien. Ge-
vraagd wordt onder anderenog 
eens goed naar de locatie bij het 
station van Beverwijk te kijken.

,,Wij zijn van mening dat op 
grond van de genoemde grote 
waarden van het Oer-IJ gebied 
en de ernstige aantasting daar-
van, binnen de gemeenten Uit-

geest, Heemskerk en Castricum 
geen enkel geschikt terrein voor 
dergelijke werkzaamheden is te 
vinden”, aldus Leon Klein Schip-
horst. ,,De landschappelijke, na-
tuurlijke en cultuurhistorische 
waarden van dit gebied, waar 
de openheid zo kenmerkend is, 
zijn onvervangbaar en verdragen 
geen ingrijpende ruimtelijke in-
greep als een opstelterrein voor 
de sprinters.” Behalve het op-

stelterrein wordt er door de Pro-
vincie Noord-Holland in dit ge-
bied ook nog gezocht naar ruim-
te voor aansluiting van de snel-
weg A8-A9. ,,Beide infrastructu-
rele ingrepen zorgen voor een 
verdere verstedelijking van dit nu 
nog open gebied en dat betekent 

dat de zo belangrijke recreatieve 
ontwikkelingsruimte in dit deel 
van de Metropool Regio Amster-
dam sterk in waarde vermindert.” 
De foto biedt uitzicht op de loca-
tie waar de voorkeur van de ge-
meenten naar uitgaat; een kreek 
in het Oer-IJ landschap. .

Stef Blok
Minister voor wonen 

en rijksdienst
en

Elisabeth Post
Gedeputeerde van de 

provincie Noord-Holland
komen op maandag 2 maart 
naar Heemskerk in restaurant 

La Citadel, Gildenplein 28, 
Heemskerk. 

Aanvang 18.45 uur.
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

win mooie 
prijzen!

DEZE WEEK

 

De Goedkoopste Notaris
in de regio

vraag vrijblijvende offerte

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Telefoon (0251) 203 203

e-mail: info@notariaatijmondnoord.nl
www.notariaatijmondnoord.nl

Burgemeester Mooijstr 29/37 Castricum

800gr gesneden 
bietjes

800gr puree
4 speklapjes

Samen €7,99

Biefstukaanbieding
100 gram

Haas 5,95 nu €3,75
Kogel 2,75 nu €1,99
VleeSwarentrio

3 stuks €4,99
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Verschijnt woensdag
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Druk:
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Verspreiding en bezorgklachten:
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Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV
OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050
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.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEESTNieuwe woonclusters 

in Nieuw Koningsduin
Castricum - Op 4 februari heb-
ben grondeigenaar Parnassia 
Groep en ontwikkelaar en bou-
wer ABB Bouwgroep de over-
eenkomst getekend voor het re-
aliseren van vier nieuwe woonfa-
sen met in totaal 121 woningen 
in plan Nieuw Koningsduin te 
Bakkum. De eerste twee woon-
fasen van in totaal 87 woningen 
zijn gewild. Nadat de verkoop in 
2014 is gestart zijn alle project-
gebonden woningen in afzien-
bare tijd verkocht. De bouw is 
inmiddels gestart en de eerste 
woningen naderen hun voltooi-
ing. De samenwerkende partij-
en hebben nu een overeenkomst 
gesloten voor vier volgende clus-
ters, bestaande uit 53, 30, 29 en 
9 woningen per fase. Iedere fa-
se kenmerkt zich door een klein-
schalig karakter, omzoomd door 
een groene rand. De fasen ken-

nen een uiteenlopend aanbod 
aan woningtypes, waaronder rij-
woningen, twee- en drie-onder-
één-kapwoningen en semibun-
galows. Ook worden er vrije ka-
vels uitgegeven.
Landgoed Duin en Bosch ont-
wikkelt zich de komende jaren 
van een zorglocatie naar een ge-
mengd woon- en zorggebied. 
Grondeigenaar Parnassia Groep 
investeert in vernieuwing van 
haar zorgvastgoed en de infra-
structuur in het gebied. Naast de 
verkoop van grond ten behoeve 
van woningbouw stoot Parnassia 
Groep diverse rijksmonumenten 
af die worden herontwikkeld ten 
behoeve van nieuwe functies. In 
het voorjaar start de verkoop van 
de derde fase. Meer informatie 
over het nieuwbouwproject is te 
vinden op www.nieuwkonings-
duin.nl.

Limmen - In Vredeburg wordt 
een bijzondere lezing verzorgd 
op donderdag 26 februari van 
14.00 tot 16.00 uur. Een Neder-
lands gezin heeft meegedaan 
aan het tv-programma Groeten 
uit de Rimboe en vertelt daar-
over. ,,Er werd naar een gezin 
gezocht die aan het programma 
mee wilde werken en onze doch-
ter Noortje heeft ons toen opge-
geven. Binnen een week  kregen 
we te horen dat de program-
mamakers met ons door wilden 
gaan, maar we hadden eigenlijk 
geen idee waar we aan begon-
nen.” In augustus 2006 vertrok 
het gezin naar Papoea-Nieuw 
Guinea: vader, moeder en vijf 
dochters. ,,Daar leefden we sa-

Groeten uit de Rimboe!
men bij een stam met als naam 
de Hagahai. We maakten negen-
tien dagen deel uit van hun leef-
omgeving. Samen eten en we 
sliepen bij hen op de grond in 
een met riet bedekte hut. Praten 
deden we met handen en voe-
ten en dat ging soms verbazend 
goed. Toen het programma ge-
noeg kijkcijfers kreeg, werd be-
sloten om een vervolg te ma-
ken. Maartje en Peter vertrokken 
weer om de stam op te halen en 
mee te brengen naar Nederland. 
,,In januari 2007  verbleven zeven 
mensen van de stam twaalf da-
gen lang als gast bij ons thuis. 
Over deze ervaringen vertellen 
we in Limmen.” De toegang is 
gratis, iedereen is welkom.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren: Castricum - 16-01-
2015: Anne Geertje Glorie doch-
ter van Koen C. Glorie en Wen-
dela S.C.M. Weel, 16-01-2015: 
Lise Sonja Molenkamp dochter 
van Dirk C. Molenkamp en Ma-
rije R.H. Laverman. 17-01-2015: 
Yla Anna Nouska Baars doch-
ter van Frank Baars en Laura 
Mostaard. 26-01-2015: Jax Dek-
ker zoon van Cornelis Dekker en 
Anneleen de Vries. 28-01-2015: 
Elif van Nugteren dochter van 
Ahmet A. Guney en Esmeralda F. 
van Nugteren. 29-01-2015: Jen-
te Eva Eliabeth Klijn dochter van 
Reyer J.F. Klijn en Lobke Huis-
man. 29-01-2015: Niels Jacob 
Joan de Vries zoon van Marco B. 
de Vries en Lena de Wilde. 29-
01-2015: Lauren Wester doch-
ter van Erik Wester en Loes van 
Westerop. 30-01-2015: Lotte Co-
rine Ribbers dochter van Mark 
R. Ribbens en Nienke Papo. 03-
02-2015: Felijne Zijp dochter van 
Thijs J. Zijp en Wytske L. Bang-
ma.

Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap: 12-01-
2015: Anne A. van den Berg 
en Gert-Jan Zonneveld (recti-
ficatie). 30-01-2015: Nicky Lin-
den en Hendrik Smeman. 02-02-
2015: Anne J. Scholten en F. Ble-
ijendaal.
Huwelijk/Geregistreerd part-
nerschap: 30-01-2015: Marij-
ke H. Snijder en Jeroen van Ger-
ven. 04-02-2015: Elisabeth Jan-
sens en Jacobus G.H. de Jong. 
04-02-2015: Marlien Beetjes en 
Pim Touber.
Overleden: Akersloot - 03-02-
2015: Elisabeth M. van Diepen. 
Castricum: 28-01-2015: Corne-
lia G. van Dijk. 30-01-2015: Ge-
rardus A.H. Robijns gehuwd met 
Catharina J.M. Dukker. 31-01-
2015: Nicolaas Lute gehuwd 
met J.T. Heijne. 01-02-2015: Wil-
helmus B. Feelders gehuwd met 
Margaretha J.M. Zeeuwe. 02-
02-2015: Josephus J.F. Harmans. 
03-02-2015: Cornelia M. Ste-
vens.

Jarige Skulpers treden 
gratis op in zaal Borst

Bakkum - Dit jaar bestaat het 
shanty- en folkzangkoor de 
Skulpers twintig jaar en willen 
dit vieren met de fans en vrien-
den in de zaal van hotel Borst in 
Bakkum.  Op zondag  8 maart 
om 16.00 tot en met 19.00 uur 
is er een gratis optreden voor 
jong en oud. Het thema is mee-

zingen. Het koor wordt door diri-
gent Marcel Klaver in toom ge-
houden en wekelijks wordt er 
geoefend. Wie ook wil zingen bij 
de Skulpers kan zicH aanmel-
den via  skulpers.nl. Er zijn en-
kele plaatsen beschikbaar voor 
zowel tenoren en bassen. Foto: 
Henk Hommes.

Limmen - Onder leiding van be-
roepsmuzikant en docent Joey 
Spijker kunnen kinderen hun 
muzikale talent bijschaven in 

Lekker jammen bij Conquista
Conquista. Op vrijdag 27 febru-
ari wordt vanaf 19.00 uur samen 
muziek gemaakt. De toegang is 
gratis. 

De Weid is geschiedenis
Castricum - Afgelopen week 
is De Weid op de Walstro afge-
broken. De SIG, organisatie voor 
ondersteuning van mensen met 
een verstandelijke beperking, re-
aliseert hier een nieuw apparte-
mentencomplex. De meeste be-
woners van De Weid zijn in de-
cember verhuist naar kinder-
huis Antonius op de Heereweg 
in Bakkum als tijdelijk onderko-
men. Het nieuwbouwproject De 
Walstro bevat veertien particu-
liere koopappartementen en een 
vleugel met 23 studio’s voor de 
bewoners van De Weid. Eén stu-

dio wordt ingericht als ntmoe-
tingsruimte/kantoor voor het be-
geleidende team van de SIG. In 
het nieuwe appartementencom-
plex De Walstro krijgen de cliën-
ten van de SIG straks een eigen 
studio, met eigen sanitaire voor-
zieningen. Er is 7 x 24 uur pro-
fessionele begeleiding op maat 
aanwezig. De koopappartemen-
ten zijn geschikt voor starters en 
senioren die kleiner willen gaan 
wonen. De laatste doelgroep kan 
op termijn gebruikmaken van de 
collectieve zorg- en dienstverle-
ning van en via de SIG.
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Castricum - Op zondag 15 fe-
bruari  wordt er bij de Hof van 
Kijk Uit een kleinschalige winter-
dag georganiseerd. De Lionsclub 
Castricum-Heemskerk is aanwe-
zig om pannenkoeken te bak-
ken op een open vuur. Ook is er 
voor de kinderen, tegen een klei-
ne vergoeding, de mogelijkheid 
om te knutselen met natuurlijke 
materialen zoals plakjes van een 
boomstam te zagen, jaarringen 
tellen, logo branden en timme-
ren; een winterdag waar het hele 
gezin van kan genieten. 

Hof van Kijk Uit is te bereiken 
vanaf het PWN parkeerterrein 
aan de Geversweg of begraaf-
plaats Onderlangs. 

Winterdag Hof van Kijk Uit

Trio Dos Tapas zondag 
in De Oude Keuken

Bakkum - Gezellige en vurige 
gitaarmuziek in combinatie met 
tinkelend cimbaal en zigeuner-
viool; Trio Dos Tapas speelt zon-
dagmiddag 15 februari in De Ou-
de Keuken een mix van Django 
Reinhardt, de Gipsy Kings, bos-
sa’s en rumba’s. De bezetting is 
Pit Hermans op viool en cimbaal 

en op gitaar Chris Ivan Norder 
en Ed Beerepoot. Jeroen Walstra 
staat ze ditmaal bij op bas.
Dos Tapas speelt op zondag 15 
februari vanaf 14.00 uur in de 
Oude Keuken op het terrein van 
Dijk en Duin. Vanaf de ingang 
aan de Zeeweg is de route dui-
delijk aangegeven.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: castricummer.nl oF  uitgeestercourant.nl

Castricum - Postzegelver-
eniging Castricum houdt een 
postzegelbeurs op zondag 15 
februari van 10.00 tot 16.00 
uur in Dorpshuis de Kern op 
de Overtoom. 

Eigen leden, handelaren en ver-
zamelaars uit alle delen van het 
land bieden een grote verschei-
denheid aan kwalitatief goed fi-
latelistisch materiaal aan. Ook 
zijn er zogenaamde dubbeltjes-
boeken aanwezig. 
Natuurlijk kan er ook volop ge-
ruild worden. De beurs is ge-
opend voor iedere verzamelaar 
van postzegels, poststukken, an-
sichtkaarten et cetera. Het be-
stuur verschaft informatie over 
het verzamelen van postzegels 
en de voordelen van een lid-
maatschap voor de niet georga-
niseerde verzamelaars. 
Ex- verzamelaars en erfgena-
men, die een verzameling wil-
len verkopen, kunnen zich gra-
tis laten adviseren op welke wij-
ze dit het beste kan geschieden. 
Voor de jeugdige verzamelaars 
zijn er gratis zegels beschikbaar. 
De toegang tot de beurs is gratis.

Postzegelbeurs

Castricum - Bij Perspectief start 
donderdag  5 maart om 19.30 
uur een basiscursus schilderen 
die uit zes delen bestaat. 

Deze basiscursus is een vervolg 
op de basiscursus tekenen, maar 
kan ook los hiervan gevolgd wor-

den. Er wordt voornamelijk met 
acrylverf gewerkt aan stillevens 
en landschappen.  De docente is 
Fré Ham. 

Aanmelden via de website:   
www. perspectiefcastricum.nl  of 
bij Joanne Vetter, 06-16714706.

Leer basis schilderen Perspectief

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 16.00 & 19.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag  20.00 uur
Fifty Shades of Grey

vrijdag 15.30 uur  zondag 11.00 uur   
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Big Eyes
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 19.30 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Michiel de Ruyter (16 jaar)

vrijdag 15.30 uur
dinsdag 14.00 uur

Michiel de Ruyter (12 jaar)
vrijdag & zaterdag 18.45 uur
The Imitation Game
vrijdag & zaterdag 18.45 uur
Gooische Vrouwen 2

zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.30 uur   

woensdag 16.00 uur   
Paddington

zaterdag & zondag 16.00 uur   
woensdag 16.00 uur   

Big Hero 6 (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur   

woensdag 13.30 uur   
Spongebob 2 (NL) 3D

zaterdag 13.30 uur   
zondag 11.00 uur   

woensdag 13.30 uur   
Jack bestelt een broertje

Programma 12 feb t/m 18 feb 2015

Fifty Shades Of Grey
De nieuwe spraakmakende 
film Fifty Shades of Grey is ge-
baseerd op de bestseller van E 
L James en gaat over de rela-
tie tussen de 27-jarige miljar-
dair Christian Grey en studente 
Anastasia Steele. Fifty Shades of 
Grey (Vijftig Tinten Grijs) is uit-
gegroeid tot een wereldwijd fe-
nomeen. De opvolgers in de 

boekenreeks heten “Fifty Shades 
Darker” en “Fifty Shades Freed”. 
De “Fifty Shades” trilogie is in 52 
verschillende talen vertaald en 
zijn er wereldwijd meer dan 90 
miljoen boeken verkocht. Het is 
één van de best verkochte boe-
kenreeksen ooit. Deze film is ge-
schikt voor bezoekers van zes-
tien jaar en ouder. 

Big Hero 6 is een komisch avon-
tuur boordevol actie, die barst 
van de humor en emotie die zo 
kenmerkend is voor Walt Dis-
ney Animation Studios. Hiro Ha-

Big Hero 6 mada is een wonderkind dat uit-
blinkt in robottechnologie. Wan-
neer hij in een gevaarlijk plot te-
rechtkomt, moet hij zijn beste 
maatje, de robot Baymax, en zijn 
verschillende vrienden transfor-
meren tot een groep hightech-
helden. De film is 3D.

Onbeperkt naar de fi lm in
Corso Bioscoop Castricum voor 

maar €19 per maand

Ga naar Cineville.nl

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

Uitgeest verkwanseld 
aan de NS

Uitgeest - Bezint eer ge begint 
luidt het spreekwoord. Bij aller-
lei bijeenkomsten is gebleken 
dat bewoners van Uitgeest niets 
voelen voor de grootse plannen 
van Pro-rail en NS. Maar toch 
hebben B en W in hun beslissin-
gen hun oren laten hangen naar 
de omliggende gemeenten die 
ook geen opstelterrein in hun 
achtertuin wensen. Moet dit er 
wel komen? 
In de eerste bijeenkomst hoor-
de ik dat het er om ging dat rei-
zigers vanuit Castricum en ver-
der Noord-Holland in, enke-
le minuten sneller in Amsterdam 
kunnen arriveren dan nu het ge-
val is. Dat is dan de winst van 
de nieuwe dienstregeling en er 
gaan frequenter treinen rijden. 
Voor Uitgeest zat er geen winst 
in, zelfs geen sneltreinen naar 
Amsterdam. Moeten wij daar 
ons toeristische watersport dorp 
voor opofferen en ons dorpse 
uitstraling opgeven? Verdeel die 
opstelling van al die treinen over 
heel Noord-Holland, maar dat is 
niet economisch genoeg.
Ten strijde trok men toen de 
driehoek bij het fort van de stel-
ling van Amsterdam opgeofferd 
zou worden. Lia Vriend bena-
drukte het landelijke een arche-
ologische belang van die toen-
malige dwaling. Nu offeren we 
een stuk Uitgeest aan eenzelfde 
miskleun, in hetzelfde gebied. 
En waarmee gaan onze vroe-
de vaderen akkoord? We krijgen 
er compensatie voor! Dat is het 
sleutelwoord nu! Wat inhoudt 
dat er iets wordt teruggedaan 
voor de gemeente. Men com-
penseert ons door ‘iets’ terug te 
doen. Wat dat iets zal zijn wordt 
in het midden gelaten. “Wij drin-
gen er bij de staatssecretaris op 
aan om compensatie voor: ge-
luid-, licht- en zichthinder en 
nog veel meer nadelen voor on-
ze gemeente” somt Jan Schou-
ten dan op. Hij verwacht wel 
verbetering van het stationsge-
bied(?) en wil ook dat het aantal 

rangeerbewegingen zo laag mo-
gelijk zal zijn. Loze kreten. 
Ik verwacht dat we ons al vast-
gelegd hebben en er niets meer 
aan te doen zal zijn. 
Maar ga eens kijken bij Am-
sterdam, bij de Zaanstraat, hoe-
veel treinen er dagelijks staan, 
ook overdag, echt niet alleen ’s 
nachts. Veel van die treinen ko-
men dan naar Uitgeest, hier is 
de grond niet zo kostbaar als in 
Amsterdam. Zo komt daar weer 
kostbaar terrein vrij! Economisch 
denken heet dat.
Compenseren? Steek dat geld 
niet in het stationsgebied, maar 
laat ze dat foeilelijke opstelter-
rein dan verdiept aan leggen, 
zodat we eroverheen kunnen 
kijken en de horizon niet wordt 
aangetast. Dan pas zijn wij Uit-
geesters enigszins gecompen-
seerd. Pro-rail en NS willen van-
uit Uitgeest zo goedkoop en 
economisch mogelijk rijden in 
Noord-Holland? Dan kan daar-
tegenover als compensatie wel 
een helling worden genomen 
vanuit dat opstelterrein. Dat is 
pas echt compenseren en reke-
ning houden het landelijke van 
Uitgeest.
Van mij mogen ze dan het ter-
rein best wat groter maken zelfs, 
als ze maar die helling erbij 
aan te leggen en de diepte in-
gaan. We hoeven niet te zien en 
te weten wat daar beneden ge-
beurt. Ook het aantal rangeer-
bewegingen is dan niet belang-
rijk meer. Ook wat geluidsover-
last betreft lijkt me dit een goed 
idee.
Hopelijk ziet onze nieuwe bur-
germoeder ook deze verkwisting 
van het landelijke van Uitgeest. 
Elke burgemeester van Uitgeest 
heeft zo een stempel gedrukt op 
ons dorp en iets tastbaars ach-
ter gelaten. Hopelijk maakt zij 
van dit verdiepte opstelterrein 
haar erfgoed voor Uitgeest.  

Een verontruste burger,
A. Smulders.

Uitgeest - De Stichting Uitgees-
ter Senioren organiseert weer 
een stamppot party op 26 febru-
ari. De gastvrouwen bezorgen 
u een heerlijke middag. Gezel-
lig met zijn allen eerst even een 
glaasje drinken, dan stokbrood 
met kruidenboter en natuurlijk 
de overheerlijke stamppot. Een 
lekker toetje en een kopje kof-

Stamppotparty in De Zwaan
fie/thee met bonbons na. Trouwe 
deelnemers weten dat de stamp-
pot party echt de moeite waard 
is. Neem uw vriend(in) of part-
ner mee!
Donderdag 26 februari van 15.30 
tot 18.30 uur.  Zaal open om 
15.00 uur. Kosten 7,50. 
Opgeven op 17 of 19 februari van 
9.00 tot 12.00 uur.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Deze Grote Zilverreigers zag ik vorige week vanaf de Koogdijk in Uitgeest. Het was een groep 
van 11 vogels en dit is volgens mij uniek in aantal bij elkaar. Het waren slanke, witte reigers, met een uit-
zonderlijk lange en dunne hals. De snavel is geel van kleur en in de zomer voorzien van een zwarte punt.
Hun voedsel bestaat uit vissen en reptielen waarop gejaagd wordt door langzaam door het water te lo-
pen. De Grote Zilverreiger komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa. Tegenwoordig broedt de vogel ook 
in kleine aantallen in Nederland. Foto en tekst: Ger Bus

Genieten van Folk 
muziek in De Zwaan
Uitgeest - Het Lachlan Folk 
Duo en Itchy Fingers traden zon-
dagmiddag op in dorpshuis de 
Zwaan. Drie uur lang muziek en 
zang waarvan het publiek zeer 
genoot. Eerst gaf Lachlan Folk 
een prachtige uitvoering waar-
bij de Bodhrán met een kwast-
tipper en de Flute, een houten 
dwarsfluit, veelvuldig werden 
bespeeld.
Itchy Fingers nam het stokje over 
met onder andere uitvoeringen 
op de Concertina, een zeskan-
tige diatonische accordeon met 

vele instrumentale nummers met 
jigs en reels.
Na de pauze werd een gezamen-
lijke optreden gedaan met onder 
andere de ballad ‘The fields of 
Athenry’. Dit lied schetst de dia-
loog tussen twee geliefden rond 
1847. De man is gevangen ge-
nomen wegens de diefstal van 
graan bij de Engelse overheer-
sers. Als toegift werd het Ierse 
volkslied ten gehore gebracht.
Het publiek genoot met volle 
teugen deze zondagmiddag in 
De Zwaan (Ger Bus)

Uitgeest - De Stichting Uitgees-
ter Senioren organiseert op 11 
maart een bezoek aan het ar-
cheologisch museum en rond-
leiding in het ‘Huis van Hilde’ in 
Castricum. 
In het Huis van Hilde is een in-
drukwekkende tentoonstelling 
te zien over de archeologie en 
de bewoningsgeschiedenis van 
Noord-Holland. 
Unieke reconstructies van men-
sen uit het verleden, prachtige 
vondsten van de Prehistorie tot 
de Nieuwe Tijd, films en multi-
media-presentaties die het land-
schap, de tijdsperiodes en de 
opgravingen in beeld brengen. 

Het Huis van Hilde is sinds janu-
ari 2015 geopend en zeker een 
bezoek waard.
Woensdag 11 maart verzamelen 
om 09.45 uur voor de ingang van 
huis van Hilde, aan de achter-
kant van station Castricum. Kos-
ten 8 euro inclusief entree, rond-
leiding met gids, koffie/thee en 
een lekkere koek. 
Opgeven tot en met 6 maart op 
het kantoor van de Stichting Uit-
geester Senioren, op de eerste 
etage van dorpshuis De Zwaan, 
Middelweg 5 of telefonisch: 0251 
– 31 90 20 of via e-mail: s.u.s@
inter.nl.net. 
Deze activiteit gaat alleen door 
als er voldoende belangstelling 
is. 

Bezoek aan 
Huis van Hilde
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Hummel kozijnen; een 
beslissing voor kwaliteit

Regio - Een eigen woning is 
een waardevolle investering en 
het liefst wil een eigenaar deze 
in een topconditie houden. Met 
de kunststof HBI kozijnen krijgt 
een woning een blijvend mooie 
afwerking, geen afbladerende 
verfl agen of kleur- en glansver-
lies, maar een woning die er al-
tijd verzorgd uitziet. Ook wat on-
derhoud betreft zijn kunststof 
kozijnen een verantwoorde keu-
ze: schilderen is overbodig en 
dat spaart tijd en geld en er hoe-
ven geen bomen voor gekapt te 
worden. Zo nu en dan een sop-
je en enige aandacht voor het 
scharnierbeslag, meer onder-
houd komt er niet bij kijken. De 
marktwaarde van de woning is 
hiermee gegarandeerd en dit 
met liefst tien jaar leveranciers-
garantie. Daar komt nog bij dat 
kunststof kozijnen zeer inbraak-
bestendig zijn en, indien ge-
wenst, kunnen voldoen aan het 
politiekeurmerk SKG. 

Door een dakkapel te laten 
plaatsen aan de voor- of ach-
terzijde van een woning wordt 

veel extra ruimte gecreëerd en 
men vergroot daardoor het huis 
aanzienlijk. Het plaatsen van een 
dakkapel duurt bij Hummel Ko-
zijnen maar één dag. Naast het 
leveren van een dakkapel kan 
men natuurlijk ook bij Hummel 
terecht voor het nodige timmer-
werk, zoals de binnenbetimme-
ring van een dakkapel, het even-
tueel plaatsen van tussenwan-
den en indien gewenst schuifpa-
nelen onder het dakkapel. 
De nieuwe generatie dakramen 
van Velux zijn nu bij Hummel Ko-
zijnen te koop naast het toch al 
grote aanbod wat Hummel kan 
bieden. 
Wie rolluiken wil laten installeren 
heeft bij Hummel een uitgebreid 
assortiment dat aansluit op leef-
stijl of budget; er is keuze tus-
sen PVC of aluminium lamellen. 
Rolluiken zijn verduisterend, ge-
luiddempend en zijn inbraakver-
tragend en in de winter houden 
ze de warmte binnen en de kou 
buiten, zo bespaart men aan-
zienlijk op de energierekening
Ook kan Hummel hoogwaardi-
ge elektrische rolluiken aanbie-

den tegen zeer scherpe prijzen. 
Hummel Kozijnen voor een goed 
en eerlijk advies en een eerlijke 
prijs en zeer hoogwaardige pro-
ducten. Al achttien jaar een be-
trouwbaar adres en bekend om 
de goede service. Montage door 
eigen vakbekwame monteurs. 
Een afspraak maken kan via 
0251-234484 of 06-10273172. 
De showroom is gevestigd aan 
de Lijnbaan 44a in Heemskerk 
en geopend op vrijdag van 13.00 
tot 16.30 uur en op zaterdag van 
12.00 tot 15.00 uur. 

Castricum - Er komt weer een 
veiling om MHCC Hockeyclub 
vooruit te helpen. De eerste 
keer, in 2013 is er maar liefst 
45.000 euro bijeengebracht 
met het bieden op de spraak-
makende kavels. 

Kavels oftewel veilingstukken 
kunnen vanaf nu ingebracht 
worden voor de veiling op 11 
april. Dit kan eenvoudig via het 
kavelformulier op de veilingweb-
site: www.mhcc-veiling.nl. Een 
kavel kan van alles zijn: een lek-
ker etentje, een dagje uit of  men 
kan als ondernemer iets inbren-
gen. MHCC wil vooruit en zou 
graag een (semi-)waterveld aan-
schaffen. 

Veiling MHCC

Informatieavond over 
lymf- en lipoedeem

Regio - Op 10 maart organi-
seert Centrum Oosterwal in Alk-
maar, een kliniek voor medisch 
specialistische behandeling van 
huidziekten en spataderen, een 
informatieavond over lymf- en 
lipoedeem. Lymfoedeem is een 
ongewone ophoping van lymfe-
vocht, meestal in armen of be-
nen. De oorzaak kan aangebo-
ren zijn. Er is dan een tekort aan 
lymfevaten. Het kan ook ont-
staan na verwijdering van lym-
feklieren, bijvoorbeeld bij kan-
ker. Soms is de zwelling zo fors 
dat een patiënt geen blouse of 

Castricum - Sinds maan-
dag 9 februari is het moge-
lijk de gemeente te bereiken 
via WhatsApp. Het nummer is: 
0619429661. Het nummer is al-
leen te appen en niet te bellen 
of te smsen. De gemeente pro-
beert zo snel mogelijk en uiter-
lijk binnen 24 uur de berichten 
te beantwoorden. Het gaat om 
een pilot van een half jaar. Vra-
gen aan de gemeente, maar ook 
meldingen, zijn via dit kanaal 
makkelijk door te geven.

WhatsApp met 
de gemeente

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: castricummer.nl oF  uitgeestercourant.nl

Ichtus Lyceum weet wat 
nodig is voor goed onderwijs

Driehuis - Het Ichthus Lyceum 
is een middelgrote school voor 
gymnasium, atheneum en havo. 
,,We willen graag dat onze leer-
lingen hun eigen verwachtingen 
overtreffen”, zegt rector Alexan-
der Volmer. Dat de school goed 
onderwijs biedt blijkt niet alleen 
uit het oordeel van de inspectie. 

Volgens het onlangs gehouden 
onderzoek op www.kiesjeschool.
nl kan het Ichthus Lyceum zich 
rekenen tot de beste scholen van 
de regio.  ,,Als enige school in de 
regio heeft het Ichthus Lyceum 
een offi cieel erkend Technasi-
um”, vertelt de rector. ,,Maar ook 
voor leerlingen die minder in 
techniek geïnteresseerd zijn is er 
een ruim aanbod aan mogelijk-
heden.  Zo zijn de talentstromen 
Internationalisering en Kunst en 
Cultuur erg populair. Onze leer-
lingen volgen in eerste instantie 

een goed doordacht basispro-
gramma met traditionele vakken 
zoals Nederlands,  wiskunde en 
geschiedenis en natuurlijk is het 
Ichthus ook op sportief gebied 
heel actief.” Leerlingen van ver 
buiten Velsen komen naar het 
Ichthus vanwege het opleidings-
aanbod en het plezierige school-
klimaat.  Een voordeel daarbij is 
dat de school niet alleen met de 
fi ets, maar ook met het open-
baar vervoer heel goed en veilig 
bereikbaar is.  En met het fraaie 
gebouw en de moderne facilitei-
ten waarover het Ichthus Lyce-
um beschikt, er is zelfs een the-
ater en een fi tnesszaal, heeft de 
school veel in huis. 
Sfeer proeven? Op 18 februa-
ri zijn de laatste kennismakings-
lessen. Opgeven kan via www.
ichthuslyceum.nl of ga naar de 
open dag op zaterdag 14 febru-
ari.

broek meer aan kan. Soms be-
perken de klachten zich tot een 
zwaar gevoel of een bandge-
voel. Bij lipoedeem is er een on-
gewone verdeling van vetweef-
sel. Meestal komt lipoedeem 
symmetrisch voor op heupen, 
knieën en enkels. Vaak wordt 
gezegd dat de patiënten te dik 
zijn, maar afvallen helpt niet. De 
benen blijven dik en vaak pijn-
lijk. Helaas is genezing van bei-
de aandoeningen niet moge-
lijk. Wel blijft het belangrijk in 
een vroeg stadium te behande-
len om de klachten te vermin-
deren, erger te voorkomen en 
complicaties tegen te gaan. De 
belangrijkste behandeling be-
staat uit compressietherapie. 
Dit kan met een goed aange-
legd verband of een therapeu-
tische elastische kous. Daar-
naast kan manuele lymfedraina-
ge worden toegepast door een 
huidtherapeut. 
Men kan zich aanmelden via 
072-5157744 of via www.cen-
trum-oosterwal.nl.

Gratis naar Doe Maar Na 
Tribute in De Vriendschap 

Akersloot - Het was in 1993, 
het optreden van de razend po-
pulaire Nederlandstalige band 
Doe Maar in Café De Vriend-
schap. Een compleet gekkenhuis 
die de start was van een indruk-
wekkende serie optredens in 
heel Nederland. Doe Maar stond 
op dat moment met maar liefst 
vijf nummers in de Top10 en het 
nummer ‘Sinds een dag of twee’ 
stond op de eerste plaats in de 
hitparade.
Nu, ruim twintig jaar later, staat 
de Doe Maar Na Tribute op za-
terdag 14 februari op het podi-
um. De vier muzikanten hebben 
een gemeenschappelijke passie: 
Nedersaks en reggae spelen. Ze 

nemen het publiek terug naar 
de tijd dat Nederland zuurstok-
roze en fosforgroen kleurde. Al-
le grote hits van de populairste 
Nederpop band ooit passeren 
de revue: Is dit alles, Smoorver-
liefd, Radeloos, Doris Day, Ma-
cho, Sinds een dag of twee, Alles 
gaat voorbij en nog veel andere 
hits zullen deze avond door deze  
mannen worden vertolkt.

De bezetting is : Geert Leu-
rink (zang/gitaar), Dirk Schreu-
ders (zang/bas), Gertjan van 
der Weerd (zang/toetsen), Mark 
Schreuders (zang/drums).
De aanvang is 20.30 uur en de 
toegang is gratis. 
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Naam: Jasper Vasbinder
Leeftijd: 16 jaar
Vooropleiding: Clusius College 
Castricum, Gemengde leerweg
Nu:  MBO Clusius College 
Hoorn, opleiding Tuin Park & 
Landschap
Duur: drie jaar, niveau-4

Uitgeest - Toen Jasper een be-
roepsopleiding ging kiezen, wist 
hij dat het iets met ontwerpen 
van tuinen te maken moest heb-
ben want hij zag zich niet met 
een glimlach in de regen staan 
schoffelen. Maar tuinarchitec-
tuur dat leek hem wel wat. Mo-
menteel bezoekt hij het Clusius 
College in Hoorn waar de oplei-
ding sinds dit schoolseizoen van 
vier jaar naar drie jaar is gegaan. 
Jasper koos voor de Beroeps op-

Welk beroep?
De tijd is weer aangebroken dat scholieren zich gaan oriënteren op een 

vervolgopleiding. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. 
Wij vroegen jongeren in Uitgeest naar hun keus en motivatie. 

leidende leerweg (BOL) loopt nu 
twee dagen stage en gaat drie 
dagen naar school.
Jasper: “Je hebt hier meer ver-
antwoordelijkheid dan op de 
middelbare school en vier keer 
zoveel huiswerk. De praktijkles-
sen vind ik het leukst, het wer-
ken met machines spreekt mij 
wel aan, bijvoorbeeld hoe werkt 
een kettingzaag of een versnip-
peraar. Verder krijgen wij plan-
tenkennis waarbij we de Latijnse 
namen moeten leren of hoe be-
paalde planten behandeld moe-
ten worden. Ook Engels, Neder-
lands en rekenen behoren tot de 
lesstof. Straks in het tweede jaar 
krijgen we dan tuinontwerpen. 
Minder leuk vind ik dat er nog 
veel getest wordt omdat de op-
leidingsduur verkort is en er zijn 

systemen die beter zouden kun-
nen.”
Een aantal leraren komen uit het 
vak en weten goed waar ze het 
over hebben, de sfeer is er prima. 
Jasper lachend: “Maar als ik dan 
toch een minpuntje moet noe-
men dan zouden de zojuist grijs 
geverfde deuren van mij wel een 
kleurtje mogen krijgen, dan zou 
het er iets gezelliger uitzien in 
het schoolgebouw.” 
In zijn klas zitten momenteel 
geen meisjes, het zou best mo-
gelijk zijn maar dan kunnen ze 
de nagellak en naaldhakken be-
ter thuis laten want dat past niet 
zo in de cultuur van deze rich-
ting.
Op de dagen dat hij naar school 
gaat, fietst hij van Akersloot naar 
Uitgeest, pakt de trein die in 
40 minuten naar Hoorn rijdt en 
loopt vervolgens nog circa 13 
minuten.
Zijn stage loopt hij bij Geert 
Koelman in Akersloot. Jasper: 
“Geert keek eerst wat ik kon en 
nu ga ik steeds een stap verder, 
opbouwend dus en dat is hart-
stikke leuk!”
Op de vraag hoe Jasper zijn toe-
komst ziet, zegt hij meteen: “Wa-
zig…. Ik weet het nog niet zeker. 
Mijn plan was om tuinarchitect 
te worden. Eerst deze opleiding 
maar afmaken, dit is meer een 
soort hoveniersopleiding. Maar 
bij de gemeente werken en daar 
het personeel aansturen tja dat 
lijkt mij ook wel wat.” (Monique 
Teeling)

Auto brandt uit op 
Broekpolderweg
Uitgeest - Een Mercedes is zon-
dagmiddag in vlammen opge-
gaan aan de Broekpolderweg in 
Uitgeest.
De brandweer van Uitgeest 
kreeg een melding van een au-
tobrand bij de jachthaven aan de 
Lagendijk in Uitgeest. De auto 
bleek op de Broekpolderweg in 
de brand te staan. De brandweer 
heeft de autobrand geblust. Al-
leen het openen van de motor-

kap kostte nog wat werk om de 
brand geheel uit te krijgen. De 
auto kan als verloren worden 
beschouwd. De oorzaak van de 
brand is niet bekend.

Een bergingsbedrijf heeft de au-
to afgevoerd. De provinciale-
weg N203 had korte tijd hin-
der van de brand door de grote 
rookontwikkeling. (Ruben Noom, 
www.112-uitgeest.nl)

Uitgeest - Op zondag 8 febru-
ari werd op de ijsbaan de Scheg 
in Deventer het NK-Junioren Al-
lound en hce NK-Mass start ge-
reden.
De 15-jarige Uitgeester Wesley 
Hollenberg had zich hiervoor 
middels meerdere selectiewed-
strijden gekwalificeerd. Dat We-
sley hier aan de start mocht ver-
schijnen was zijn doel voor dit 
schaatsseizoen, en hij was dan 
ook zeer tevreden dat hij zich 
hiervoor geplaatst heeft.
Met de beste 30 leefdtijdsgeno-
ten van Nederland mocht hij de-
ze dag de afstanden 500 meter 
en 1500 meter rijden. Zijn tijd op 
de 500 meter was een 41,49, wat 
dicht bij zijn pr van 41,05 lag, het 
leverde hem een 18de tijd op in 
het tussenklassement. Dat We-
sley geen sprinter is bleek uit de 
volgende afstand. Hier staat zijn 
pr op 204.46, en Wesley reed een 
tijd van 205.54, de 5de tijd op de-
ze afstand!
Dit leverde hem uiteindelijk een 

14de positie op in het eind-
klassement, een mooie presta-
tie waar hijzelf ook dik tevreden 
mee is!

Tevens werd deze dag ook het 
NK Junioren Mass start verre-
den. Ook hier weer een sterk 
deelnemersveld, met 26 junio-
ren aan de start, na 6 rondes 
werd een tussensprint ingezet 
waar punten te verdienen waren, 
hier zat Wesley net niet bij, na 12 
rondes de finish waar Wesley, na 
weer een sprint, als 4de over de 
streep kwam. In dit eindklasse-
ment eindigde hij, door het net 
missen van eerdere punten, op 
een 6de plaats. Alsnog een top 
klassering!

De volgende belangrijke wed-
strijd is het NK Marathon waar 
Wesley zich ook voor gekwalifi-
ceerd heeft. Dit vindt plaats op 
21 februari in Breda. We hou-
den jullie op de hoogte van zijn 
schaatprestaties daar!

Uitgeest - Zondag stond het 
duel tegen Zaandam Zuid op het 
programma. Een wedstrijd die 
regelmatig op het scherpst van 
de snede wordt gespeeld en zo 
ook deze keer.
Stormvogels keek binnen enke-
le minuten tegen een 2-0 achter-
stand aan, maar deze werd vrij 
vlot rechtgetrokken door scores 
van Gerard Valkering en Sebasti-
aan van den Bosch. Beide ploe-
gen bleken bijzonder aan elkaar 
gewaagd, hoewel Zaandam Zuid 
steeds aan de goede kant van de 
score bleef. Een 3-2 achterstand 
werd ongedaan gemaakt door 
een treffer van Demi Erkelens 
waarna de opponent een klein 
gaatje sloeg en uitliep naar 5-3. 
Stormvogels stond echter goed 
in de organisatie en gaf zich 
niet zomaar gewonnen. Het eni-
ge waar het aan schortte waren 
doelpunten. Danny Haije bracht 
daar in de 24e minuut verande-
ring in, waarna beide ploegen 
nog een maal tot scoren wisten 
te komen. Valkering was weder-
om doeltreffend voor “de Vogels”.  
Met een minimale achterstand ( 
6-5) kon er nog van alles gebeu-
ren in de resterende 30 minuten. 

Bij aanvang van de tweede 
helft wisten onze dorpsgeno-
ten de stand gelijk te trekken 
door een treffer van aanvoer-
der van den Bosch, maar jam-
mer genoeg kon er niet wor-
den doorgedrukt. Stormvogels 
moest een tegentreffer incas-
seren, waarna Eveline Nootebos 
dat weer rechttrok.  Op de mo-
menten dat het scoren even ha-
pert bij de Uitgeesters slaat de 
tegenstander vaak onverbidde-
lijk toe. Zaandam Zuid bouw-
de weer een marge van twee op 
en Stormvogels moest in de ach-
tervolging. Nootebos sloeg nog-
maals toe, maar de aansluiting 
kon niet meer worden gevonden. 
Beide ploegen wisten in de slot-
fase nog eenmaal tot scoren te 
komen, Lisa Haije, namens haar 
formatie, maar een stunt zat er 
deze keer niet in. Die mogelijk-
heid werd de ploeg ook onthou-
den door de scheidsrechter, die 
verzuimde Zaandam Zuid af te 
fluiten voor passief spelen, het-
geen voor enig tumult zorgde 
na afloop. De ploeg voelde zich 
bekocht door de leidsman maar 
moest zich schikken in een 10-
9 nederlaag. 

     Korfbalflits
       Stormvogels

Regio - Op zondag 15 febru-
ari 2015  kunt u een moment 
van rust vinden in de Hervorm-
de Kerk van Krommeniedijk. De-
ze mooie oude kerk is van 13.00 
tot 16.00 uur open. U kunt geïn-
formeerd worden over het ont-
staan van het kerkje en andere 
bijzonderheden of gewoon ge-
nieten van de rust en stilte..”

Kerkje open
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FCC verliest dure punten
Castricum - FC Castricum heeft 
opnieuw de punten weggegeven 
aan een Amsterdamse ploeg. 
Na AMVJ ging ook AFC met de 
overwinning naar huis: 1-2. De 
nederlaag mag FC Castricum 
zichzelf aanrekenen. Zeker in 
de eerste helft kreeg de thuis-
ploeg genoeg kansen. Daar-
van werd er een benut. Na een 
sterk kwartier pakte Joris Schek-
kerman op kracht een bal af en 
gaf een strakke pass aan Maar-

ten van Duivenvoorde die alleen 
op de keeper afging en beheerst 
scoorde. Door een mislukte bui-
tenspelval kwam Lars Beukers 
daarna te laat en werd de stand 
1-1. Daarna pakte FC Castricum 
nog een rode kaart waardoor de 
laatste minuten moeilijk wer-
den. AFC ging in de slotminuten 
met de driepunter naar huis. Een 
pijnlijke les voor FC Castricum 
dat voorlopig is afgehaakt in de 
titelrace. Foto: Jacob de Maar.

Jubilerend Kleinkoor zingt zonder stress

Castricum - Hoe komt het dat 
een kamerkoor al 35 jaar be-
staat en nog steeds ‘alive en kic-
king’ is? Een gesprek met de 
Bergense dirigente Ellen Ver-
burgt, die inmiddels vier jaar 
voor het Kleinkoor staat, en met 
tenor Eugène Damen.
,,Ja, hoe komt dat? Ik denk dat 
het komt omdat het een groep 
mensen is die veel aankan. Ge-
interesseerd in nieuwe dingen 
en verbreding van hun kennis. 
Ik zie het als een wisselwerking 

en ben blij dat ik mijn passie op 
hen over kan brengen.  Dus heb-
ben we uitdagend repertoire, 
aandacht voor stemvorming en 
koorklank. Zelfs een theorielesje 
over ritme wordt niet geschuwd”, 
aldus Ellen. 
Tenor Eugène zingt al langer bij 
het koor. ,,Toen ik vanuit Amster-
dam naar Castricum verhuisde 
zocht ik naar een koor dat puur 
klassieke muziek zong, maar wel 
met een uitdagende stukken. Na 
bij verscheidene koren te heb-

ben gekeken was het al snel dui-
delijk dat het Kleinkoor kon bie-
den waar ik naar op zoek was. 
Het koor doet geen concessies 
aan het feit dat het een klassiek 
koor is, maar zoekt wel steeds 
naar verrassend repertoire. Hier-
door blijft het ook voor ervaren 
zangers, zoals ik, interessant om 
bij het koor te zingen.”
In november houdt het Klein-
koor haar jubileumuitvoering. El-
len: ,,Normaal bestaat een con-
cert van een kamerkoor uit een 
verzameling korte werken, ge-
groepeerd rond een thema. 
Voor dit jubileumconcert wil-
den we graag een groter werk 
en dan ook nog met instrumen-
tale begeleiding. Het moest na-
tuurlijk een feestelijk stuk wor-
den. We hebben gekozen voor 
Mozart, een componist die je in 
een kamerkoor niet vaak zingt. 
Daar omheen zingen we werken 
van Sweelinck en Pärt, een ou-
de meester en een hedendaagse 
componist. Beiden zeer beroemd 
om hun geestelijke werken.”
Het Kleinkoor is op zoek naar 
mannen. Eugène: ,,Het lijkt wel 

of zingen steeds meer een vrou-
wenaangelegenheid wordt. De 
reden daarvoor is mij een raad-
sel. Ik vind zingen één van de 
beste manieren om je te ont-
spannen en de stress van een 
werkdag kwijt te raken. En dat 
geldt voor zowel vrouwen als 
mannen. Op dit moment is de te-
noren- en bassensectie van het 
koor onderbezet, waardoor de 
balans in het koor zoek dreigt te 
raken. We zoeken daarom man-
nen die stress van zich af willen 
zingen met behulp van prach-
tig repertoire. Ervaring met koor-
zang is natuurlijk mooi meege-
nomen, maar niet noodzake-
lijk. We hebben de afgelopen ja-
ren mannen gehad die helemaal 
blanco binnenkwamen en in de 
loop der tijd hele goede zangers 
zijn geworden.”
,,In een koor met zowel man-
nen als vrouwen krijg je het he-
le klankspectrum”, vervolgt El-
len. ,,De echte hoogte en laag-
te, de warmte van de mannen-
stemmen en de helderheid van 
de vrouwenstemmen. Daarnaast, 
ook heel belangrijk, is de sfeer 

toch ook anders. Een mooi even-
wicht!”
Op 14 maart houdt het koor 
een bijzondere studiedag. El-
len: ,,Voor deze dag nodigen 
we belangstellende mannen 
uit. We gaan dan vooral werken  
aan koorvorming en koorklank. 
Naast het zingen doen we ook 
bijvoorbeeldspeloefeningen, im-
provisaties et cetera. En als ex-
tra inspiratie komt er deze keer 
een professionele zangcoach, 
die een workshop voor koorzan-
gers gaat geven. Deze, manne-
lijke, coach gaat werken aan 
stemvorming en zangtechniek. 
Eugène:  “Alle mannen die eens 
een kijkje willen komen nemen 
kunnen zich aanmelden via onze 
website. De kosten zijn tien eu-
ro voor dehele dag, van 10.00 tot 
16.00 uur.” 
Tot slot de vraag wat Ellen graag 
zou willen in de toekomst? ,,Van 
alles nog meer! Meer groei, meer 
uitdaging en vooral nog meer 
eenheid. En vooral samen genie-
ten!” Meer informatie is te vin-
den op www.kleinkoorcastricum.
nl of bel 0251-679131.

Bluesrock en meer...
Castricum - Vrijdag 13 febru-
ari begint het weekend in De 
Bakkerij met bluesrock met een 
vleug improvisatie met The Sha-
dy Greys en Two Shakes of a 
Lamb’s Tail (foto). Aanvang 22.00 
uur, entree vier euro.
Zaterdag 14 februari is er een 
themafeest met als thema Gay-
bar! Trefwoorden: YMCA, Village 
People, George Michael, Wham, 
Boy George, vrouwelijk, manne-

lijk, onzijdig, Club Tropicana, glit-
ters, boa’s, tuinbroek. Zaal open 
om 21.00 uur. Entree gratis.

Op zondagmiddag is er weer een 
Zomaar een Zondagmiddagacti-
viteit met de band Badstanding. 
Zij zullen een aantal fi jne covers 
spelen van rockers zoals Neil 
Young, Herman Brood en Thin 
Lizzy. Aanvang: 15.00 uur. Entree 
is gratis.

Hulp in de huishouding 
blijft gewoon bestaan

Castricum - Medewerkers van 
het gemeentelijk Sociaal Team 
worden nog geregeld gecon-
fronteerd met ‘broodje-aap-ver-
halen’. Zo gaat er al een poos 
het gerucht rond dat de hulp bij 
huishouden, die wordt geleverd 
vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO), in Cas-
tricum dit jaar zou gaan ver-
dwijnen. Wethouder Ans Pelzer: 
,,Niets is minder waar, in de ge-
meente Castricum blijft de hulp 

bij het huishouden bestaan. Dat 
is al zekergesteld voor 2015. 
Dat gaat ook lukken voor 2016, 
maar op een iets andere manier. 
Huishoudelijke hulp categorie 
1 (schoonmaakondersteuning) 
wordt vanaf 2016 een algemene
voorziening. Voor de meest 
kwetsbaren blijft de huishoude-
lijk hulp categorie 2 als maat-
werkvoorziening beschikbaar”, 
zo stelt zij in haar blog op de ge-
meentelijke website.

Castricum - Op 5 februari om-
streeks 11.00 uur heeft een 
67-jarige man De Telegraaf ge-
stolen bij de Readshop in Cas-
tricum. Hierop is de man aan-
gehouden. Heeft een boete ge-
had van 150 euro en mocht na 
betaling weer gaan. Die dag om 
19.00 uur werd de politie ge-
vraagd te assisteren op het NS-
station vanwege een zwartrij-
der. Een dag later werd een do-
de geit aangetroffen op de Ko-
renbloem. De nek van het beest 
was gebroken. De eigenaar is 
nog onbekend. Zondag werd de 
hulp van de politie ingeroepen 
bij een mogelijke diefstal van 
een fi ets bij het NS-station, maar 
het was vals alarm, de man was 
de eigenaar van de fi ets. Afge-
lopen week zijn er ‘s nachts vijf 
banden lek gestoken op de Ou-
de Parklaan in Castricum.

Krant gepikt en 
een dode geit  

Limmen - Tussen dinsdag 3 
en woensdag 4 februari is op 
de Hogeweg geprobeerd een 
vrachtwagen weg te nemen. 
Een ruit werd ingeslagen en het 
stuurslot geforceerd. Dit jaar zijn 
er al zo¹n twintig inbraken ge-
weest in voertuigen binnen de 
gemeente Castricum. Het zijn 
vooral bedrijfsbussen waarop 
de dader of daders het hebben 
gemunt vanwege gereedschap 
of andere waardevolle voorwer-
pen. Daarom adviseert de politie 
geen waardevolle spullen achter 
te laten.

Poging diefstal

Castricum - Sportservice Ken-
nemerland organiseert in de 
voorjaarsvakantie activiteiten 
voor de basisschoolleerlingen. 
Alle activiteiten zijn gratis. Wie 
mee wil doen moet zich inschrij-
ven via www.sportservicekenne-
merland.nl. Op dinsdag 24 fe-
bruari verzorgt volleybalvereni-

Gratis sporten 
in de vakantie

ging Croonenburg van 10.00-
11.00 uur funvolleybal voor kin-
deren van drie tot en met zes 
jaar. Van 11.00-13.00 uur kun-
nen kinderen van groep drie tot 
en met acht deelnemen aan de 
]clinic smashbal/trefbal in ]De 
Bloemen. Op woensdag 25 fe-
bruari van 14.00-15.00 uur: Fun-
key bij MHCC in Castricum. Hier 
kunnen kinderen van vier tot en 
met zes jaar Funkey spelen met 
een knotshockeysticks en heel 
veel ander speelmateriaal.
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Slippertje door gladheid
Uitgeest - De bestuurster van 
deze auto kwam vorige week 
dinsdag met de schrik vrij. Ze 
werd overvallen door de glad-
heid en schoot op de afrit van 
de A9 bij Uitgeest de bocht uit 
en de berm in. De auto kwam 
midden in het gras tot stilstand. 
De politie en ambulance zijn te 
plaatste gekomen. Rijkswater-

staat heeft een weghelft afgeslo-
ten en het verkeer via de vlucht-
strook geleid. 

De bestuurster is door de ambu-
lancemedewerkers nagekeken 
maar hoefde niet mee. Een ber-
ger heeft de auto uit het gras ge-
trokken en meegenomen. (foto: 
Lucas Hazes 112uitgeest.nl)

Musicalgroep Time 
Square zoekt passagiers
Uitgeest - Musicalgroep Time 
Square zoekt  voor de productie 
Titanic enthousiaste mannen en 
vrouwen (vanaf 16 jaar). Houd je 
van zingen en/of acteren, kom 
aan boord en proef de sfeer tij-
dens de open repetitie op maan-

dag 16 februari vanaf 19.30 in De 
Zwaan, Middelweg 5in Uitgeest.

Voor meer informatie mail naar 
koor@time-square.nl. De uitvoe-
ringen zijn in het voorjaar van 
2016. 

Bibliotheek deelt 
stickers uit op markt

Uitgeest - In de week van Va-
lentijnsdag delen medewerkers 
van Bibliotheek 
IJmond Noord op 
de markt exclu-
sieve Valentijn-
stickers uit om 
daarmee op een 
‘liefdevolle’ ma-
nier aandacht te 
vragen voor de 
veelzijdige maat-
s c h a p p e l i j k e 
waarde van de 

bibliotheek. Zij bezoeken don-
derdag 12 februari de markt in 

Uitgeest van 11.00 
tot 12.00 uur. 

De komende maan-
den zullen de actie-
voerders van de bi-
bliotheek op veler-
lei manieren aan-
dacht besteden aan 
en actie voeren om-
trent de voorgeno-
men bezuinigingen. 

IK
BIEB

Uitgeest - Picasa is een veelzij-
dig foto- en organiseerprogram-
ma waarmee u ook foto’s kunt 
bewerken. Donderdag 19 en 26 
maart van 09.30 tot 11.30 uur or-
ganiseert de S.U.S. in dorpshuis 
de Zwaan een workshop waarop 
u leert werken met Picasa.
Kosten 6 euro inclusief koffie/
thee, te voldoen bij opgave. Dat 
kan op werkdagen in De Zwaan. 
Vooraf opgeven noodzakelijk.
Voorwaarde is dat u een laptop 
meeneemt en Windows heeft.

Workshop 
Picasa

Regio - Dinsdag 17 februa-
ri bent u van harte welkom in 
het Tablet-café in de vestiging 
van bibliotheek IJmond Noord 
in Heemskerk om 10.30 uur. Het 
Tablet-café is bedoeld als een 
laagdrempelige ontmoetings-
plek waar u onder het genot van 
een kopje koffie of thee tips en 
trucs met andere tabletgebrui-
kers kunt uitwisselen. Elk Tablet-
café wordt begonnen met een 
thema, een korte introductie van 
een leuke, nuttige, of populaire 
app of een specifiek onderwerp. 
Dit keer staan foto’s centraal.

Tablet-café

Uitgeest - De jaarlijkse dagbus-
tocht van de S.U.S. gaat 20 mei 
naar het waddeneiland Texel. U 
kunt zich opgeven op 17 en 19 
maart tussen 9 en 11 uur bij de 
S,.U.S in Dorpshuis De Zwaan. 
Kosten 37,50, te voldoen bij in-
schrijving.

Dagbustocht

Regio - Naar aanleiding van 
een eerdere oproep voor nieu-
we spelers heeft Toneelgezel-
schap Vriendenkring veel reac-
ties gekregen. Helaas waren bij 
al de aanmeldingen geen jonge 
mensen bij waar Vriendenkring 
wel op gehoopt had. Momen-
teel is het gezelschap druk bezig 
met de voorbereidingen van het 
toneelstuk “Andorra” van Max 
Frisch. Voor dit stuk is het ge-
zelschap specifiek op zoek naar 
een jongeman (20-30 jaar) die 
de rol van Andri zou willen spe-
len in deze nieuwe productie. In-
formatie: toneelgezelschapvrien-
denkring@gmail.com.

Vriendenkring 
zoekt verder....

Herinneringen ophalen met 
schrijfster ‘Gouden jaren’

Regio - Het boek Gouden Ja-
ren staat al sinds het verschij-
nen hoog in de top 10 van best 
verkochte boeken. En dat is niet 
voor niets: herkenbare anek-
dotes, scherpe observaties en 
schitterende foto’s bezorgen het 
boek lovende recensies. Behalve 
de boekhandel zijn ook weten-
schappers en pers enthousiast! 

De kolenkachel, het sokken 
stoppen, het loonzakje, het bel-
len bij de buren, alles komt voor-
bij. Voor ouderen een feest der 
herkenning, voor jongeren geeft 
het een prachtig beeld van de 
tijd waarin hun (groot)ouders 
opgroeiden. 
Annegreet van Bergen, auteur 
van dit boek, komt dinsdag 24 
februari naar Bibliotheek IJmond 
Noord om samen met u herin-
neringen op te halen aan de ja-
ren van ongekende naoorlogse 
groei die ons leven op alle fron-
ten heeft veranderd. 
Deze avond vol nostalgie en her-

kenning vindt plaats in de ves-
tiging in Heemskerk, aanvang is 
20.00 uur. Kaartverkoop via de 
website van de bibliotheek of bij 
de Klantenservice in een van de 
vestigingen.

Schaken in Slot Assumburg
Regio - Op zaterdag 21 en zon-
dag 22 februari wordt de derde 
editie van het Stayokay Slot As-
sumburg schaaktoernooi ver-
speeld in Slot Assumburg, Tol-
weg 9 in Heemskerk.
Verdeeld over 2 dagen worden in 
totaal 9 ronden gespeeld waarbij 
elke deelnemer 25 minuten per 
partij bedenktijd heeft. Op beide 
dagen beginnen de schaakron-
den om 10.30u.
Er wordt ingedeeld naar speel-
sterkte zodat iedereen die de 
spelregels van het schaken kent 
kan meedoen. Lidmaatschap 
van een schaakclub is niet no-
dig; alle schaakliefhebbers zijn 
welkom! Plezier en gezelligheid 
staan voorop bij dit toernooi dat 
wordt georganiseerd door de 
Heemskerkse Schaakvereniging 
Excelsior.
Het inschrijfgeld EUR 10 dient te 
worden voldaan in de speelzaal. 

Het maximum aantal deelnemers 
bedraagt 80 personen.
Aanmelden kan door te mailen 
naar inschrijving@hsvexcelsior.
nl onder vermelding van naam, 
woonplaats, clubnaam en rating. 
Als je niet bij een schaakclub 
speelt zijn je naam en woon-
plaats voldoende. De inschrijving 
sluit op 20 februari. Het volledi-
ge programma van dit toernooi is 
te vinden op www.hsvexcelsior.nl
De hoofdprijs is een overnach-
ting voor 2 personen op basis 
van logies/ontbijt in een Stayo-
kay naar keuze of een overnach-
ting voor 4 personen op een 4 
persoonskamer op basis van half 
pension in Slot Assumburg. Ver-
der zijn er diverse geld- en ra-
tingprijzen te winnen.

De Heemskerkse Schaakvereni-
ging Excelsior heet je alvast van 
harte welkom!
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Matthäus Passion
met 130 koorleden

Castricum - Op vrijdag 20 
maart voert de Castricumse 
Oratorium Vereniging de Mat-
thäus Passion van J.S. Bach uit 
met medewerking van het Be-
geleidingsorkest voor Noord 
Holland. Dit prachtige passie-
stuk is gebaseerd op hoofdstuk 
26 en 27 uit het bijbelboek Mat-
thäus. Het vertelt het lijdensver-
haal waarin Jezus als martelaar 

Profielwerkstuk Geen Probleem:
,,Dat hebben we samen 

maar mooi geflikt!”

Castricum - Achttien leerlin-
gen, één opdracht; de 6vwo the-
aterklas van het Jac. P. Thijsse 
College presenteert ‘Geen Pro-
bleem’ op donderdag 12 en vrij-
dag 13 februari. Een toneelstuk 
over misbruik, depressie en on-
zekerheid, vertolkt door mid-
del van spel, zang en dans. Drie 
leerlingen en tevens acteurs van 
‘Geen Probleem’ vertellen erover.

,,Het idee voor Geen Probleem is 
ontstaan nadat we met de hele 
klas aan het brainstormen wa-
ren. Uiteindelijk besloten we 
het product dicht bij ons zelf te 
houden”, zegt Melissa de Groot, 
hoofd scriptschrijver. ,,Wij, als 
tieners, maken iedere dag veel 
mee. Problemen en confron-
taties zijn hierbij sleutelwoor-
den.” Samen met nog vier an-
dere scriptschrijvers heeft zij de 
personages en het uiteindelijke 
script ontwikkeld. ,,Het moeilijk-

ste in het schrijfproces was het 
vormen van overlappende ver-
haallijnen. Alles moest soepel in 
elkaar overlopen en dat is nogal 
lastig wanneer je met vijf hoofd-
personen werkt. Ook het feit dat 
het stuk over een aantal con-
fronterende en lastige proble-
men gaat, maakte het niet altijd 
even makkelijk. Sommige pro-
blemen staan dichtbij, maar dit 
mag het schrijfproces niet in 
de weg zitten. Dit resulteerde in 
een paar heftige scenes.¹¹ De vijf 
hoofdpersonen Bo, Ellis, Leslie, 
Sebastiaan en Rebecca hebben 
allemaal hun eigen problemen. 
Iedereen denkt dat hij de eni-
ge is met een probleem, maar 
dit blijkt uiteindelijk niet het ge-
val te zijn. Lotte Tabak speelt de 
rol van Rebecca, een conserva-
tief opgevoed tienermeisje dat 
zich los probeert te maken van 
haar geloof en haar ouders. ,,De-
ze rol leek me leuk omdat ik twee 

uitersten mag spelen”, vertelt 
Lotte. ,,Aan de ene kant ben ik 
het brave meisje dat alles goed 
doet en naar de kerk gaat, ter-
wijl ik later verander in totaal het 
tegenovergestelde.” Het maken 
van een toneelstuk en het ver-
tolken van een rol gebeurt niet 
zomaar. De leerlingen begonnen 
het project al meer dan een jaar 
geleden. Floor Baltus, die de rol 
van Bo speelt: ,,Na mijn niet zo 
denderende auditie vroeg de ju-
ry wat ik zou willen bereiken met 
mijn rol. ‘Ik hoop dat ze aan me 
denken als ze later die avond in 
bed liggen. Ik wil dat ze schrik-
ken, dat ze me onthouden.’ was 
mijn antwoord. Het mooiste ge-
deelte vind ik toch wel de dan-
sen. Heel cliché natuurlijk, aan-
gezien ik ze zelf heb gemaakt, 
maar ik vind ze het mooist omdat 
ze dingen duidelijk maken zon-
der woorden.”
,,Mijn sterkste pluspunt is dat ik 
me goed kan inleven in de rol. 
Vroeger was ik erg verlegen ter-
wijl dat tegenwoordig echt niet 
meer zo is”, vervolgt Lotte. ,,Het 
grootste struikelblok is voor mij 
toch wel het teksten leren ge-
weest. Het wilde er maar niet in, 
of ik zei zinnen die ik helemaal 
niet moest zeggen op dat mo-
ment.” Melissa: ,,Met weinig er-
varing en vol goede moed zijn we 
dit avontuur ingestapt en voor de 
hoeveelheid tijd die we te beste-
den hadden, hebben we het pri-
ma gedaan. Een profielwerkstuk 
waarvan je later kan zeggen: dat 
hebben we samen maar mooi 
geflikt!” Kaarten voor de voor-
stellingen zijn verkrijgbaar bij 
Boekhandel Laan in Castricum 
en bij de receptie van het Jac. P. 
Thijsse College. De voorstelling 
vindt plaats in de aula van de 
school. Aanvang: 19.30 uur.

Stiltewandeling rond Valentijn
Castricum - De stiltewandeling 
op maandag 16 februari staat in 
teken van Valentijnsdag. 
Verzamelen rond 9.30 uur op de 
parkeerplaats bij het informatie-

centrum De Hoep aan de Zee-
weg in Bakkum, het vertrek is om 
9.45 uur. De wandeling duurt on-
geveer een uur en voert de deel-
nemers door het duingebied. 

Castricum - In het auticafé 
wordt aandacht besteed aan het 
gezin rond een kind met ASS. 
Het thema wordt ingeleid door 
Anneke Eenhoorn, klinisch psy-
choloog bij Stichting de Praktijk 
in Alkmaar. De bijeenkomst vindt 
plaats op woensdag 18 februari 

om 20.00 uur in de Juliana van 
Stolbergschool, Juliana van Stol-
bergstraat 3, Castricum. De toe-
gang is gratis. 

Vooraf aanmelden bij Hansje 
Veen, tel 0251-679333 of autica-
fecastricum@hotmail.com.

ASS en de rest van het gezin

Blij met de vernieuwde 
Bloemendagen

Limmen - Woensdagavond 
werd het bestuur van Stichting 
Bloemendagen Limmen verblijd 
met een kennismakingsbezoek 

van wethouder Esther Hollen-
berg.  Als wijkwethouder van de 
kern Limmen voelt zij betrokken  
bij de gemeenschap. Er is uit-

aan het kruis wordt gespijkerd 
om al het slechte van de mens-
heid op zich te nemen. Het con-
cert staat onder leiding van de 
vaste dirigent Pieter-Jan Olthof 
die de Matthäus Passion al vaak 
heeft uitgevoerd. ,,Maar nog al-
tijd ontdek ik diepere lagen in dit 
prachtige werk”, zegt hij. De so-
listen zijn Nienke Oostenrijk (so-
praan), Lien Haegeman (alt), Le-
on van Liere (tenor), Pieter Hen-
driks (bas), Jan van Elsacker en 
Hans de Vries. In totaal zullen 
130 koorleden meedoen. Daar-
naast zingt het kinderkoor De 
Kickers van muziekschool Wa-
terland mee. Het concert vindt 
plaats in de St. Pancratiuskerk 
op de Dorpsstraat 115. 
Aanvang 19.30 uur. Kaarten zijn 
te koop via de website, bij koor-
leden, boekhandel Laan of  mu-
ziekhandel Borstlap. Ook te-
lefonisch of per mail bij Paul 
Ferdinandusse 0251-656673/  
p.m.ferdinandusse@ziggo.nl. 
Zie ook de website: www.orato-
riumcastricum.nl.

gebreid gesproken over de ver-
nieuwde Bloemendagen en de  
subsidie, vergunningen en an-
dere ondersteuning die de ge-
meente de Stichting Bloemenda-
gen Limmen kan bieden. De 63e 
editie van de geheel vernieuw-
de Bloemendagen is gepland 
van zaterdag 25 april tot en met 
woensdag 29 april. Ook mensen 
van buiten Limmen zijn welkom. 
De voorinschrijving sluit op 20 
februari.
,,Ik ben niet de wethouder van 
de beloftes”, gaf zij aan. ,,Maar 
de Stichting Bloemendagen is 
een prachtig visitekaartje voor 
de gemeente en ik zal mij, waar 
mogelijk, graag inzetten voor jul-
lie prachtige initiatieven.” Aan-
melden kan via info@bloemen-
dagenlimmen.nl of www.bloe-
mendagenlimmen.nl. Op de fo-
to wethouder Esther Hollenberg 
en voorzitter Frank Mous van de 
stichting. 

Hier zijn geen kosten aan ver-
bonden, wel is een geldige duin-
kaart nodig. 

Na afloop is er gelegenheid om 
samen, voor eigen rekening, iets 
te gebruiken bij Johanna’ s Hof.

Vitesse verrast Velsen: 0-1
Castricum - Na de wat onge-
lukkige nederlaag vorige week 
thuis tegen Spirit’30, moest Vi-
tesse uit naar Driehuis voor het 
thuis moeilijk te bestrijden Vel-
sen. De thuisploeg had de laat-
ste drie duels overtuigend ge-
wonnen en zou bij winst prima 
zaken doen voor de tweede peri-

ode. Voor rust was het een open 
en gelijk opgaande wedstrijd 
met kansen aan beide kanten. 
Kort na rust kwam Vitesse op 
voorsprong en die voorsprong 
werd door veel inzet en grote 
vechtlust met succes verdedigd, 
waardoor drie punten mee te-
ruggingen naar Castricum.

Hulp nodig bij invullen 
belastingaangifte?

Castricum - Stichting Wel-
zijn Castricum biedt ondersteu-
ning aan ouderen bij het invullen 
van het belastingformulier. De 
deskundige vrijwilligers van het 
Thuisadministratieproject zijn 
door het belastingkantoor Alk-
maar geschoold. De vrijwilligers 

helpen mensen tot een inko-
mensgrens van maximaal 25.000 
euro per jaar. 

Wie van deze ondersteuning ge-
bruik wil maken, kan zich aan-
melden via tel.: 0251-656562 of  
info@welzijncastricum.nl.
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Castricum - Ook dit jaar zijn er 
weer een aantal klussen waarbij 
de handen uit de mouwen ge-
stoken kunnen worden in Cas-
tricum. NLdoet is de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland, 
georganiseerd door het Oran-
je Fonds, die plaatsvindt op 20 
en 21 maart. Er zijn verschillen-
de organisaties in de gemeente 
Castricum die nog op zoek zijn 
naar vrijwilligers. Zorgcentrum 
de Santmark wil bijvoorbeeld 
graag met een groep demen-
terende ouderen naar de die-
rentuin. In Akersloot zou de Vi-
Va! Zorggroep een moestuin aan 
willen leggen. Bij woongroep 
Klaverland zou men blij zijn als 
het terras opgeknapt wordt. Bij 
de Stichting Meergranen, De 
Bakkerij, liggen nog wat klusjes. 
Basisschool Cunera is geholpen 
met een mooi schoolplein en op-
geknapte kleuterkarren en in-

Meedoen met NLdoet
loophuis De Keet in Bakkum wil 
graag een afdakje voor de ro-
kers realiseren. Muziektheater-
groep C-Squad wil hun kleding-
depot opknappen en in de Tuin 
van Kapitein Rommel ligt nog 
wat voorjaarswerk te wachten op 
extra handen. Tenslotte zoekt de 
Stichting Babyspullen nog hulp 
bij de inzameling en kan men 
een frisse neus halen bij de bos-
hutten van Scouting St. Wilfried 
tijdens het klussen. Mensen die 
alleen of met vrienden, collega¹s 
of hun vereniging in actie willen 
komen, kunnen zich aanmelden 
op www.nldoet.nl door te klik-
ken op ‘ik zoek een klus’ en zich-
zelf, of een groep aan te melden 
voor de klus. Maatschappelijke 
organisaties die nog een klus te 
klaren hebben, kunnen zich ook 
aanmelden via deze site. Meer 
informatie is te vinden bij Stich-
ting Welzijn Castricum.

Geslaagd voor EHBO
Castricum - Castricum heeft er 
weer een aantal redders bij. De 
leerlingen van groep 8 van ba-
sisschool Paulus zijn intensief 
bezig geweest met EHBO. On-
der leiding van de EHBO-vereni-
ging Castricum en met behulp 
van veel ouders hebben de leer-
lingen in korte tijd hun diploma 
kunnen halen. 

Ieder jaar verzorgt EHBO Vereni-
ging Castricum ook een cursus 
Eerste Hulpverlener voor volwas-

senen. Na een intensieve trai-
ning zijn de cursisten onlangs 
geslaagd voor het examen. Zij 
kregen op dinsdag 3 februari tij-
dens een feestelijke bijeenkomst 
hun diploma uitgereikt.
EHBO vereniging Castricum is 
op veel fronten actief. Dat is al-
leen mogelijk als er voldoende 
goed opgeleide Eerste Hulpver-
leners zijn. Alle informatie over 
de cursussen staat ook op de 
website www.ehbocastricum.nl 
of bel 0251-651060.Zondag Cantare en 

The Sound of Music 
Castricum - Op zondag 15 fe-
bruari om 14.00 uur staat in Ont-
moetingscentrum Geesterhage 
de bekende film The Sound of 
Music in de schijnwerpers. Het 
koor Cantare uit Castricum zingt 
onder leiding van dirigent Peter 
Vagevuur, vrolijke en gevoelige 

Sound of Musicsongs. Tijdens de 
middag vertelt musicalkenner en 
radiopersoonlijkheid Maxim Be-
zembinder over de film en laat 
hij beelden zien bij zijn wetens-
waardigheden over The Sound of 
Music en de bekende Von Trapp-
familie. De toegang is vier euro. 

Gestrand in halve finale
Limmen - De uit Limmen af-
komstige Sanne Briefjes is het 
met een polsblessure niet ge-
lukt om de finale van de nationa-
le  2015 tafeltennis te halen. 
Sanne was als vijfde geplaatst 
gezien haar rating en zou dus 
een prestatie van formaat  moe-
ten leveren om nummer drie en 
vier van plaatsingslijst achter zich 
te laten. Zo moest ze  het  opne-
men tegen sterke tweedejaars 
cadetten die al op hoog niveau 
competitie spelen. Ook speel-
de ze tegen Ere-divisie speelster 
Rachel Gerarts, de nummer één 
van de plaatsingslijst, waar ze 
de eerste set met 12-10 verloor. 
Hoewel Sanne enkele spannen-
de vijfde set afdwong verloor ze 
telkens de eindstrijd en wellicht 
speelde haar blessure parten tij-
dens deze Top 24.

Castricum - Afgelopen week-
end vond het Nederlands Kam-
pioenschap 10 kilometer op de 
weg plaats in Schoorl. Michel 
Butter kwam in deze bloedstol-
lende editie goed uit de verf en 
sleepte de zilverenmedaille in de 
wacht. De AVC-atleet liep alert 
en attent en moest uiteindelijk 
zes seconden toegeven op de 
winnaar Abdi Nageeye (28.50) 
en finishte in 28.56. Hiermee 
geeft hij het signaal af weer te-
rug te zijn. ,,Ik voelde mijn sterk, 
ik had macht en ik kon goed vol-
gen”, vertelde de Castricummer 
na afloop. ,,Het is zilver, maar 
voelt als goud”, zei Butter na af-
loop. Ronald Schröer liet even-
eens zien dat hij weer progres-
sie aan het maken is, hij zet-
te de klok stil op 29.54. Hij werd 
hiermee negende op het NK. De 
Castricummer was tevreden met 
dit resultaat en zal samen met 
Butter met een goed moraal in 
het vliegtuig naar Kenia stappen. 
Bij de vrouwen sleepte het opko-
mend talent, Jip Vastenburg, we-
derom de titel naar zich toe. Jill 
Holterman probeerde aanvanke-
lijk mee te gaan met het geweld 
dat Vastenburg tentoonstelde. 
De Castricumse moest echter 
vlak na de 4 kilometer dit geweld 
aan zich voorbij laten gaan. Dit 
zorgde ervoor dat ze het zwaar-
ste stuk, wind tegen over het 
schelpenpad, van 4.5 tot 7.5 ki-
lometer, volledig alleen liep. Hol-
terman finishte uit eindelijk als 
tiende in 34.48.
Manon Kruiver koos voor een 
heel andere opbouw. Ze liep de 
race progressief met een veel 
snellere tweede helft (17.23 vs 
17.10). Ze zette de klok stil op 
34.33. Dit leverde haar een acht-
ste plaats op. Ze was hier heel 
tevreden mee en laat hiermee 
zien niet alleen op de korte cross 
en de 1500 meter goed uit de 
voeten te komen. 

Michel Butter 
geeft signaal af

Castricum - Afgelopen zater-
dag was er bingo bij de Tafelten-
nisvereniging Castricum voor de 
jeugd. 
Zij mochten hun ouders en opa’s 

Knallen met tafeltennisballen 
en oma’ s meenemen. Het was 
geen gewone bingo, maar één 
geheel op tafeltenniswijze, met 
een robot. Uiteindelijk was er 
voor iedereen een prijs. 

Castricum - Vanaf maart is er 
gelegenheid om elke eerste zon-
dagochtend van de maand sa-
men met anderen inzichtmedi-
tatie te beoefenen. Vipassana-of 
inzichtmeditatie is een eenvou-
dige en krachtige vorm van me-
ditatie, waarvoor iedereen, onge-
acht levensovertuiging kan kie-
zen. Er komt meer inzicht en sta-
biliteit in het omgaan met alle-
daagse ervaringen, zo wordt be-
loofd. De ochtend wordt bege-
leid door Bianca Vermeij en An-
neke Breedveld en vindt plaats 
in het Yoga2Go, Pernestraat  31 
te Castricum. De eerste ochtend 
is op 1 maart van 10.00 uur tot 
12.00 uur. Er wordt een bijdra-
ge gevraagd van vijf euro om de 
huur van de ruimte te bekosti-
gen. Informatie: bvermeij@tel-
fort.nl en/of 0251 658851; 06 
49149542.

Meditatie op 
de zondag

Limmen is Gorteldonk
Limmen - Afgelopen zater-
dagavond was burgenmeester 
Mans, net terug uit India, in De 
Burgerij. Hier overhandigde hij 
tijdens het Oude Stompenbal de 
sleutel van Gorteldonk aan prins 
Tyl XIV, Erik Lamers. 

Zo regeert prins Tyl XIV nog een 
maal over Gorteldonk, want op 
zondag 15 februari hangen de 

Uylenspieghels met het slotfeest 
na de optocht hun steken in de 
wilgen. Voor de laatste keer start 
om 13.30 uur de optocht van-
af de Vuurbaak en eindigt rond 
15.00 uur bij De Burgerij. 

Daar is de prijsuitreiking en het 
slotfeest met Wolter Kroes. Om 
19.00 uur is het gedaan met car-
naval in Gorteldonk na 49 jaar.

Zware dobber voor Helios
Castricum - Korfbalvereniging 
Helios startte de wedstrijd be-
heerst, maar had al snel door dat 
Westergo niet voor niets naar 
Castricum was gekomen. De 
Friezen wisten zelfs een voor-
sprong te nemen 1-3 waardoor 
Helios best even het gas ver-
der open moest draaien om de 
3-3 te scoren. Westergo wist nog 
een keer op voorsprong te ko-
men maar toen begon het bij 
Helios goed te draaien en gin-
gen ze met een 8-6- voorsprong 
de rust in. 
In de tweede helft raakte He-
lios een beetje de grip op de 

wedstrijd kwijt, want goals sco-
ren ging moeizaam waardoor 
Westergo weer langszij kon ko-
men 10-10. In de laatste minu-
ten scoorden de Friezen nog drie 
keer terwijl Helios slechts een 
maal de korf kon vinden. Eind-
uitslag 11-13. 

Helios ligt echter nog steeds in 
kansrijke positie voor de twee-
de plaats en moet uit de laatste 
twee wedstrijden nog een punt 
halen. De toegang tot de tweede 
klasse lonkt nog steeds maar ge-
makkelijk gaat het zeker niet de-
ze zaalcompetitie. 



Uitgeest - Het derde Uitgeester 
tafeltennisteam ging vorige week 
zwaar onderuit. Dat het team 
door ziekte met twee man moest 
opdagen tegen het Purmerender 
Nootwheer was niet de enige re-
den van de 9-1 nederlaag. Ook 
was het met name Henk Pel die 
het niveau niet aankon. Driemaal 
in drie games werd hij wegge-
speeld. Ruud Pel won zijn eerste 
partij in vijf games en had in de 
dubbel en in een tweede partij 
nog goede kansen. Beide heren 
gingen teleurgesteld huiswaarts, 
zo’n nederlaag was hun al jaren 
niet overkomen.
Uitgeest 1 deed het deze week 
een stuk beter dan de vorige 
keer. AMVJ1 werd met 7-3 ver-
slagen, waarbij Henk Spolestra 
de grootste  rol speelde met drie 
overwinningen. Jeri Fatels en 
Victor Tchernov deden het maar 
iets minder goed, want zij zorg-
den ieder voor twee punten. Op-
vallend was dat de dubbel verlo-
ren ging.
Bij team 2 viel Pim Koelman in 

en dat was te merken voor de 
Castricumse tegenstanders. Hij 
won met betrekkelijk gemak al 
zijn enkelspellen. Ook Billy Fa-
tels was op dreef want, hoewel 
hij diep moest gaan, zorgde hij 
voor twee prachtige overwin-
ningen. Patrick Rasch kon deze 
week zijn eerste en derde partij 
niet tot een goed einde brengen, 
maar won wel weer de dubbel 
met Fatels. De heren konden dik 
tevreden zijn met deze 7-3 stand.
Het laatste team moest het deze 
keer weer vooral hebben van de 
sterk voor de dag komende Jelle 
van Werkhoven. Weer liet hij drie 
keer zijn tegenstanders kans-
loos. Ook de dubbel met Euge-
nie Rasch bracht hij tot een goed 
einde. Antoine van der Spek 
deed het als debutant erg goed 
toen hij ook een verdiende over-
winning behaalde en nog uit-
zicht had op nog een punt. Eu-
genie Rasch kwam in haar twee-
de partij nog tot een 2-1 voor-
sprong, maar kon dit toch niet 
volhouden.

     Tafeltennisnieuws

Margriet Eshuijs en 
Maarten Peter in De Zwaan

Uitgeest - ‘Vuur’ is een verwar-
mend, uitdagend en bezielend 
dubbelconcert van Margriet Es-
huijs en Maarten Peter, dat vrij-
dag 13 februari te zien en te ho-
ren is bij De Zwaan Cultureel. 

Een concert van twee solisten 
die gepassioneerde liedjes van 
zichzelf verbinden aan liedjes 
met een ziel, onder andere van 
Crosby, Stills, Nash and Young, 
the Beatles, Sting en Fleetwood-

Mac. Beide muzikanten groei-
den op met deze inspirerende 
muziek.
Eshuijs en Peters spelen met 
‘Vuur’ maar geven de liedjes 
hun glans terug. Maarten Peters 
schrijft nog steeds singer-song-
writer liedjes die ‘ergens over 
moeten gaan’, daarom worden 
zijn liedjes ook gezongen door 
grote artiesten als Liesbeth List 
en Rob de Nijs. Margriet Eshuijs 
staat al meer dan 40 jaar op het 
podium en kreeg zo’n beetje al-
le prijzen die er te behalen zijn, 
zoals drie keer een Edison en de 
Gouden Harp. Haar grote hits 
House voor sale  en Black Pearl 
staan steevast in de Top 2000!
Maarten heeft prachtige verha-
len over zijn liedjes en Margriet 
is een meester in het vertellen 
van korte en verrassende anek-
dotes.

Deze voorstelling is op vrijdag 
13 februari, aanvang 20.15 uur. 
De toegangsprijs is 17,50, Vrien-
den van de Zwaan Cultureel krij-
gen 2,50 korting. Kaartverkoop 
via boekhandel Schuyt of aan 
de zaal (mits nog beschikbaar, 
uiterlijk 15 minuten voor aan-
vang voorstelling), of via online 
reservering. Voor meer informa-
tie en andere voorstellingen zie 
de website van De Zwaan Cultu-
reel (www.vriendenvandezwaan-
cultureel.nl). (foto: www.fl uite-
kruidje.nl)

Jaarvergadering KVB
Uitgeest - Dinsdag 17 februa-
ri  houdt de Katholieke Vrouwen-
beweging haar jaarvergadering.
2015 is wederom een jubileum-
jaar voor de K.V.B.  Dit jaar be-
staat de vereniging 35 jaar. Een 
uniek feit, vooral ook omdat de 
vereniging, als zelfstandig ope-
rerende vrouwenbeweging, nog 
steeds groeiende is. 
Tijdens de jaarvergadering zal 
een donatie, bij elkaar gebracht 
door de leden,  worden overhan-
digd aan Greetje Plaisier-War-
tenhorst, vertegenwoordiger van 

de Voedselbank Uitgeest.
Tevens zal Tineke Vermeij-Krom 
aftreden als secretaresse. Het 
bestuur is zeer verheugd dat 
Saskia Noom-Zwarter bereid is 
gevonden haar op te volgen. 
Na het offi ciële gedeelte wordt 
de avond verder verzorgd door 
het “huiscabaret” dat telkens 
wisselt van naam en zeker van 
optreden, deze keer genaamd: 
“de Blauwe Bruiden”. Alle reden 
dus om de avond in de Zwaan, 
welke begint om 20.00 uur, te 
bezoeken.

Popkoor Surprising is 
op zoek naar mannen
Uitgeest - Popkoor Surprising 
is dringend op zoek naar man-
nen. Het koor organiseert daar-
om een open mannenavond op 
woensdag 18 februari om 20.00 
uur in basisschool De Wissel, De 
Hoop 3 in Uitgeest. Die is ook de 
vaste repetitie-avond en -locatie.

Het koor bereidt een optreden 
voor met Karin Bloemen. Man-
nen die zich aansluiten kunnen 
nog met dit unieke optreden 
meedoen.
Meer informatie bij Jeannette, 
tel. 06-103 274 48 of meld je aan 
via secretaris@surprising.nl. 

Regio - Duizenden smienteenden 
vliegen 4000 kilometer om de win-
ter door te brengen in Nederland 
en het Wormer- en Jisperveld. Ze 
komen hier voor rust en hun favo-
riete voedsel ‘gras’, dat volop in het 
veld aanwezig is. Andere winter-
gasten in het het Wormer- en Jis-
perveld zijn grote zilverreigers, bui-
zerd, blauwe kiekendief, torenvalk, 

wulpen, watersnippen, goudple-
vieren, kieviten, futen, meeuwen-, 
eenden- en ganzensoorten. 
Zondag 15 februari kunt u ze alle-
maal tegenkomen tijdens een vaar-
excursie van 14.00 tot 16.00 uur. 
Reserveren bij bezoekerscentrum 
De Poelboerderij in Wormer via 
075-6219100 of per e-mail: bezoe-
kerscentrum@poelboerderij.nl on-

der vermelding van naam, aantal 
personen en telefoonnummer. Kos-
ten 12 euro, kinderen 3 euro. Meer 
informatie: www.poelboerderij.nl  
Afvaart bezoekerscentrum Poel-
boerderij, Veerdijk 106 in Wormer. 
Op de foto Baltsende futen (foto: 
Larry Kef)

Vaarexcursie

Regio Adviseur Erik Leeuw
T. 0251 29 69 65
M. 06 20 599 238
heemskerk@regioadviseurs.nl

Rijksstraatweg 41
1969LB Heemskerk

Openingstijden
Ma–Vrij: 08.30 – 17.30
Zaterdag: 10.00 – 15.00
Ook op woensdagavond:
 19.00 – 22.00

www.regioadviseurs.nl

Regio Adviseurs heeft aandacht voor particulieren
•  Aangiften inkomstenbelasting
•  Aanvragen / wijzigen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting
•  Aanvragen / wijzigen toeslagen

Kom langs of bel voor een afspraak
Regio Adviseurs is een snelgroeiend netwerk van samenwerkende administratiekantoren

 
11 februari 2015    35



11 februari 201536

Handhaving Losloopgebied 
Afgelopen jaar is er veel te doen geweest over het losloopgebied van 
Noord-End. Na een schier eindeloze discussie met voor- en tegenstan-
ders werd er uiteindelijk gekozen voor de polderoplossing om het gebied 
op te splitsen in twee aparte secties. Na een periode van het  bouwrijp 
maken van dit losloopgebied door middel van hekken en afrasteringen, 
met de daarbij behorende aanzienlijke kosten die wij als burger moeten 
opbrengen, werd het gebied eind vorig jaar officieel in gebruik genomen.

Tot hier een helder verhaal, maar wat schetst mijn verbazing, in het 
gebied waar de hondenbezitter zijn geliefde viervoeter aangelijnd zou 
moeten houden, gebeurt dit in 80% van de gevallen niet. Daarnaast 
wordt er op geen enkele wijze gehandhaafd waardoor dit ongewenste 
gedrag al meer dan twee maandenlang aanhoudt. Ik begrijp als niet-
hondenbezitter en daarnaast ook tegenstander van de gekozen oplos-
sing niet dat een gemeentebestuur haar burgers opzadelt met kosten 
waar niemand om gevraagd heeft en vervolgens niet bereid is de geko-
zen oplossing te handhaven c.q. adequaat op te treden.
Don van Lier.

Wethouder ontvangt Bram 
van Kids Climate Conference

Castricum - De negenjari-
ge Castricummer Bram Stee-
man is de kersverse ambassa-
deur van de Kids Climate Con-
ference. Maandag 2 februa-
ri kwam hij met zijn duurzame 
missie naar wethouder Ans Pel-
zer van duurzaamheid. Als het 
aan hem ligt zijn verpakkingen 
voortaan oplosbaar in zout wa-

ter, dat scheelt veel plastic in de 
oceanen.

De Kids Climate Conference is 
een initiatief van het Wereld Na-
tuur Fonds, de Missing Chap-
ter Foundation en Center Parcs 
en is dé klimaattop voor kinde-
ren. Wethouder Pelzer kreeg van 
Bram de Klimaatbundel over-

handigd en Bram deed voor-
stellen over hoe om te gaan met 
de steeds groter wordende berg 
plastic soep in onze zeeën en 
oceanen. Afgelopen najaar was 
de Kids Climate Conference 
waaraan Bram deelnam na het 
schrijven van een motivatiebrief.
Tijdens de conferentie deelden 
kinderen in de leeftijd van acht 
tot en met veertien jaar ervarin-
gen met elkaar uit over hoe om 
te gaan met de klimaatproble-
matiek en hoe we producten uit 
het dagelijks leven anders kun-
nen gebruiken. 

Het centrale thema tijdens de 
conferentie was ‘Onze zorg voor 
het water’. Samen met nog 150 
kinderen dachten zij na over 
manieren om de toekomst van 
de aarde veilig te stellen. De ve-
le creatieve ideeën werden uit-
eindelijk door een vakjury ge-
bundeld tot twaalf aanbeve-
lingen, waarvan er eentje door 
Bram zelf verzonnen is. De-
ze zijn gebundeld en aangebo-
den aan de Tweede Kamer. Op 
de foto Bram (rechts) overhan-
digt wethouder Pelzer zijn aan-
beveling voor een schonere we-
reld samen met zijn vriend Bram 
Luijendijk. 

De WOZ-waarde en 
gemeentelijke belastingen
Castricum - Eind januari ont-
vingen de inwoners van Castri-
cum het aanslag-/beschikkings-
biljet gemeentelijke belastingen 
2015. Speciaal voor iedereen 
die daar vragen over heeft of er 
meer over wil weten, organiseert 
de gemeente een inloopochtend 
op 7 februari van 9.00 tot 13.00 
uur in het gemeentehuis. Be-
lastingmedewerkers van de ge-
meente en taxateurs van taxa-
tiebureau Tog Nederland zijn de 
hele ochtend aanwezig om infor-
matie en uitleg te geven en vra-

gen te beantwoorden. Wie het 
niet eens is met zijn aanslag, kan 
daar samen de beste en snel-
ste oplossing vinden. Om 11.00 
uur geeft het taxatiebureau Tog 
Nederland een presentatie over 
hoe de waarde van een woning 
of bedrijfspand wordt bepaald. 
Aanmelden vooraf is niet nodig 
en de toegang en het advies zijn 
gratis. Uiteraard kunnen inwo-
ners ook buiten deze inloopoch-
tend om tijdens openingsuren 
bellen of langskomen als zij een 
vraag hebben.

Knutselen en pruttelpap in 
Tuin van Kapitein Rommel

Castricum - In de voorjaars-
vakantie kunnen kinderen van 
groep drie tot en met acht knut-
selen in de Tuin van Kapitein 
Rommel op maandag en dins-
dag 23 en 24 februari van 13.30 
-15.30 uur. Het thema is duur-
zaam.
In de Tuin zijn knutselmaterialen, 
kinderen kunnen voor de zeker-
heid wel een plastic drinkflesje 

en een blikje van een halve liter 
meenemen en ook houten polle-
pels zijn welkom. Opgeven kan 
via www.tuinvankapiteinrommel.
nl. Op vrijdag 27 februari  geeft 
Hansje Veen voor kinderen van 
peuter- en kleuterleeftijd twee 
maal de poppenkastvoorstelling 
Pruttelpap.
De eerste voorstelling begint om 
11.00 uur en de tweede om 12.30 

uur. Opgeven voor de poppen-
kastvoorstelling is niet nodig.

Egmond Halve Marathon op 
zoek naar nieuwe sponsor
Regio - De Egmond Halve Ma-
rathon en Egmond Wandel Ma-
rathon gaan op zoek naar een 
nieuwe hoofdsponsor. Na acht 
jaar titel- en hoofdsponsorschap 
gaan organisator Le Champion 
en hoofdsponsor PWN op een 
andere wijze invulling geven aan 
hun samenwerking. 
Martien ten Blanken, directeur 
van PWN: “We blijven beide eve-
nementen in de toekomst wel 
mogelijk maken. De parcoursen 
lopen dwars door het Noordhol-
lands Duinreservaat.” Adjunct di-
recteur van Le Champion, Cees 

Pronk: ,,Ik ben er van over-
tuigd dat we een nieuwe pas-
sende partner gaan vinden, die 
zijn naam wil verbinden aan het 
hardloop- en/of
wandelevenement.” De 44e edi-
tie van de Egmond Halve Ma-
rathon vindt plaats op zondag 
10 januari 2016 voor maximaal 
17.000 deelnemers. Twee weken 
later, op zaterdag 23 en zondag 
24 januari 2016, wordt de der-
tiende Egmond Wandel Mara-
thon gehouden. Voor de afge-
lopen editie hadden ruim 14.000 
wandelaars zich ingeschreven. 

Officieel met ketting!
Castricum - Bij afwezigheid van burgemeester Toon Mans, hij is 
met Muttathara op werkbezoek in India, was de ‘nestor’ van de ge-
meenteraad, Willem Veldt, plaatsvervangend voorzitter van de ge-
meenteraad. ,,Een bijzonder moment voor hem en dat moest natuur-
lijk worden vastgelegd”, zegt partijgenoot van CKenG Ralph Castri-
cum. ,,Officieel met ketting!” Op de foto van v.l.n.r.:  Roel Beems, Wil-
lem Veldt, Ralph Castricum en Divera Borsboom.

Regio - Ook dit jaar kun-
nen FNV-leden uit Limmen, 
Akersloot en Uitgeest weer pro-
fiteren van de FNV Belastingser-
vice. Zij worden gratis geholpen 
bij het invullen van  hen aangif-
te. Het invullen is voor vele men-
sen een probleem, want de be-
lastingbepalingen veranderen 
voortdurend. Ook dit jaar moe-
ten de aangiften elektronisch bij 
de Belastingdienst aangeleverd 
worden. De FNV heeft laptops 
ter beschikking gesteld. FNV-
leden in Uitgeest, Akersloot en 
Limmen die van deze service ge-
bruik willen maken, kunnen zich 
aanmelden vóór 1 maart via tel.: 
0611329887/072 5051210 tus-
sen 19.00 uur en 20.00 uur of via 
fnvbelservuitgeest@gmail.com. 
Er wordt ingevuld in het club-
gebouw van Speeltuinvereni-
ging Kindervreugd, Middelweg 
108/110 te Uitgeest op dinsdag 
10 maart, donderdag 12 maart, 
dinsdag 17 maart en donderdag 
19 maart.

FNV Belasting-
service
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RIMPELS 
zeggen iets 
over JOU!

Plastische chirurgie
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Klik hier om de Lijf & Gezondheid
te lezen!
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