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Verbeterpunten voor basisschool Paltrok
Uitgeest - De Inspectie van het 
Onderwijs heeft bij een onder-
zoek uitgevoerd op de openbare 
basisscholen de onderwijskwali-
teit van De Paltrok als zwak be-
oordeeld. Gebleken is dat de re-
sultaten de afgelopen drie jaar 
onder de ondergrens van de in-
spectie lagen. Gelukkig wist de 
Inspectie ook positief nieuws te 
melden. Belangrijkste verbeter-
punten liggen op het gebied van 
de afstemming, zorg en begelei-

ding en kwaliteitszorg. Positief is 
dat het didactisch handelen van 
de leerkrachten over de hele li-
nie als voldoende en op één punt 
als goed is beoordeeld. Ook zijn 
de tussentijdse opbrengsten vol-
doende en lagen de opbrengs-
ten van groep zeven vorig jaar 
boven de ondergrens, wat een 
gunstig perspectief biedt voor dit 
jaar. Het lijkt erop dat de onvol-
doende eindopbrengsten voor-
al het resultaat zijn van een aan-

tal jaren van instabiele persone-
le bezetting en wisselingen in 
directie met onvoldoende aan-
sturing als gevolg. Ook werden 
leerlingen tot voor kort mogelijk 
te snel op een individuele leer-
lijn geplaatst, met dalende eind-
opbrengsten tot gevolg.
De school valt nu onder inten-
sief toezicht. Er is afgesproken 
dat de onderwijskwaliteit in ju-
ni 2012 weer van voldoende ni-
veau is. 

Samen naar de top voor 
overwinning op kanker!
Uitgeest - Team Van Son, opge-
richt ter nagedachtenis aan Theo 
van Son, bestaat uit zes jonge, 
enthousiaste deelnemers aan 
Alpe d’HuZes 2012. Ieder heeft 
zijn eigen redenen om mee te 
doen, maar allen gaan voor het-
zelfde doel; anderen inspireren 
en faciliteren om goed, gelukkig 
en gezond te kunnen leven met 
kanker. Op 7 juni doet Team Van 
Son mee aan de Alpe d’HuZes;  
het wielerevenement waarbij 
de deelnemers individueel of in 
teamverband zes maal op één 
dag de Alpe d’Huez beklimmen 
om geld op te halen voor het Al-
pe d’HuZesonderzoeksfonds bij 
KWF Kankerbestrijding.

Nicole van Dijk (24) uit Uitgeest 
is een van hen. De student or-
thopedagogiek aan de UvA ver-
telt: “Ik doe mee voor Inge, Art, 
Mark en Conny van Son die vorig 
jaar 6 januari hun vader en man, 
Theo, verloren aan kanker. Maar 

ook voor Malu, Timo en Els die 
drie jaar geleden hetzelfde over-
kwam, ze verloren hun vader en 
man Henk. Zowel Henk als Theo 
waren nog jong en sportief. Met 
Team Van Son willen we hun 
strijd voortzetten, hun strijd te-
gen kanker, hun strijd voor het 
leven, voor hun gezin en voor al 
die mensen die zo hard vechten 
en vochten tegen kanker.” Nicole 
heeft nog nooit eerder een berg 
beklommen per fiets. Zij kocht 
haar eerste fiets in augustus dit 
jaar. 
“In 2011 heb ik de Alpe d’HuZes 
van dichtbij meegemaakt. Ik 
werd compleet overdonderd 
door de sfeer, die gekenmerkt 
wordt door kracht, vechtlust, sa-
menhorigheid en het ondenk-
bare mogelijk maken. Die gro-
te groepen deelnemers, vrijwilli-
gers en supporters staan er al-
lemaal met hetzelfde doel. Ze 
gaan tot het uiterste in hun pres-
tatie en in hun steun aan ieder-

een die van zo dichtbij te ma-
ken krijgt met deze ziekte. Ik kan 
hierdoor niet anders dan gemo-
tiveerd raken om mij, als lid van 
Team Van Son, in te zetten voor 
Alpe d’HuZes 2012. Maar hoe 
mooi zou het zijn als wij allemaal 
bij kunnen dragen aan de missie 
van Alpe d’HuZes: mensen in-
spireren en faciliteren om goed, 
gelukkig en gezond te kunnen 
leven met kanker. Deze missie 
met zijn allen werkelijkheid laten 
worden en zorgen dat kanker 
verandert van een ongeneselijke 
in een chronische ziekte. Hier-
voor is ieders hulp hard nodig. 
En daarom vraag ik aan iedereen 
die dit leest ons team te steunen 
in deze strijd. Alleen een dwaas 
blaast tegen de wind in, maar 
met zijn allen veranderen we zijn 
richting. Onze droom is dat kan-
ker van een dodelijke naar een 
chronische ziekte evolueert.” Het 
streefbedrag van Team Van Son 
is 15.000 euro. Kijk voor meer in-
formatie op http://deelnemers.
opgevenisgeenoptie.nl/teams/
team-van-son/team.aspx. Voor 
algemene informatie biedt de 
website www.opgevenisgeenop-
tie.nl uitkomst. 

Automobilist ziet fietser niet
Uitgeest - De politie kreeg 
maandag omstreeks 16.00 uur 
een melding dat er een fietser 
was aangereden op de Koog-
laan in Uitgeest. Ter plekke bleek 
dat het slachtoffer met een flin-
ke hoofdwond op de straat lag. 

Een bestuurder van een perso-
nenauto had de fietser over het 
hoofd gezien, waarschijnlijk door 
het tegenlicht van de zon. Het 
slachtoffer is naar het ziekenhuis 
vervoerd. Foto: mgkmedia.nl/Lu-
cas Hazes.

Uitgeest - De Nationale Voor-
leesdag vindt woensdag 25 ja-
nuari plaats van 14.30 tot 15.00 
uur in bibliotheek Uitgeest. 
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag bloedafname in Castricum in de huisartsenprak-
tijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boogaert. Op maandag 
en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname bloed in zorgcentrum 
Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag en in het Gezondheids-
centrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een ruimte bij de huisartsen 
op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Plantenhove Castricum: cyperse 

Castricum - Op zondagmiddag 
omstreeks 14.00 uur controleer-
de de politie een 48-jarige man 
uit Egmond-Binnen in een per-

Drieënhalf keer 
teveel alcohol

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
25-12-2011: Silene Nana Ma-
ria, dochter van R.A. Duthler en 
M.A.B. Samuels, geboren te Alk-
maar. 05-01-2012: Florens Victor, 
zoon van V.A. van Roemburg en 
J.K. Roos, geboren te Alkmaar. 
02-01-2012: Fien, dochter van 
J.P. van Dijk en L. Roders, ge-
boren te Castricum. 05-01-2012: 
Duncan Bernardus, zoon van 
D.A.P.B. Admiraal en B.H. van 
Daalen, geboren te Castricum. 
07-01-2012: Armarjot Singh, 
zoon van Gurnam Singh en R. 
den Hoed, geboren te Castricum.
 
Wonende te Akersloot:
28-12-2011: Jaimy, zoon van 
J.B.F. Dirkson en D.M. Mens, ge-
boren te Alkmaar. 10-01-2012: 
Xavi, zoon van D. de Lie en C.J.M. 
Broersen, geboren te Beverwijk.
 
Wonende te Limmen:
29-12-2011: Noud, zoon van C.L. 
Kaandorp en L.M. Reijnders, ge-
boren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
30-12-2011: Both, Joost en Kers-
sens, Johanna P.M., beiden wo-
nende te Akersloot. 05-01-2012: 
Brasser, Sander en Elzas, Anouk, 

beiden wonende te Castricum. 
12-01-2012: van Dijk, Abraham 
en Lang, Myrthe K., beiden wo-
nende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
30-12-2011: Haasen, Freddy, 
oud 84 jaar, overleden te Be-
verwijk, gehuwd geweest met 
B. van Bulken. 31-12-2011: van 
der Stuijft, Marie, oud 81 jaar, 
overleden te Bergen (NH), ge-
huwd met A.L.J. van der Voor-
den. 01-01-2012: Schakel, The-
resia E., oud 84 jaar, overleden 
te Beverwijk. 01-01-2012: Por-
tegies, Maria, oud 84 jaar, over-
leden te Castricum. 03-01-2012: 
Jurgens, Hans, oud 49 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd met 
W.J. Gorter. 10-01-2012: Diegel-
mann, Rudolf, oud 79 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met P.M. Ziems.
 
Wonende te Akersloot:
09-01-2012: Jasperse, Louise H., 
oud 80 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd geweest met O. 
Edelenbosch.
Wonende te Limmen:
06-01-2012: de Vries, Annie, oud 
81 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd geweest met P.J.M. van 
de Zande.

Donateursconcert Emergo
Castricum - Zaterdag 21 janu-
ari organiseert Muziekvereni-
ging Emergo weer haar jaarlijk-
se donateursconcert. Het con-
cert is in het Jac.P. Thijsse Colle-
ge en begint om 20.00 uur. Voor 
donateurs is de entree gratis en 
voor andere belangstellenden is 
de toegang 5 euro.
Vorig jaar was de donateurs-
avond een groot succes en de 
leden hopen dit jaar dat succes 
nog te kunnen verbeteren. Want 
het afgelopen jaar is onder lei-
ding van dirigent Erik van de 
Kolk hard gewerkt aan het ver-
der verbeteren van de muzikale 
kwaliteiten. En dat is niet zonder 
gevolg gebleven. Zo behaalde de 
brassband op de landelijke kam-
pioenschappen het op één na 
hoogste aantal punten van alle 
deelnemende orkesten en werd 
daarmee kampioen in hun di-
visie. En het fanfare-orkest be-
haalde op de Open Nederland-
se Fanfare Kampioenschappen 

de tweede plaats in de hoogste 
divisie. 
Alle onderdelen van de muziek-
vereniging laten in een kort pro-
gramma het beste van zich-
zelf horen: het jeugdorkest, de 
brassband, het fanfare-orkest, 
en tenslotte de bigband.

Er is te luisteren naar bijvoor-
beeld Danzon van Arturo Mar-
quez. Een echt fanfare-stuk in 
een zeer aanstekelijke Zuid-
Amerikaanse stijl. Maar ook 
een ouverture van de creatie-
ve componist Harrie Janssen. Hij 
schreef in opdracht van het or-
kest van de Koninklijke Land-
macht een ouverture gebaseerd 
op een aantal onvergetelijke lie-
deren van Harrie Bannink. Emer-
go heeft dit werk speciaal voor 
de donateursavond weten te 
verkrijgen en trakteert het pu-
bliek op een bewerking van Op 
de step, We rijden in de slee, en 
De oude Jacob.

Castricum – Op de donderda-
gen 19 januari, 2 en 16 februari 
en de woensdagen 22 februari, 7, 
14 en 28 maart is er een lachme-
ditatie. Het is een uurtje om op 
te warmen, vrijelijk te lachen en 
tenslotte stil te zijn. Omdat het 
ook confronterend kan zijn ver-

Lachmeditatie dient het aanbeveling als men al 
wat ervaring heeft. Bijvoorbeeld 
met een lachwandeling of lach-
sessie.
De lachmeditatie is van 19.30 tot 
20.30 uur op de Lachyogazolder, 
Henri Duntantsingel 102. Voor 
meer informatie en aanmelden: 
tel. 0251-674450 of heeman@
humorcoach.nl.

poes, 5 jaar, Sara.
Gevonden:
Geen.
Inlichtingen: 
Ria Dol, tel. 0251- 658504.

sonenauto op de Provincialeweg 
in Castricum. De man blies 770 
ug/l. Dat is drieënhalf keer het 
wettelijk toegestane maximum 
van 220 ug/l. 
De man kreeg een proces-ver-
baal en moest zijn rijbewijs in-
leveren.
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Bij Iskra Jazzclub op 4 februari
Onstuimig jong gypsytalent 
Castricum - Aanstekelijke, au-
thentieke zigeunermuziek door 
een groep talentvolle gypsies; 
Sintiromarus sleept het publiek 
onherroepelijk mee in hun mu-
zikale rijkdommen van oude gy-
psy-melodieën gemengd met 
nieuwe elementen zoals jazz en 
duizelingwekkende improvisa-
ties. Viool en de karakteristieke 
cimbaal zijn daarbij de meest ty-
perende instrumenten. Sintiro-
marus zet Iskra Jazzclub in een 
wervelend concert op stelten op 
zaterdag 4 februari in Hotel Het 
Oude Raadhuis aan de Dorps-
straat 65, aanvang 20.30 uur.
Passie en hartstocht zijn de sleu-
telwoorden van het bijzonde-
re zigeunerensemble. Allen zijn 
cum laude afgestudeerd aan 
het Koninklijk Conservatorium 
en prijswinnaars van het Prin-
ses Christina Concours. In 2008 
was het ensemble finalist op het 
Wereldculturen Muziekconcours 
in Vlaardingen. In oktober 2009 

brachten zij hun eerste cd uit: 
‘Latcho Drom’.
Sintiromarus is opgericht in ok-
tober 2006 en bestaat uit Blichta 
Hoopman (viool), Noa Eyl (viool), 
Andor Horváth (contrabas) en 
Vasile Luca (cimbaal). De naam 
is een verwijzing naar de af-
komst van de musici, maar voor-
al naar de muziek die ze maken. 
Het ensemble speelt authentieke 
zigeunermuziek uit de Balkan en 
Rusland. Met hedendaags elan 
krijgen de gouden, oude stuk-
ken nieuw leven ingeblazen. 
Door de klassieke opleiding zijn 
zij eveneens in staat te werken 
op het hoge niveau van klassieke 
componisten die zich hebben la-
ten inspireren door de zigeuner-
volksmuziek. Kijk voor meer in-
formatie op www.iskra.nl. Kaar-
ten kosten 14 euro, met Iskra 
Kortingpas 12 euro en voor kin-
deren tot en met 12 jaar 7 euro. 
Bestellen kan ook via tel.: 0251-
674379.

Swingen met Alkazar
Uitgeest - Zaterdag 21 janua-
ri heeft De Balken een nieuwe 
band op het podium staan. Ten-
minste, nieuw in Uitgeest. Live-
café De Balken heeft Alkazar uit-
genodigd voor een optreden. Al-
kazar is afkomstig uit Amster-
dam en omstreken. Alkazar is 

een liveband met een stuwende 
mix van dansbare songs van fun-
ky tot rock, afgewisseld met pak-
kende blues. Het optreden be-
gint om 22.30 uur. Op 28 januari 
speelt Shoreline in De Balken, op 
4 februari FBI en op  11 februari 
JJ & the Fatcats.

Afscheidsborrel Ton en Wil
Uitgeest - Op 1 februari dragen 
Ton en Wil Tromp, na bijna 38 
jaar, hun kapsalon Ton Hairsty-
ling over aan Lieke Muijen. 
Ton: “Wij danken onze klanten 
voor hun klandizie en vertrou-
wen in ons. Wij dragen ons le-

venswerk nu over aan Lieke. Zij 
zal de kapsalon voortzetten op 
dezelfde wijze die wij altijd heb-
ben nagestreefd.” Op zaterdag 4 
februari, tussen 15.00 en 17.00, 
kunnen de klanten Ton en Wil de 
hand schudden.

Lezing Margriet Brandsma 
over Nederland-Duitsland
Castricum - Donderdag 26 ja-
nuari vanaf 20.00 uur geeft Mar-
griet Brandsma een lezing in de 
bibliotheek van Castricum over 
de verschillen en overeenkom-
sten tussen Duitsland en Neder-
land. De lezing wordt georgani-
seerd door Bibliotheek Kenne-
merwaard in samenwerking met 

de Volksuniversiteit Castricum. 
Kaarten à 6,50 euro zijn ver-
krijgbaar bij de bibliotheek en bij 
boekhandel Laan.
In verband met de grote belang-
stelling wordt voorverkoop of  
reserveren op castricum@ 
bibliotheekkennemerwaard.nl  
of info@vucas.nl aanbevolen. 

Programma 19 jan t/m 25 jan 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag  20.00 uur 
The Girl with the Dragon Tattoo

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur 

zondag 20.00 uur 
maandag 18.30 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Süskind

maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur  
The Wistle Blower

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 16.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

The Help
zaterdag & zondag 16.00 uur 

Nova Zembla - 3D
woensdag 16.00 uur 
Kuifje (NL) - 3D

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.00 uur 

Alvin & The Chipmunks 3
zaterdag  13.00 uur 
woensdag 13.00 uur 

De Gelaarsde Kat (NL) 3D
zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 16.00 uur 
Dolfje Weerwolfje

Millenium trilogie, deel een
The Girl With The Dragon Tattoo
The Girl With The Dragon Tattoo 
is de eerste film van Columbia 
Pictures filmtrilogie- de adapta-
tie van Stieg Larsson’s literaire 
blockbuster: De Millennium tri-
logie. Geregisseerd door David 
Fincher en met Daniel Craig en 
Rooney Mara in de hoofdrollen. 
De film is gebaseerd op het eer-

ste deel van de trilogie, in Neder-
land vooral bekend onder de ti-
tel Mannen die Vrouwen Haten. 
Hiervan zijn in totaal 50 miljoen 
exemplaren in 46 landen ver-
kocht en is uitgegroeid tot een 
wereldwijd fenomeen. Het sce-
nario is geschreven door Steven 
Zaillian.

1942. In het door de nazi’s bezet-
te Amsterdam besluit de Joodse 
Walter Süskind handjeklap met 
de SS te spelen. Het is een le-
vensgevaarlijk kat- en muisspel, 
waarmee hij honderden kinde-
ren van transport naar de con-

Walter Süskind centratiekampen weet te redden. 
Terwijl de razzia’s toenemen en 
het net zich verder sluit rond de 
Joodse gemeenschap, riskeert 
Walter alles wat hem lief is en 
toont hij de moed van een held. 
Een even aangrijpende als 
adembenemende, waargebeur-
de geschiedenis.

Populair nieuwjaarsfeest

Uitgeest - Ze waren er allemaal, 
de bekende Nederlanders, op 
Geels nieuwjaarsfeestje maan-
dagavond in discotheek Bobs.  
Geels evenementen organiseert 
traditiegetrouw begin januari de 
uitreiking van de ‘Populariteits 

Award’ tijdens het feest waarbij 
elk jaar veel artiesten aanwezig 
zijn. Dit jaar was het de dertig-
ste keer dat het evenement ge-
organiseerd werd. Wat begon-
nen is als een kleinschalige bij-
eenkomst voor alleen de Noord-

Hollandse horeca en artiesten is 
uitgegroeid tot een spraakma-
kend evenement, waarvoor zo’n 
vijfduizend genodigden, relaties, 
collega-bureaus en artiesten bij-
eenkomen. Foto Vincent Bloot-
hoofd VJPhoto. 
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Vondel draagt nieuw 
stuk op aan Ielske Oden
Uitgeest - De rederijkerska-
mer Vondel staat op de drempel 
van een nieuw jubileumjaar. Zo-
als het een waardige oude dame 
betaamt schenkt zij daar enige 
aandacht aan. Er wordt in febru-
ari voorzichtig begonnen aan de 
festiviteiten met het stuk ‘Ama-
teurs’. 
“Terugdenkend aan het vorige, 
groots gevierde jubileum, moet 
het de vereniging van het hart, 
dat de tijd enige diepe wonden 
in de vereniging heeft geslagen”, 
vertelt Steven van der Meer.. 
“Niemand zal het de vereniging 
kwalijk nemen, dat men stilstaat 
bij het wegvallen van Ruud en 
Ielske Oden, de motor en het hart 
van de vereniging. De vereniging 
moet zonder hen verder en doet 

dat ook, geïnspireerd door het 
voorbeeld van de Odens. Soms is 
het toneel een afspiegeling van 
de wrede werkelijkheid en soms 
wordt een thema van een toneel-
stuk wrede werkelijkheid.” Ielske 
had als regisseur gekozen voor 
‘Amateurs’ van Wannie de Wijn, 
de auteur van ‘De Goede Dood’. 
Een stuk vol humor en met een 
thema dat heel dicht bij het spe-
len van toneel staat. Ze had de 
rolverdeling en de scènezetting 
klaar, toen ze door de dood werd 
ingehaald. Na de eerste verbijs-
tering heeft men, gesteund door 
Ielskes wens, besloten om door 
te gaan met dit stuk en er ter ha-
rer ere wat moois van te maken.
Dat kan alleen gedaan worden 
als de vereniging weer onder de 

vleugels van een goede regis-
seur wordt genomen en dat ge-
beurde. De vereniging is erg blij 
met de nieuwe, enthousiaste re-
gisseur  André Mostermans. Hij 
was als vriend van ‘Vondel’ -  zijn 
vertolking van Geert in ‘Op Hoop 
van Zegen’ staat veel Vondelia-
nen nog duidelijk voor de geest -  
en van de Odens graag bereid de 
vereniging terzijde te staan in het 
repetitieproces. En dan blijkt hoe 
belangrijk vriendschap en lots-
verbondenheid zijn. “Samen wil-
len wij  van Amateur’ iets moois 
maken, iets waar men trots op 
kan zijn, iets Ielske waardig. De 
lat ligt dus hoog!” aldus Steven.
Het stuk wordt gespeeld in De 
Zwaan, Middelweg 5 op 2, 3, 4 
en 5 februari. De avondvoorstel-

lingen van donderdag, vrijdag en 
zaterdag beginnen om 20.15 uur, 
de middagvoorstelling van zon-
dag 5 februari begint om 14.15 
uur. Kaarten zijn te bestellen op 

de reserveerlijn via Tecla Jansen, 
tel. 0653513750. Daarnaast zijn 
de kaarten à 10 euro verkrijg-
baar bij boek- en kantoorboek-
handel Schuyt, Middelweg 139.

Veelzijdige expositie in 
gemeentehuis Uitgeest
Uitgeest - Drie inwoners van 
Uitgeest exposeren een keuze 
uit hun beste schilderwerk in de 
hal van het gemeentehuis. Irene 
Goedhart en Piet Vessies laten 
werk in acrylverf zien, Wil Post 
komt met aquarellen. 

De gevarieerde tentoonstelling 
is te bekijken tot 1 maart, tijdens 
de openingsuren van het ge-
meentehuis. Irene Goedhart-van 
Winkel werd in 1955 geboren in 
Canada en woont sinds 37 jaar 
in Uitgeest. Zij begon 25 jaar ge-
leden met het beschilderen van 
zijde. Daarna stapte zij over op 
olieverf en vervolgens op aqua-
relleren. 

De laatste vijf jaar werkte zij met 
acrylverf. Sinds twee jaar heeft 
ze in De Kuil les van Josine van 
Os. Irene schildert zowel abstract 

als realistisch, in een heel vrolij-
ke en kleurrijke stijl. Hier en daar 
schemert haar bewondering 
voor Picasso door. Zij exposeer-
de al acht keer eerder, in Uit-
geest en Heemskerk.

Wil Post bezocht vanaf zijn pril-
le jeugd met zijn vader tal van 
vliegshows. Hij werkte enige ja-
ren op de tekenkamer van Fok-
ker, bouwde vliegtuigmodellen 
en was 49 jaar actief in de sport-
vliegerij. Drie jaar geleden kwam 
er een eind aan deze passie en 
stortte hij zich op advies van zijn 
vrouw op aquarelleren. 

Binnen de kortste keren was hij 
eraan verslaafd. Zonder een cur-
sus te volgen leerde hij het am-
bacht ‘met schade en schande’. 
Wil Post schildert en tekent re-
alistisch. Zijn onderwerpen va-

riëren van vliegtuigen en land-
schappen tot boten en bloemen. 
Piet Vessies en zijn vrouw wonen 
sinds 1966 in Uitgeest. In zijn 
jeugdjaren was tekenen een van 
zijn hobby’s. 

Gestimuleerd door zijn vader 
maakte hij af en toe een schil-
derijtje in olieverf. Daarna liet hij 
de kwast 45 jaar lang praktisch 
rusten. Voetbal en tennis waren 
belangrijker. En er moest gestu-
deerd worden. 

Na zijn pensionering heront-
dekte Piet het schilderen. Vooral 
acrylverf bevalt hem, omdat het 
‘lekker snel droog is en gemak-
kelijk om mee te werken’. Van 
een schildercursus is het nooit 
gekomen, maar ook ‘op zijn ei-
gen manier’ beleeft hij genoeg 
plezier aan zijn schilderhobby. 

Lijf On Stage in De Zwaan
Uitgeest - Los bestaat uit vier 
eigenzinnige meiden met een 
hoge dosis zelfspot. In 2009 
stonden ze in de halve finale van 
het Amsterdams Kleinkunst Fes-
tival en werden ze finalist van 
het Groninger Studenten Caba-
ret Festival. Ook werden ze door 
VARA humor tv uitgeroepen tot 
‘Meest Veelbelovend Talent’.

Bij de meiden van ‘Lijf On Stage’. 
is niets vanzelfsprekend, van  de 
allereerste lied tot je allerlaatste 
rit. In een hilarische botsing van 
persoonlijkheden gaan de mei-
den een gezamenlijke strijd aan 
tegen de toekomst, die voor elk 

van hen een ander schrikbeeld 
oproept. Met krachtige zang-
stemmen en een piano blijft 
geen generatie gespaard. 

Maar wat wil Los nou eigenlijk? 
Ontroeren, intrigeren, provoce-
ren, lachsalvo’s en verbazing op-
wekken en dat lukt. Muziek is de 
basis van de voorstelling. 

Moeiteloos zingt Los haar ei-
gen composities, terwijl onder-
tussen elk taboe in deze samen-
leving scherp wordt aangesne-
den. Sketches en liedjes volgen 
elkaar in rap tempo op en op ge-
heel eigen wijze belicht Los de 

meest uiteenlopende onderwer-
pen. Lijf On Stage is de eerste 
avondvullende voorstelling van 
Los. Verrassend, verfrissend, ori-
gineel en zeer afwisselend. Los 
staat garant voor een humoristi-
sche en muzikale avond. 

De voorstelling is te zien in the-
ater de Zwaan, Middelweg 5 
op vrijdag 20 januari om 20.15 
uur. Kaarten kosten 12,50 euro 
en kunnen gekocht worden via 
www.dorpshuisdezwaan/pro-
gramma/reserveren, boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 of aan 
de deur van het theater op de 
avond van de voorstelling.

Ook meiden scoren 
op het voetbalveld!
Uitgeest - FC Uitgeest Dames 
2 is uit de competitie. Er waren 
te weinig deelnemers. Het stre-
ven is nu om het komende sei-
zoen weer te starten met twee 
damesteams. 
Enthousiaste meiden die op zon-

dag willen voetballen kunnen nu 
al meetrainen. Elke maandag van 
20.00 uur tot 21.30 uur en elke 
donderdagavond van 19.30 uur 
tot 21.00 uur. Wie interesse heeft 
kan zich aanmelden bij Shari 
Breetveld 06-54330268. 
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Expositie Joop de Beer
Uitgeest - Tot en met zaterdag 
31 maart exposeert de Uitgees-
ter kunstschilder Joop de Beer 
aquarellen in het Internationale 
Radisson Blue hotel, op Rusland 

17 in Amsterdam. De tentoon-
stelling bestaat uit een zevental 
Amsterdamse locaties. Joop de 
Beer is zelf aanwezig op 5 febru-
ari van 11.00 tot 17.00 uur.

Uitgeest - Sinds afgelopen 
maandag vinden werkzaamhe-
den plaats in de Zientunnel on-
der het spoor. Op verzoek van 
de gemeente werkt de provincie 
aan het dichten van scheuren 
die in 2010 zijn ontstaan in het 
beton. Daardoor lekt grondwater 

Er wordt gewerkt aan Zientunnel
de tunnel in. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd tussen 07.00 
en 16.00 uur en duren uiterlijk tot 
en met vrijdag 27 januari.
Fietsers kunnen van de tunnel 
gebruikmaken, maar zullen stuk-
jes moeten lopen. Voor voetgan-
gers is er nauwelijks overlast. 

Meisjes B2 op stoom!

Workshop en boekpresentatie 
Uitgeest - Woensdag 25 janua-
ri is er in de bibliotheek in Uit-
geest van 19.30 tot 20.45 uur een 
workshop voor mantelzorgers. 
Een workshop waarin men meer 
leert over het evenwicht tussen 
draagkracht en draaglast, com-
municatie, grenzen stellen en 
hoe men ondanks de misschien 
zware taak toch nog goed voor 
zichzelf kan blijven zorgen. 

Vanaf 21.00 uur spreekt schrijf-
ster Renske Jonkman over haar  
debuutroman ‘Zo gaan we niet 
met elkaar om’. In dit deels au-
tobiografische boek worstelt de 
hoofdpersoon met de schizofre-
nie van haar broer. Tijdens de-

Uitgeester koppels overtuigen 
bij tenniskampioenschappen
Uitgeest - Tijdens de eerste 
Open Heemskerkse tenniskam-
pioenschappen afgelopen week 
hebben diverse koppels uit Uit-
geest van zich doen spreken. Zo 
wonnen Matthijs Kruiff en Ralph 
Elferink van De Dog zonder set-
verlies overtuigend de HD5. In 
de finale werden Wim Kornman 
en Falco Limburg van De Com-
mandeurs ruim verslagen. In de 
HD6 werd er succes geboekt 
door Robin van Rijssel en Mar-
co Zoeteman, beiden spelend 
bij Tennisclub Uitgeest. Ook zij 
wonnen alle wedstrijden zonder 
setverlies en versloegen in een 

eenzijdige finale Stephan Cou-
zijn en Joost van Dijk van Zon-
neweide met liefst 6-4 6-0. In de 
GD6 werd door Enrico Bakker 
en  Anja van Oploo (TC Uitgeest) 
nog een verdienstelijke tweede 
plaats gehaald door in de finale 
nipt te verliezen. Laatste vermel-
ding gaat naar het Duo Jeroen 
Duinmaijer (De Dog) en Don 
van der Kleij (TC Uitgeest) die de 
verliezersronde HD6 overtuigend 
op hun naam wisten te schrijven 
nadat er in het hoofdtoernooi 
nog kansloos was verloren van 
de latere winnaars Marco Zoete-
man en Robin van Rijssel. 

Reünie damesvoetbal
Uitgeest - Op vrijdag 9 maart 
vanaf 21.00 uur wordt een reünie 
gehouden in de kantine van FC 
Uitgeest voor alle dames die in 
de periode 1975-2000 in Uitgeest 
gevoetbald hebben. Door de fu-
sie zijn niet alle adresgegevens 
meer terug te vinden. De orga-
nisatie is verder op zoek naar 

foto’s uit die tijd. Graag digitaal 
opsturen naar Marlies Crok. Er 
wordt een pot gemaakt voor de 
hapjes en drankjes. Aanmelden 
en meer informatie: marliesfcuit-
geest@hotmail.com. Aanmel-
den kan ook via het aanmeldfor-
mulier in de kantine of via Face-
book. 

Taste! op agenda Bobby’s
Uitgeest - Op zaterdag 21 ja-
nuari gaat de zaal van Bobby’s 
open van 23.00 tot 5.00 uur voor 
het muziekfeest Taste! 
Het publiek bepaalt wat de dj 

draait. Door te stemmen via twit-
ter of sms beïnvloeden ze de mu-
ziekstijl van het volgende blok 
dat gedraaid wordt. Minimale 
leeftijd zestien jaar. 

Heemskerk - Skinny-Vinny 
was de artiestennaam van Vin-
cent Hekman, een aankomend 
rapartiest die vorige jaar zomer 
op 19-jarige leeftijd plotseling 
is overleden aan acute myocar-
ditis (ontsteking aan hartspier). 
Als eerbetoon aan Vincent heeft 
zijn vader een cd uitgebracht 
met de twintig mooiste nummers 
van Vincent onder de naam: ‘De 
echte ik’. 
Van iedere verkochte cd gaat vijf 
euro naar wetenschappelijk on-
derzoek dat zich richt op jonge 
mensen met hartfalen.
De Hartstichting wil hart- en 
vaatziekten eerder opsporen, 
zorgen voor betere behandeling 
en uiteindelijk echte genezing. 
Daarom investeert de Hartstich-
ting in wetenschappelijk onder-
zoek, voorlichting en patiënten-
zorg. 
Op 25 januari is de releaseparty 
in De Nozem en De Non, A. Ver-
herentstraat 1 in Heemkerk, aan-
vang 20.00 uur. Dan is de cd ook 
te koop. 

‘De echte ik’

Meisjes aangehouden voor 
openlijke geweldpleging
Uitgeest - De politie hield vori-
ge week woensdagmiddag twee 
15-jarige meisjes uit Uitgeest 
aan voor openlijke geweldple-
ging. De agenten werden tijdens 
hun surveillance op de Geester-
weg gewenkt door een groep 
mensen die rondom een gewond 
meisje stonden. Het meisje zou 
vlak daarvoor op het Anna van 
Renesseplein zijn geschopt en 

geslagen door een paar andere 
meiden. Het 15-jarige slachtof-
fer is voor letsel in haar gezicht 
behandeld in een ziekenhuis. Zij 
hoefde niet te worden opgeno-
men. De agenten hebben direct 
een onderzoek ingesteld naar 
de verdachten. Zij konden vlak 
daarna thuis worden aangehou-
den. De verdachten zijn ingeslo-
ten voor nader onderzoek. 

Uitgeest - Bewoners in het cen-
trum van Uitgeest worden ver-
zocht om de meeuwen niet te 
voeren. 
Als meeuwen nu al voldoende 
voedsel of zwerfafval vinden ver-
groot dat de kans dat zij in het 
vroege voorjaar gaan nestelen 
op de daken van onder meer De 
Slimp en het gemeentehuis. De 
meeuwenkolonie veroorzaakte 
afgelopen jaar veel geluidsover-
last.

Gelieve meeuwen 
niet te voeren

Uitgeest - Na vorige week hun 
eerste overwinning van dit nieu-
we jaar behaald te hebben, ston-
den er afgelopen zondag twee 
hockeywedstrijden op het pro-
gramma voor de meisjes van 
MHCU. De eerste wedstrijd te-
gen de Terriërs was een goede 
wedstrijd en na een gewonnen 

4-2 konden de meiden een uur 
rust houden.
Na de rust speelden zij tegen 
Abcoude, die niet snel opga-
ven na net een wedstrijd zon-
der wissels te hebben gespeeld, 
maar Uitgeest won het uiteinde-
lijk toch met 8-1, dat waren twee 
mooie zeges voor de meiden B2!

Tip voor de redactie? 

info@uitgeestercourant.nl

ze boekpresentatie gaat Rens-
ke in op de vraag wat het bete-
kent om te lijden aan schizofre-
nie. Renske Jonkman (1982) stu-
deerde Nederlandse Taal- & Let-
terkunde en werkt als freelance 
journalist en tekstschrijver. Voor 
Het Parool, Trouw en diverse tijd-
schriften schreef ze interviews 
en reportages. In 2009 won zij de 
Lowlands Blogwedstrijd. Deel-
name aan de door Context ge-
organiseerde workshop is gra-
tis, alleen na aanmelding vooraf 
bij Esther Jungbacker, tel.: 088-
3571790, e-mail E.jungbacker@
context.nl. Wie alleen de boek-
presentatie wil bezoeken, is wel-
kom vanaf 20.50 uur. Toegang is 
gratis.
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Creatief knutselen voor 
vogels bij Kindervreugd
Uitgeest - Voor alle kinde-
ren in de leeftijd van acht tot en 
met twaalf jaar wordt een crea-
tieve workshop georganiseerd 
bij speeltuinvereniging Kinder-
vreugd. 
Deze workshop vindt plaats op 

zaterdag 21 januari en begint 
om 14.00 uur. Onder leiding van 
Wilma Rodenburg maken de kin-
deren iets voor de vogels. Ieder-
een die lid is van de speeltuin 
kan gratis meedoen. Niet-leden 
betalen twee euro. 

Rayonkampioenen Unitas 
Uitgeest - Unitas heeft afgelo-
pen weekend meegedaan aan 
de rayonkampioenschappen in 
Beverwijk. In de categorie vierde 
divisie, pupillen 1 niveau 9, deed 
Kim Schelvis, mee die op eer-
ste plek eindigde met 54.05 pun-
ten. Annemarie den Boer eindig-
de zaterdag op de derde plaats 
met een totaalscore van 52,95. 
Om in aanmerking te komen 
voor het rayonkampioenschap 
moesten er twee wedstrijden ge-
turnd worden. Annemarie werd 
eerste, Kim derde. Bij de pupil-
len 2 niveau 8 behaalde Janouk 

Scholten een tweede plek. Bij 
de jeugd niveau 7 turnde Eva 
Schimmel een prima wedstrijd 
en behaalde een puntentotaal 
van 45,85 waarmee zij op een 
eerste plaats eindigde. Op vloer 
behaalde zij zelfs een score van 
12.50. Na twee wedstrijden was 
Eva tweede en Lea van Diemen 
derde. Evelien Schouten eindig-
de bij de senioren niveau 5 op 
een derde plaats en uiteindelijk 
werd zij tweede. 
Zondag was het de beurt voor 
de vijfde divisie meisjes instapni-
veau 11. De eerste drie plaatsen 

op het podium waren voor Uni-
tas en het was nu Elina Muys-
kens voor Sarah Dumpelmann 
en Quirine Zonneveld. Bij de ray-
onkampioenschapen stonden er 
vijf turnsters op het podium. Sa-
rah eerste, Elina tweede, Quiri-
ne derde. 
Bij de pupillen 2 niveau 9 werd 
Elize Brinkman derde. Bij de se-
nioren was het Laura Langendijk 
die het hoogste plekje innam, 
mede door 2 x een hoge score 
van 12.40 en 12.00 punten. Lau-
ra is ook rayonkampioene ge-
worden. 

Cursus AED bij FC Uitgeest
Uitgeest - Met een Automati-
sche Externe Defibrillator kan 
middels een elektronische schok 
het hart weer op gang worden 
gebracht. Ook FC Uitgeest be-
schikt over een AED om bij een 
hartaanval het hart in combina-
tie met hartmassage weer regel-
matig op gang te brengen. Om 
zoveel mogelijk mensen in staat 
te stellen het het AED-apparaat 

te kunnen bedienen, wordt een 
cursus georganiseerd. 
De cursus wordt gehouden in 
het clubhuis op maandag 13 fe-
bruari of dinsdag 14 februari of 
maandag 5 maart vanaf 19.30 tot 
22.00 uur. De cursus wordt ge-
geven door Loek Breetveld. Aan-
melden bij Wil van der Heijdt tel.: 
314859 of via wfvdheijdt@kpn-
planet.nl. 

Nekklachten na frontale 
botsing twee bromfietsers
Uitgeest - De politie kreeg vo-
rige week dinsdagmiddag om-
streeks 17.20 uur een melding 
van een frontale aanrijding tus-
sen twee bromfietsers op de 
Provincialeweg. Een 18-jarige uit 

Assendelft kwam daar in botsing 
met een 27-jarige man uit Lim-
men. 

De 27-jarige is met nekklachten 
naar een ziekenhuis vervoerd. 

CDA-fracties sturen aan op inten-
sievere samenwerking in IJmond
Regio - De CDA-fracties in de 
IJmond sturen aan op een inten-
sievere samenwerking tussen de 
gemeenten Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest. De vier 
fractievoorzitters van het CDA 
in deze regio nemen uitdrukke-
lijk afstand van het idee om te 

streven naar een fusie tussen 
de vier gemeenten. “Maar als je 
kunt samenwerken, dan moet je 
dat nastreven’’, aldus de Heems-
kerkse fractievoorzitter Jacques 
de Vlugt. Binnenkort komen de 
CDA-fracties bijeen om de mo-
gelijkheden voor IJmondiale sa-

menwerking verder te bespre-
ken. 
Op 1 januari 2012 is het Regio-
naal Economisch Centrum van 
start gegaan, een gezamenlijke 
ambtelijke dienst. De vier CDA-
fracties besloten elk in hun ei-
gen gemeente een motie van ge-

lijke strekking in te dienen, be-
doeld om de zaak in een stroom-
versnelling te krijgen. De motie 
was een concreet resultaat van 
het zogenoemde ‘verticale over-
leg’ binnen het CDA. 

“Onze bestuurders hebben ge-
structureerd overleg met elkaar’’, 
verduidelijkt Jacques de Vlugt. 
“De leden van onze fracties in 
de IJmond zijn daarbij aanwe-
zig, maar ook onze wethouders, 
leden van de statenfractie en 

soms kamerleden die de IJmond 
in hun portefeuille hebben.’’ Bin-
nenkort volgt een nieuwe overle-
gronde, waarbij met een lijst met 
te onderzoeken samenwerkings-
mogelijkheden wil opstellen. 
“We willen de boel flink op blij-
ven porren. Het is de bedoeling 
dat we de colleges in Velsen, Be-
verwijk, Heemskerk en Uitgeest 
alvast bepaalde terreinen aan-
dragen waar goede kansen zijn 
voor een intensievere samen-
werking.’’

VOORDEEL

   

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

EEN HEERLIJK WARM WEEKEND !!
Laat de kou maar buiten, en warm u bij ons appelstukswerk…..

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

www.bakkerijputter.nl

Van woensdag t/m woensdag:

ROOMBOTER AMANDEL SPECULAAS
het pure ambacht….
 van € 3,95 nu per pakje € 2,95 !!
Dit weekend:

APPELSTUKSWERK
kies uit Appelbeignets, -� appen, -bollen, -carrées
 nu 4 stuks € 5,-- !!

Goed nieuws?
info@uitgeestercourant.nl
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Lokai-shiatsu en lessen 
Do-in gaan van start
Castricum - Iedereen kan op 
eenvoudige wijze kennismaken 
met Do-in tijdens een proefles 
op maandag 23 januari van 19.00 
tot 20.00 uur. Do-in is een onder-
deel van shiatsu. 

“Tijdens de Do-in lessen doen 
we activerende en strekken-
de oefeningen”, vertelt shiatsu-
therapeut Marga van Koeverin-
ge. “Zo kan men op een actie-
ve manier bijdragen aan de ge-
zondheid. Deze lessen vormen 
een aanvulling op de shiatsu-
behandelingen en zijn gericht op 
het leren ervaren van de Ki. Het 
is ook mogelijk de lessen te vol-

gen om het weldadige effect er-
varen.” Shiatsu is een manue-
le therapie, ontwikkeld in Japan 
en afkomstig uit het oude China. 
Marga vervolgt: “Shiatsu heeft 
tot doel een verstoorde energie-
balans te herstellen en stimu-
leert het zelfherstellende vermo-
gen. In de Iokai-shiatsu onder-
zoekt de therapeut de reflexzo-
nes op de buik en de rug. De-
ze informatie geeft aanwijzingen 
voor de behandeling. Shiatsu is 
een meridiaanbehandeling door 
middel van druk. Meridianen zijn 
kanalen die door het lichaam lo-
pen en waardoor de vitale le-
vensenergie, Ki gemaand, door-

Met schermen en acteren 
meer inzicht in het gedrag
Heemskerk - “In de luiers leer-
de ik al schermpassen van mijn 
broers. Als kleuter leerde ik 
van acteurs die zelf een omge-
ving creëerden. De wereld om 
ons heen blijkt maakbaar en de 
mens veranderbaar.” Aan het 
woord is Birgitta Perton, trainern 
en coach onder ander bij TETH. 
Schermen, acteren, Creationdays 
en Art Refresh zijn middelen die
zij inzet als acteur, sportdocent, 
psycholoog en verpleegkundige.
“Een omgeving van relaties 
maak je samen. Veiligheid en 
weten dat je ondersteuning kan 
verwachten, spelen een hoofdrol 
in de gezondheid van je geest, li-
chaam en ontwikkeling. En als 
het niet gaat zoals je verwacht, 
wat kan jij er aan doen om het 
anders te maken? Elke hande-
ling die je op een dag doet komt 
voort uit een behoefte. Er is een 
belang bij om iets zelf of van een 
ander gedaan te krijgen. De ma-
nier waarop je die behoefte dui-
delijk maakt en de manier hoe 
er door de omgeving op gerea-
geerd wordt bepalen het resul-
taat en nieuw gedrag.”
Maar wat hebben schermen en 

acteren daar mee te maken? “In 
een schermtraining en een duel 
wordt snel de gedragsstijl  zicht-
baar die iemand zich eigen ge-
maakt heeft. Daarmee is ooit in 
een omgeving succes ervaren. 
In een andere omgeving of si-
tuatie blijkt dat succesvolle ge-
drag ineens onbegrip en een 
puinhoop te veroorzaken. Spor-
tief en spelenderwijs word je tij-
dens schermtrainingen bewust 
gemaakt van je conflictstijl en 
nieuwe strategieën aangereikt 
voor nieuwe situaties. Met acte-
ren is het juist leuk om conflicten 
te spelen. Zonder conflict geen 
toneel. Om een scène te maken 
krijg je inzicht in wie je bent, wie 
de ander is, wat behoeften, con-
flicten en resultaten van gedrag 
zijn. Acteren is handig omgaan 
met gedrag, wat zijn fundament 
legt van baby- tot tienertijd. Ou-
ders, broers, zussen, grootou-
ders, vrienden en docenten zijn 
de eerste rolmodellen. Zo blijft 
leren over gedrag en relaties een 
leven van belang.” 

Meer informatie: www.birgitta-
perton.nl of www.teth.nl. 

Mediteren bij spiritueel 
centrum Anam Cara  
Uitgeest - Anam Cara is een 
spiritueel centrum dat work-
shops en cursussen aanbiedt op 
het gebied van levenskunst, ge-
zondheid en spiritualiteit. Onder-
deel daarvan zijn meditatieavon-
den en cursussen.
“Ook goede voornemens om in 
2012 beter voor jezelf te zorgen? 
Je gezondheid voorop te stellen? 
Meer rust, ontspanning en tijd 
voor jezelf te creëren? Of wil je 
meer rust in je hoofd, meer stil-

te in jezelf om naar je innerlijke 
stem te kunnen luisteren? Mis-
schien wil je jezelf gewoon beter 
leren kennen? Dit allemaal kun 
je vorm geven door te gaan leren 
mediteren of het mediteren weer 
op te pakken.” Annet van Tol is 
de initiatiefnemer van Anam-Ca-
ra. Zij vervolgt enthousiast: “Er 
is niets heerlijkers dan jezelf de 
vaardigheden te gunnen om je 
terug te kunnen trekken in je 
binnenwereld en de rust en stil-

heen stroomt. De conditie van de 
Ki weerspiegelt het functioneren 
op lichamelijk, emotioneel, gees-
telijk en op spiritueel niveau. Io-
kai-shiatsu concentreert zich op 
herstel van de vrije Ki-stroom 
door de meridianen. Deze shi-
atsu versterkt de basisconditie, 
vitaliseert, ontspant en kalmeert. 
Shiatsu bevordert een rusti-
ge slaap, draagt bij aan een be-
ter emotioneel evenwicht en het 
versterkt uw immuunsysteem. 
Ook bij chronische klachten kan 
shiatsu verlichting brengen.” 
Do-in is een onderdeel van shi-
atsu waarbij oefeningen worden 
uitgevoerd. De proefles vindt 
plaats bij Fruns, Verlegde Over-
toom 9 in Castricum. Kosten zes 
euro. Aanmelden via marga@
oprechtenrechtop.nl. Kijk voor 
meer informatie op www.op-
rechtenrechtop.nl. 

te in jezelf te vinden. En dat kan 
op elk moment en op elke plek 
die je maar voor jezelf wenst. Bij 
Anam Cara ben je verzekerd van 
een gedegen cursus om het me-
diteren aan te leren, met een lo-
gische opbouw en veel praktijk.
Voor mensen die al regelmatig 
mediteren en nu toe zijn aan ver-
dieping, aan meer contact met 
het hogere bewustzijn, is er de 
mogelijkheid om de cursus voor 
gevorderden te volgen.
Kijk voor meer informatie, data 
en opgave op www.Anam-Cara.
nl of bel Annet van Tol, tel: 06-
47591392. Privéles in de prak-
tijk behoort ook tot de mogelijk-
heden.

Meer samenwerken en verder fuseren 
niet onbespreekbaar voor Castricum 
Castricum - Afgelopen donder-
dag heeft de gemeenteraad tij-
dens een brainstormsessie ge-
sproken over mogelijke regio-
nale samenwerking en fusie met 
regiogemeenten. De discussie 
dient ook om bouwstenen te le-
veren voor de kadernota Regio-
nale Samenwerking & Fusie die 
in het eerste kwartaal van dit 
jaar wordt verwacht. Tijdens de 

raadsbijeenkomst ontstond een 
levendige discussie. Regionale 
samenwerking zou de gemeen-
te kunnen verbeteren en intensi-
veren. Onderwerpen die hiervoor 
in aanmerking komen zijn de so-
ciale diensten, onderwijs, ICT en 
sport. Een fusie is geen ‘moe-
ten’, maar hoeft ook niet per se 
verworpen worden, zo werd ge-
steld. Als belangrijke aandachts-

punten kwamen ‘Hou de regie’ 
en ‘een fusie moet duidelijke 
meerwaarde, efficiëntie opleve-
ren’ en ‘met behoud van bereik-
bare voorzieningen’ voorbij. 
Verder werd er geopperd om van 
de eigen gemeente en de om-
liggende gemeente een sterkte–
zwakte analyse te maken om te 
zien waar een mogelijke partner 
een aanvulling kan zijn.  

Castricum - Mucicstar is ja-
rig, het kinderkoor is tien jaar 
geworden en daarom wordt er 
feest gevierd met een jubileum-
show op 4 februari en een kleur-

Kleurwedstrijd wedstrijd. Op de website www.
mucicstar.nl kan gekozen wor-
den uit drie kleurplaten. Zet op 
de achterkant naam, adres en 
telefoonnummer. Er zijn mooie 
prijzen te verdienen in drie leef-
tijdscategorieën. Alle kleurplaten 

worden tentoongesteld op 4 fe-
bruari in Geesterhage. Dan vindt 
ook de prijsuitreiking plaats. 

De kleurplaat opsturen naar Mu-
cicstar Marshallstraat 19 1902 
DC Castricum. 

Leerlingen naar Ajax-AZ
Castricum - Op donderdag 19 
januari gaan de kinderen van 
groep acht van de basisschool 
Juliana van Stolberg naar de be-
kerwedstrijd Ajax-AZ in de Am-
sterdam ArenA. Samen met zes 
begeleiders stappen zij rond het 
middaguur op de trein. En de 
kinderen hebben er zijn in; zowel 
de Ajax-aanhangers als de fans 
van AZ. 
Ajax zocht naar een publieks-

vriendelijke variant op het spe-
len zonder publiek. Dat wil-
de het Bestuur Betaald Voetbal 
naar aanleiding van het incident 
dat plaatsvond tijdens de beker-
wedstrijd Ajax-AZ op 21 decem-
ber. Iedere aangemelde groep 
krijgt naast toegangskaarten de 
beschikking over een lespakket 
met betrekking tot voetbalveilig-
heid. Zo wordt het een school-
reisje met een educatief tintje. 

Psychedelische en rafelige 
indierock in De Bakkerij 
Castricum - Komend weekend 
biedt de Bakkerij een gevarieerd 
programma. Vrijdag kan er ge-
danst worden. De entree is gra-
tis. 
Zaterdag komen de Haarlem-
se indierockband Grey Lotus en 
Chord und Dischord akoestisch 

optreden geven. Grey Lotus zal 
daarbij een psychedelisch getin-
te sfeer oproepen, terwijl Chord 
und Dischord indierock met een 
rafelrand speelt. De entree be-
draagt vier euro. Aanvang 21.00 
uur. Op de foto The Art of Liste-
ning, een cd van Grey Lotus.
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En nu ik!
‘En nu ik!’ is een rubriek door, met en voor Castricummers. Jong en 
oud en alles daar tussen in. Mensen met een gewoon of bijzonder ver-
haal komen aan het woord. De rubriek wordt afwisselend geschreven 
door: Arjen de Wit, Marie Kiebert en Ans Pelzer. Ook aan het woord 
komen in ‘En nu ik’? Stuur dan een mail naar: info@castricummer.nl. 

Binnenkort vertrekt Marcel 
Pool(35), na een korte vakan-
tie,  opnieuw naar Papoea Nieuw 
Guinea. Daar werkte hij de af-
gelopen vijf jaar voor de vrijwil-
ligersorganisatie VSO (Volanta-
ry Services Overseas. “Na zeven 
jaar als fysiotherapeut in Cas-
tricum en Heiloo te hebben ge-
werkt stond ik voor de keus: voor 
mezelf beginnen of in het bui-
tenland aan de slag. Op dat mo-
ment viel een vakblad in de bus, 
waarin VSO fysiotherapeuten 
vroeg voor Papoea Nieuw Gui-
nea. Nog dezelfde dag nam ik 
contact met ze op en binnen vier 
maanden kon ik vertrekken! Na-
tuurlijk vond ik het eng om al-
les los te laten; mijn familie, mijn 
vrienden, mijn baan, mijn spor-
ten en ik organiseerde wandelin-
gen door de duinen en squash-
te fanatiek. Toen kreeg ik van 
een vriendin de tekst: ‘face your 
fears, live your dreams’. Dat trok 
me over de streep. Op het hoofd-
kantoor van VSO in Madang 
volgde ik eerst een oriëntatietrai-
ning over de cultuur, veiligheids-
maatregelen, gezondheid en na-
tuurlijk de taal. Papoea Nieuw 
Guinea heeft minstens 1000 ver-
schillende stammen en even zo-
veel talen maar de voertaal is 
Pidgin English, een mix van En-
gels, Melanesisch en Duits. 
Niet echt moeilijk maar het eer-
ste weekend nam de taaldocent 
ons al mee naar zijn dorp om te 
oefenen op zijn dorpsgenoten. 
Na twee weken vertrok ik naar 
Goroka in het noordoosten,op 

1600 meter hoogte aan het begin 
van de hooglanden. Daar werkte 
ik twee jaar in het ziekenhuis als 
fysiotherapeut. Papoea Nieuw 
Guinea heeft nauwelijks voor-
zieningen voor gehandicapten. 
Revalidatie bijvoorbeeld, waar-
door een patiënt na een opera-
tie weer aan het werk kan, ken-
nen ze nauwelijks.
VSO heeft vanaf 2003 program-
ma’s opgezet om de situatie van 
gehandicapten te verbeteren. Er 
zijn nu opleidingen voor fysio-
therapeuten, die ook in de zie-
kenhuizen werken. Naast het 
behandelen van patiënten was 
het coachen van fysiotherapeu-
ten in opleiding één van mijn ta-
ken. Verder trok ik met een team 
collega’s de dorpen in om men-
sen met een handicap, lichame-
lijk en verstandelijk, op te zoeken 
en te adviseren. In deze cultuur 
worden gehandicapten vaak uit 
schaamte weggestopt en ver-
waarloosd. Of ze zijn de dorps-
gek. Sommige dorpen liggen zo 
afgelegen dat je na een lange 
autorit nog een paar uur moet 
sjouwen langs rivieren of door 
de jungle. Eenmaal op de dorps-
markt lukt het me als blanke die 
de taal spreekt, makkelijk aan-
dacht te krijgen. Ik vertel over 
handicaps, oorzaken, hulpmid-
delen waarop al snel mensen op 
je af komen die “zo’n” kind ken-
nen. Het is geweldig om te zien 
hoe je door een klein advies over 
een loopstang of opstapje de 
verzorgers kunt ontlasten en de 
kwaliteit van het leven van een 

gehandicapte kunt verbeteren. 
Door oefeningen worden ze ster-
ker, bijvoorbeeld bij spierdystro-
fie, wat daar vrij veel voorkomt. 
Zo kunnen ze toch naar school 
of deelnemen aan sociale activi-
teiten. We trainden ook vrijwilli-
gers uit de dorpen zelf om hen te 
betrekken bij de zorg van gehan-
dicapten. In 2009 is mijn moeder 
op bezoek geweest. Ik nam haar 
mee naar de dorpen, ze heeft mij 
aan het werk gezien en ook iets 
kunnen proeven van de band die 
ik met de mensen heb. Een fan-
tastische ervaring voor ons al-
lebei. Na twee jaar vroeg VSO 
me om mijn werk in de afgele-
gen gebieden uit te breiden naar 
andere delen in de hooglanden. 
Moeilijk om ‘mijn’ afdeling in het 
ziekenhuis los te laten, maar ik 
heb een uitstekende opvolger, 
een fysiotherapeut uit Papoea 
Nieuw Guinea zelf. Ik houd me 
nu steeds meer bezig met beleid.
Hoe kunnen we de overheid en 
andere instellingen erbij betrek-
ken, zoals geld vrijmaken om 
scholen en publieke gebouwen 
toegankelijker te maken. Ik heb 
een Nationale Gehandicapten 
Dag georganiseerd, met mani-
festaties voor en door gehandi-
capten, pál tegenover het rege-
ringsgebouw. Ik ben ook weer 
gaan studeren, via internet. In 
2013 hoop ik mijn Master In-
ternational and Community De-
velopment af te ronden. VSO 
heeft me nu voor zes maanden 
een baan aangeboden als advi-
seur voor een nieuw programma 
waarbij o.a. het begrip empower-
ment centraal staat: mensen met 
een handicap bewust maken 
van hun eigen kracht en verant-
woordelijkheid, waardoor ze zich 
gaan organiseren en voor hun 
belangen leren opkomen. Na vijf 
jaar heb ik afscheid moeten ne-
men van mijn vrienden en col-
lega’s in Goroka en mijn bana-
nenbomen in eigen tuin! Ik ver-
huis naar Madang, aan zee en 
daar kan ik heerlijk duiken,ook 
niks mis mee dus. Ik weet niet 
hoe lang ik nog in Papoea Nieuw 
Guinea blijf, ik voel me er hele-
maal thuis maar wil mijn ervaring 
ook inzetten voor andere ont-
wikkelingslanden, misschien wel 
Zuid Amerika. Terug naar Neder-
land hoef ik voorlopig niet maar 
áls het een keer gebeurt wordt 
het weer Castricum, dat blijft: 
Home Sweet Home.” Meer we-
ten over het werk van Marcel? 
Kijk dan op www.fysiopool.vso-
stories.net. 
Marie Kiebert. 

“Ga je droom achterna”

Coverband More bij Borst
Bakkum - ‘De Derde Vrijdag’, is 
een maandelijkse reünie in café 
Borst. Coverband More is op 20 
januari van de partij. More be-
staat uit Elbert Min gitaar, key-
board en zang, Jeroen Visser bas 

en zang, Sander Haasbroek gi-
taar, Hein van der Kolk drums en 
zang, Anita Visser zang en Cin-
dy Korsse zang en keyboard. Ie-
dereen is welkom. De toegang is 
gratis. Aanvang 22.00 uur.  

Merade Kinderopvang 
heeft weer plaats vrij
Castricum - Sinds twee jaar is 
Merade Kinderopvang geopend. 
Tot grote tevredenheid van de 
kinderen, de ouders en Saskia 
Koning, de gastouder. Door het 
vertrek van twee kindjes is er 
nu weer plaats vrij op maandag, 
dinsdag, donderdag vanaf mei 
en op vrijdag. 
Saskia is 46 jaar en heeft twee 
dochters van zes en negen jaar. 
Zij zijn ook gek op alle kindjes en 
de kindjes op hen. Saskia, die al-
tijd in het bedrijfsleven heeft ge-
werkt, heeft twee jaar geleden 
het roer omgegooid. Zij heeft 
haar diploma PW-4 gehaald en 
uiteraard een kinder EHBO-di-
ploma. Ze is inmiddels goed-

gekeurd door de GGD en vol-
doet aan alle eisen, gesteld aan 
de gastouderopvang. Ze werkt 
met twee gastouderbureaus, af-
hankelijk van de wensen van de 
ouders. “Ik ben zo blij dat ik nu 
eindelijk mijn droom heb kun-
nen waarmaken. Ik ben altijd al 
gek geweest op kinderen. Ze 
vinden het ook allemaal heerlijk 
om lekker te knuffelen, gewoon 
op schoot een boekje te lezen of 
lekker buiten spelen. Ieder dag is 
weer een feestje.”
Merade Kinderopvang is ge-
vestigd op de Grote Weide 27 
in Castricum, telefoon 0251-
672111. Zie ook www.merade-
kinderopvang.nl. 

Deel opbrengst gaat naar Cal’HuZes

Reünie werknemers Johanna’s Hof
Bakkum - Waar zijn ze, al-
le obers, serveersters, keuken-
hulpen en koks die de afgelo-
pen dertig jaar in dienst zijn ge-

weest van de familie Dokter van 
Johanna’s Hof? Op 3 februari is 
er een reünie voor alle werkne-
mers. Het gaat om medewer-

kers in vaste dienst én partti-
mers die in de periode van 1981 
tot heden in het restaurant werk-
te. Op dit moment zijn al onge-

veer vierhonderd mensen op-
gespoord. De bijdrage voor de-
ze avond die om 20.00 uur van 
start gaat en eindigt om 1.00 
uur is 25 euro voor een avond 
lang drankjes, uitgebreide hap-
jes en live-muziek. Van deze bij-
drage gaat ook nog eens twin-
tig procent naar Cal’HuZes ten 

behoeve van het KWF. Opgeven 
kan via info@johhof.nl met ver-
melding van naam, adres en te-
lefoonnummer. Het toegangsbe-
wijs wordt opgestuurd. 
Het geld kan overgemaakt wor-
den op rekening 1661.68.556 bij 
de Rabo o.v.v. reünie Johanna’s 
Hof.

Primera en de Hema 
timmeren aan de weg
Castricum - Na de actie ‘Win 
een vakantie naar de Bahama’s’, 
dient de volgende actie zich al-
weer aan bij Primera. Primera 
heeft prijs van de vakjury van de 
ING gewonnen als beste keten 
van 2012 op het gebied van ca-
deaus, lectuur en tabak. 
De Hema is verkozen als beste 
keten van 2012 volgens de con-
sumenten. Hierom hebben bei-
de ondernemingen besloten 
om samen een actie op te zet-
ten. Vanaf 16 januari ontvangt 
men bij elke besteding van 15 

euro aan Staatsloten een gra-
tis kortingbon van de Hema. Ge-
lijktijdig kan men meedoen met 
een tweemaandelijkse spaarac-
tie waarmee een straatje hele 
staatsloten met Jackpot en een 
cadeaukaart van de Hema ter 
waarde van 150 euro kan win-
nen. De derde prijs is een heel 
staatslot met Jackpot. Dus weer 
alle reden om loten bij Prime-
ra Geesterduin te kopen en dit 
te combineren met een bezoek 
aan de Hema in winkelcentrum 
Geesterduin. 
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Trio Contrasten speelt 
bij Concert op Zondag
Castricum - Op zondag 22 ja-
nuari treedt in het eerste con-
cert in het nieuwe jaar uit de se-
rie Concert op Zondag het Trio 
Contrasten op. Dit professione-
le trio bestaat uit violiste Maria 
Milstein, klarinettiste Fleur Bou-
wer en pianist Martijn Willers. 
De drie musici van Trio Contras-
ten vinden elkaar in hun stre-
ven om op het hoogste niveau 
kamermuziek te maken. Tijdens 
de concerten staat daarnaast 
de communicatie met het pu-
bliek voorop. Op de lessenaars 
staan natuurlijk de meesterwer-

ken voor klarinet, viool en piano, 
zoals L’histoire du Soldat van Ig-
or Stravinsky en Contrasts van 
Bela Bartok. Het concert wordt 
gehouden in de aula van Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat 6 in 
Castricum. Aanvangstijd van het 
concert 11.30 uur, einde rond 
13.30 uur. In de pauze een con-
sumptie gratis. Kaarten zijn ver-
krijgbaar aan de zaal, via toon-
beeld.concertopzondag@gmail.
com, bij Muziekhandel Borst-
lap (Bakkum), Boekhandel Laan 
(Castricum Centrum) en de 
Readshop (Geesterduin). Telefo-

Ruud Bartlema en de 
kleuren van de ziel
Akersloot - Een biografie in 
beelden van de kunstenaar Marc 
Chagall (1887-1985) met aan-
dacht voor de joods mystieke 
wereld waaruit hij voortkwam. . 
Aan de hand van een aantal bi-
ografische notities en afbeel-
dingen van Chagall’s schilde-
rijen gaat Ruud Bartlema in op 
de achtergrond en de betekenis 
van deze bijzonder kunstenaar. 
‘Kleuren van de ziel’ noemt hij 
zijn lezing en maakt daarin een 
reis langs het veelzijdige werk 
van Chagall uit diverse perio-
den, waarbij de spirituele, Joods 
mystieke kanten een  bijzonde-
re nadruk krijgen. Ruud Bartle-

ma  is beeldend kunstenaar en 
leraar joodse mystiek. Hij is op-
geleid o.a. door Maarten Krab-
be, aan een van de Vrije Acade-
mies  in Amsterdam. Ondertus-
sen studeerde hij in diezelfde 
plaats theologie aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Voor zijn 
schilderkunst vormen poëzie en 
literatuur een belangrijke bron 
van inspiratie. De lezing vindt 
plaats in de Dorpskerk aan het 
Dielofslaantje in Akersloot, aan-
vang 14.30 uur, toegang 7,50 eu-
ro inclusief consumptie. Reser-
veren mogelijk: Koosje Wiegman 
tel. 0251-319171 of koosje.wieg-
man@hetnet.nl. 

nisch reserveren is ook mogelijk: 
0251 659012.  

Een praktijkvoorbeeld: Een situatie waarin de leerling moet kunnen uit-
rekenen hoeveel cement en zand er nodig is.

Clusius College pilotschool 
voor groen rekenonderwijs

Castricum - Vanaf 2014 moet  
elke leerling van het voortgezet 
onderwijs naast slagen voor het 
schooldiploma ook een voldoen-
de halen voor een rekentoets in 
functioneel rekenen. Rekenen 
waar men wat aan heeft in het 
dagelijks leven. Getalsbegrip, 
breuken, procenten, et cetera. 
De leerlingen moeten dan een 
dusdanig niveau bereikt hebben 
waardoor ze met minder pro-
blemen - wat rekenen betreft - 
doorstromen naar MBO of Havo. 

Op het Clusius College Castri-
cum is in leerjaar 2010/2011 al 
begonnen met de leerlingen in 
leerjaar 1 en 2 extra reken- en 
taallessen te geven. Dit school-
jaar is dat twee lesuren extra per 
week. Het Clusius College Cas-
tricum is een Groenschool. Om 
de rekenlessen in alle klassen 
aan te laten sluiten op het be-
levingsniveau van de leerlingen 
van een Groenschool is het Clu-
sius College Castricum een van 
de drie pilotscholen in het land 

die samen met de universiteit 
van Utrecht en het Freuenthal-
instituut werken aan het project 
RekenGroen.
Docent Piet Neeft vertelt over 
het rekenonderwijs en het pro-
ject RekenGroen op het Clusi-
us. “In klas 1 en 2 is er een apar-
te rekenmethode en zijn er zo-
genaamde Ontdek- en Doedo-
zen. Ook zijn deze lessen reken-
machinevrij. Je merkt dat leerlin-
gen hun rekenvaardigheid kwijt-
raken als ze een rekenmachine  
gebruiken. In leerjaar 3 en 4 zit-
ten de rekenlessen verpakt in 
het vak wiskunde en de praktijk-
vakken.“ 
De lessen van het project Reken-
Groen bestaan uit modules voor 
rekenlessen die verwerkt zitten 
in praktijkopdrachten. De mo-
dules RekenGroen sluiten goed 
aan bij de praktijksituaties die de 
leerlingen meemaken. Zo wordt 
rekenen en wiskunde niet alleen 
als nuttig ervaren, het is nog leuk 
ook. Daarnaast worden er vanuit 
overheidswege ook computer-
games ontwikkeld voor leerlin-
gen die graag op een compu-
ter werken. Games waarin leer-
lingen ongemerkt rekenen. Deze 
games worden zo leuk dat leer-
lingen er thuis mee door kun-
nen gaan en zo ongemerkt hun 
rekenvaardigheden op peil hou-
den.

Cursus muziek beluisteren
Castricum - Vanaf donderdag 
26 januari verzorgt componist-
pianist Bernard van den Boog-
aard een cursus muziek beluis-
teren in vier lessen. De lessen 
vinden plaats op vier donderda-
gen van 10.00 tot 12.00 uur in de 
aula van Toonbeeld.
Bernard van den Boogaard 
maakte voor deze cursus een se-
lectie van muziekvoorbeelden uit 
vier stijlperioden: barok, classi-
cisme, romantiek, hedendaags/

modern. In vier sessies van twee 
uur legt hij dwarsverbanden tus-
sen composities, vergelijkt uit-
voeringspraktijken en gaat in 
discussie met de cursisten. De 
vierde bijeenkomst is geheel ge-
wijd aan muziek in multimediale 
relaties (film, theater). Aanmel-
den/kaartverkoop kan bij de or-
ganiserende instellingen: Volks-
universiteit Castricum, Biblio-
theek Kennemerwaard en Toon-
beeld. 

Castricum - De aanbieder kal-
ligrafie van het Gilde Castri-
cum wil belangstellenden le-
ren om een mooie spreuk, ge-
dicht of wens te kalligraferen, 
bijvoorbeeld op een mooie kaart. 
Hij biedt de mogelijkheid om op 
maandag-, woensdag- of vrij-
dagmorgen van 10.00 – 11.30 
uur bij hem thuis in een klein 
groepje van maximaal zes perso-

Een mooie spreuk kalligraferen
nen, met deze hobby bezig te zijn 
en andere mensen te ontmoeten. 
Men betaalt alleen de onkos-
ten ad 4 euro. Men hoeft verder 
niets mee te nemen, de aanbie-
der heeft alle materialen.
Belangstellenden kunnen zich 
telefonisch aanmelden bij Stich-
ting Welzijn Castricum, tel. 0251-
65 65 62 of mailen naar info@
welzijncastricum.nl. 

Met Sint Jacobus op reis
Akersloot - In het voorjaar or-
ganiseert de reisgroep van de 
Jacobus-parochie in Akersloot 
opnieuw een reis voor belang-
stellenden. Dit keer is de be-
stemming de Elzas/Vogezen, 
Straatsburg en het Zwarte Woud. 
De reis wordt per bus gedaan en 
vindt plaats van dinsdag 24 tot 
zondag 30 april. Op de heenreis 
wordt een bezoek gebracht aan 
het Europees Parlement in Brus-
sel. De groep verblijft vervol-

gens in een hotel in de buurt van 
Freibourg, in het Zwarte Woud. 
Daarvandaan worden verschil-
lende dagtochten gemaakt, on-
der andere naar Straatsburg, 
Colmar, Kayzersberg, het kasteel 
Koenigsbourg en het klooster 
van St. Odile. Ook enkele boeien-
de plaatsen ten oosten van Frei-
bourg, zoals Triberg en Feldberg 
staan op het programma. Op 
de terugweg wordt bovendien 
een kort bezoek gebracht aan 

het bekende bedevaartsplaats-
je Kevelaer, juist over de grens 
bij Venlo.  De reiskosten zullen 
waarschijnlijk tussen de 450 en 
500 euro bedragen. 
Op donderdag 19 januari is er 
een informatieavond over deze 
reis in het parochiecentrum van 
de Sint Jacobuskerk. Aanvang 
20.00 uur. Belangstellenden zijn 
welkom. Er zijn nog een aantal 
plaatsen beschikbaar. Voor meer 
informatie: Gerda Hoogland, tel. 
0251-319471, Maria Overtoom, 
tel. 0251-311798 of pastor Bill 
van Schie, tel. 072-5051923. 

Aanmelden voor de evenemen-
tenkalender Beleef Castricum
Castricum - Het Toeristisch 
Platform Castricum (TPC) roept 
alle verenigingen en organisa-
ties van Castricum, Akersloot en 
Limmen op om de evenemen-
ten voor 2012 aan te melden 
voor de evenementenkalender 

op www.beleefcastricum.nl. Het 
TPC streeft er naar om zo com-
pleet mogelijk te zijn met de ka-
lender en dat is alleen mogelijk 
wanneer alle evenementen wor-
den aangemeld. Dit kan via in-
fo@beleefcastricum.nl.
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Zet de container goed
Castricum - Door de hele ge-
meente wordt inmiddels afval in-
gezameld met de zijladers. De 
ervaringen zijn voor het groot-
ste deel positief. Wel is het nodig 
voor enkele zaken wat extra aan-
dacht te vragen.
De medewerkers van de reini-
ging zijn blij met de medewer-
king van de inwoners. De contai-
ners hebben goed hun weg ge-
vonden naar de clusterplaatsen. 
Wel stuit de reiniging op som-
mige plaatsen op auto’s voor 
de clusterplaatsen. En op inza-
meldagen mogen er geen au-
to’s worden geparkeerd voor de 
clusterplaatsen, want dan kun-

nen de containers niet geleegd 
worden. Verder moet de afstand 
tussen de containers 30 centi-
meter, ofwel één stoeptegel zijn. 
Dit moet nu nog vaak worden 
gecorrigeerd en dat verhindert 
een soepele inzameling. 

Tenslotte is het goed te weten 
dat de routes gewijzigd zijn en 
de huisvuilwagen op andere tij-
den dan voorheen de containers 
komt legen. Het is verstandig om 
de container vóór 7.30 uur aan 
de weg te zetten. Als hij te laat 
wordt neergezet, en de wagen 
is al geweest, kan hij niet meer 
worden geleegd.

Bruiloften op nieuwe 
Castricumse avonden
Bakkum - Na de succesvol ver-
lopen Castricumse avonden in 
november 2010 en februari 2011 
gaan Dick Groot en anderen op-
nieuw een nostalgisch program-
ma presenteren met als thema 
‘De bruiloften van toen’. 

Dat gebeurt op drie avonden, 
te weten donderdag 16, vrijdag 
17 en zaterdag 18 februari in de 
zaal van Hotel Borst. De aan-

vang is om 20.00 uur. Deze nieu-
we Castricumse avonden zullen 
bol staan van nostalgie en her-
kenning met muziek, cabaret en 
diabeelden van bruiloften en hu-
welijksfeesten uit vroegere tijd. 
De toegangsprijs is 12.50 euro, 
inclusief koffie of thee en een 
drankje in de pauze. 
Kaarten zijn vanaf vrijdag 20 ja-
nuari verkrijgbaar bij de boek-
winkels Laan en Scholte, Ho-

tel het Oude Raadhuis en Ho-
tel Borst. De organisatie laat we-
ten tijdens de voorstellingen ge-
bruik te willen maken van foto’s 
van bruidsparen die door Ho-
tel het Oude Raadhuis beschik-
baar zijn gesteld. Mochten men-
sen hiertegen bezwaar heb-
ben, dan is het verzoek contact 
op te nemen met Dick Groot via 
groot244@planet.nl of tel.: 0251-
650610.

IVN nieuwjaarswandeling
Castricum - Zaterdag 21 janua-
ri organiseert IVN afdeling Mid-
den Kennemerland een nieuw-
jaarswandeling in en om cam-
ping Geversduin voor leden en 

donateurs. Iedereen is welkom.
Vertrek vanaf Geversduin om 
14.00 uur. De wandeling duurt 
ongeveer anderhalf uur. Na af-
loop van deze wandeling staat er 

in de kantine van Geversduin een 
kop soep en een drankje klaar. Er 
is dan tot 17.00 uur gelegenheid 
bij te kletsen. Voor leden van IVN 
is de wandeling gratis en niet-le-
den betalen 3,50 euro. Aanmel-
den tot vrijdag 20 januari via jvis-
been@xs4all.nl.

Verhuizing bibliotheek Limmen
Limmen - Vanaf 9 januari wordt 
er keihard gewerkt aan de ver-
bouwing van de noodloka-
len bij de Sint Maartenschool 
om daar de bibliotheek te kun-
nen herhuisvesten. De biblio-
theek is vanwege de verhuizing 
naar de Sint Maartenschool ge-
sloten in de week van 6 tot en 
met 10 februari. Omdat het aan-
tal vierkante meters dat beschik-
baar is minder is, moeten er keu-
zes worden gemaakt in de col-
lectie. Bibliotheek Kennemer-
waard heeft ervoor gekozen om 
zich op de jeugd tot en met 12 

jaar te richten en op de minder 
mobiele volwassenen. Dit zijn in 
de praktijk vooral ouderen en 
ouders van jonge kinderen. De 
collectie wordt vooral afgestemd 
op deze doelgroepen. De collec-
tie voor volwassen leners wordt 
ongeveer gehalveerd en voor 
volwassenen is er geen aanbod 
van informatieve boeken meer 
in Limmen. De jeugd ouder dan 
twaalf jaar en mobiele volwasse-
nen wordt geadviseerd gebruik 
te maken van de bibliotheek in 
Castricum of één van de andere 
vestigingen van Bibliotheek Ken-

nemerwaard. De bibliotheekpas 
van de bibliotheek in Limmen is 
te gebruiken bij alle vestigingen 
van Bibliotheek Kennemerwaard. 
Voor reserveringen kan men wél 
terecht op de nieuwe locatie in 
Limmen. De bibliotheek opent 
zijn deuren op 13 februari op de 
nieuwe locatie. De bibliotheek is 
dan van maandag tot en met vrij-
dag geopend zijn van 14.00 tot 
17.00 uur. Basisscholen kunnen 
’s morgens op eigen gelegen-
heid gebruikmaken van de bibli-
otheek. Het nieuwe adres is Lage 
Weide 2, tel.: 072–5052135. 

Vrijdag de dertiende brengt 
geluk bij Firezone Uitgeest

Uitgeest - Op vrijdag 13 janua-
ri opende de bekende weerman 
Piet Paulusma het nieuwe tank-
station van Firezone aan de Po-
pulierenweg 55 in Uitgeest.
Iedere klant kon een gooi doen 
naar een gratis tank brandstof. 

Iedereen die namelijk met twee 
dobbelstenen ‘dubbel’ gooide 
kreeg een gratis tank, hoogst-
persoonlijk door Piet Paulusma 
zelf volgegooid. Gertruud Rump-
horst was een van de gelukki-
gen: “Ik had mijn dochter Anne 

Gertruud en Anne Rumphorst samen met Piet Paulusma op de foto bij 
het nieuwe Firezonestation in Uitgeest.

al een cadeautje beloofd wan-
neer ik een gratis tank zou win-
nen”, vertelt ze opgetogen. Anne 
mag een Melano-steentje voor 
op haar ring uitkiezen. “Als je 
meer dan veertig euro wint, kan 
dit er wel af!” Gertruud was niet 
de enige die een gratis tank won. 
Onder toeziend oog van Paulus-
ma konden meer dan tien klan-
ten gratis tanken. En dat op vrij-
dag de dertiende. Het station in 
Uitgeest is het derde Firezone-
station in de regio. In Limmen 
en Assendelft zijn ook al Firezo-
nestations waar iedereen altijd 
voordelig kan tanken. Firezone 
is een landelijke keten van meer 
dan 100 onbemande tankstati-
ons. “We staan bekend om onze 
lage prijzen”, vertelt Peter Groen, 
directeur van Firezone. “Maar 
naast onze kortingen houden we 
ook regelmatig ludieke acties. 
De dobbelsteenactie is daar een 
goed voorbeeld van.” 

IJsclub Akersloot in het nieuw!
Akersloot - Het schaatsseizoen 
is voor de basisschoolkinderen 
van Akersloot net begonnen. 
Ze gaan weer schaatsen leren 
in 12 weken tijd en dat lukt bij 
de meeste kinderen altijd gewel-
dig. Dit seizoen krijgen ze hes-
jes in bruikleen van de ijsclub, 
waar het nieuwe clublogo op te 
zien is. Zo zijn ze duidelijk her-

kenbaar op de ijsbaan de Meent 
en voor de trainers. Ook de trai-
ners zijn in het nieuw gestoken.  

De kinderen gaan weer enthou-
siast elke zaterdag schaatsen en 
na afloop het felbegeerde kruis-
je van de 11-stedentocht halen!  
Voor meer informatie: Tinie Wo-
ning via www.ijsclubakersloot.nl.

Rammaarraaktoernooi
Castricum– Het rammaarraak-
toernooi van volleybalvereniging 
Croonenburg kent alleen maar 
winnaars. Want iedereen had het 
reuze naar de zin, er werd fana-
tiek gevolleybald en ook de lote-
rij was een groot succes. De to-
tale opbrengst voor de vereni-
ging was wel 1250 euro. Dit be-
drag gebruikt de vereniging voor 

de jeugdafdeling die in korte tijd 
tot een volwaardige afdeling is 
gegroeid. Tijdens het toernooi 
werd dit jaar voor het eerst door 
spelers van de oudste jeugd-
teams tegen de eigen ouders 
en trainers gespeeld. Het suc-
ces van de goede trainingen be-
taalde zich meteen uit, want de 
jeugd won alles!
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Gemeentehuis Uitgeest
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Postadres
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Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
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E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis 
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: Maandag 
t/m vrijdag 09.00-12.00 uur en 
daarnaast ook op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: maan-
dag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur.

- Afdeling Sociale Zaken: maandag 
t/m donderdag 09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 13.00 
tot 15.30 uur; vrijdag en zaterdag van 
09.00 tot 12.00 uur 

In dringende gevallen kan telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING GEMEENtERAAD
De gemeenteraad houdt een openbare vergadering in de 
raadzaal van het gemeentehuis op donderdag 26 janua-
ri. De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda 
staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Mondelinge toelichting burgerinitiatief mevrouw Beijer.
- Voorstel tot vaststelling van de Verordening Commissie Al-
gemene Zaken en Financiën 2012, Verordening Commissie 
Grondgebiedzaken 2012 en Verordening Commissie Samen-
levingszaken 2012.
- Voorstel tot benoemingen in commissies.
- Beslissing op bezwaar Burgerinitiatief Langebuurt/Meerpad.
- Aanbesteding accountant 2012-2016.
- Bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.
- Afwijzen zienswijze en afgifte Verklaring van geen beden-
kingen voor het vergroten van het agrarische bouwperceel 
ten behoeve van een tweede bedrijfswoning aan de Broek-
polderweg 5.
- Voorstel tot het vaststellen van het archeologiebeleid. 

VERGADERING MONuMENtENcOMMIssIE
Op donderdag 26 januari wordt om 16.00 uur in het ge-
meentehuis een openbare vergadering van de gemeen-
telijke Monumentencommissie gehouden. Op de agenda 
staat onder meer het verbouwen van de stolpboerderij aan 
Busch en Dam 19.

cOllEctEVERGuNNING
Burgemeester en Wethouders van Uitgeest maken bekend 
dat er vergunning is verleend aan Amnesty International 
om een collecte te houden in Uitgeest van 12 t/m 18 fe-
bruari 2012.
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkhe-
den tot het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijg-
baar bij de afdeling Juridische Zaken. Belanghebbenden 
kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bin-
nen zes weken na de bekendmaking ervan.

cONtOuRENKAARt PlANOlOGIschE BEBOuwDE 
KOM GEMEENtE uItGEEst
Burgemeester en wethouders hebben op 10 januari 2012 

de contourenkaart planologische bebouwde kom voor de 
gemeente Uitgeest vastgesteld. 
De contourenkaart is opgesteld om discussie over het be-
grip ‘Planologische bebouwde kom’ te voorkomen. Dit be-
grip wordt gehanteerd in de zogenaamde ‘Kruimelgeval-
lenregeling’ als bedoeld in artikel 4 van hoofdstuk 4 van 
bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. De planologi-
sche bebouwde kom is anders dan de verkeerskundige be-
bouwde kom.  De contourenkaart en het bijbehorende be-
sluit zijn in te zien op de website van de gemeente Uit-
geest, www.uitgeest.nl.

ONtVANGEN AANVRAAG OMGEVINGsVERGuNNING
Ontvangstdatum
11-01-2012 OV 2012-004 Busch en Dam 19 Verbouwen 
van een stolpboerderij naar twee woningen  
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook 
wordt verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN
Verzenddatum
12-01-2012 OV 2011-161   Nabij de Terp 
    Slopen landbouwbrug
18-01-2012 OV 2011-136   Meldijk 16 Wijzigen zijgevel  
18-01-2012 OV 2011-171   Goesinnestraat 10 
    Uitbreiden woning   

Bezwaar maken: tegen deze besluiten kunnen belangheb-
benden binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd be-
zwaar indienen bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Deze ter-
mijn van zes weken gaat in één dag na de verzending van 
de besluiten aan de aanvragers, deze datum hoeft dus niet 
gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Het indie-
nen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding 
van de vergunning echter niet. Als u niet kunt wachten op 
een uitspraak op uw bezwaarschrift omdat u van mening 
bent dat snel een voorlopige maatregel nodig is, dan kunt 
u de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Het verzoek om voorlopige voorziening moet 
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de recht-
bank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. 

Kleine hoeveelheid 
asbest bij nieuw-
bouw Mill House
In een hoek van het nieuwbouwter-
rein van Mill House en Fabo aan de 
Zienlaan is een kleine hoeveelheid 
asbest aangetroffen. Het gaat om 
een beperkte hoeveelheid, die zich 
bevindt tussen puin dat daar in het 
verleden is gestort. Het oppervlak 
waaronder de asbestresten zich in 

de bodem bevinden is niet groter 
dan circa 18 m². Op de rest van de 
bouwplaats is na onderzoek geen as-
best aangetroffen.
Voor de verwijdering van het asbest 
laat de gemeente in overleg met de 
Milieudienst IJmond momenteel een 
plan van aanpak opstellen door een 
gecertificeerd bedrijf. Het asbest 
zal worden verzameld en afgevoerd 
naar een erkende verwerker.
Het is nog niet duidelijk of de asbest-
verwijdering gevolgen heeft voor de 
tijdsplanning van de bouw. 

In Nederland zijn 2,6 miljoen mantelzorgers die 
meer dan acht uur per week zorgen voor een 
naaste. Mantelzorgers zorgen langdurig en on-
betaald voor een chronisch zieke, gehandicapte 
of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander 
familielid, vriend of kennis. Zorg is een ruim be-
grip. Denk hierbij aan boodschappen doen, mee-
gaan naar een arts, extra taken doen in het huis-
houden en ook helpen bij wassen en aankleden.
In de meeste gevallen redt de mantelzorger dit 
zelf. soms komt het voor dat de mantelzorger 
het niet meer volhoudt, door welke oorzaak dan 

ook. Dan kan hij of zij samen met de mantelzorg-
consulent naar de situatie gaan kijken. sinds 1 
januari is MaatjeZ, centrum voor Mantelzorg ac-
tief in uitgeest. Patrick Bellaart is de mantelzorg-
consulent  voor uitgeest. Bij hem kunt u terecht 
voor een persoonlijk gesprek. hij luistert naar 
u en inventariseert uw situatie. samen bekijkt u 
wat u nodig heeft of waar u ondersteund kunt 
worden. Voor alle vragen over mantelzorgsitua-
ties kunt u bij hem terecht. Op dinsdag is hij van 
09.00-13.00 uur bereikbaar op het gemeentehuis. 
u kunt hem ook bellen op: 06 - 5124 7033.

Burgerlijke stand
OVERlEDEN
M.H.A. Zurlohe, weduwe van P. 
Brandjes, 93 jaar

huwElIJKsAANGIftE
C.J.N. Beentjes en S.M. Hommer-
sen
R.C.C. Schoorl en E.A. Rosloot

ONDERtROuw
R.J. van der Bolt en M.C. van der 
Steen

Consulent mantelzorg




