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Trainingsgroep feliciteert 
Marcel van Ham

Uitgeest - De vierentwintigjari-
ge Uitgeester Marcel van Ham 
zorgde begin van dit nieuwe jaar 
voor een daverende verrassing in 
Groningen. Hij wist samen met 
Jorrit Bergsma op het NK Mara-
thon op kunstijs het peloton van 
ongeveer 150 mannen een ron-
de te lappen. In tegenstelling tot 
Jorrit moest Marcel alles alleen 
doen. Er werd geduwd en ge-
trokken, maar onverschrokken 
schaatste Marcel voort. Toen ook 
de indianentruc van de ploeg 
van Jorrit niet lukte, bleven beide 

mannen over om de laatste zes 
ronden te volbrengen.
Het was razend spannend. Mar-
cel bleef rustig en geconcen-
treerd, maar moest het uitein-
delijk afleggen tegen de gouden 
medaillewinnaar op de 10 ki vlo-
meter van Sotsji.

Geen schande: Marcel kwam 
thuis met een zilveren medail-
le. Reden voor zijn trotse club 
Schaats Trainings Groep Bergen 
een bloemetje bij hem langs te 
brengen.

Zilver op NK Marathon

Tol en Van Velzen 
golfers van het jaar
Uitgeest - De Uitgeester Golf-
club De Bakker heeft vrijdag 
haar traditionele Nieuwjaars re-
ceptie gehouden. Onder grote 
belangstelling werden de golfers 
van het jaar gehuldigd.
Janny Tol en Martin van Vel-
zen ontvingen de prijs voor bes-
te golfers van 2014. Zij speelden 
van alle leden het meest con-
stant en ontvingen uit handen 

van secretaris Bart van der Lin-
den de bijbehorende trofee. Ver-
der werd Mike Korver Birdie-
kampioen.
Onder het genot van een hapje 
en drankje werd tevens de wed-
strijd kalender voor 2015 be-
kendgemaakt. De eerste van 20 
wedstrijden van de inmiddels 
11-jarige club zal worden ge-
speeld op 1 Maart.

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

Slagroom/caramel 
tompouce

Januari Tompoucenmaand!

Tompouce van de week
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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
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875
Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
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: UITGEEST

Castricum - Vrijdag tussen 
19.30 en 21.15 uur zijn bij het 
sportcomplex aan de van Haer-
lemlaan diverse spullen uit een 
kleedkamer weggenomen. Het 
zou gaan om mobiele telefoons 
en portemonnees. Indien iemand 
iets verdachts gezien heeft. dit 
graag melden bij de politie.

Op zaterdag vond een diefstal 
plaats in een woning aan de Van 
der Mijleweg, vermoedelijk tus-
sen 12.00 en 22.00 uur. Hierbij 
zijn diverse spullen weggeno-
men. 
Woensdag omstreeks 20.00 uur 
melding dat een inwoner van 
Castricum zijn zojuist gestolen 
fiets even verderop weer had te-
ruggevonden. De man vertelde 
dat hij zijn fiets met sleutels er-
in neer had gezet bij een benzi-
nestation aan de Soomerwegh. 
Toen hij terugkwam was zijn 
fiets weg. In een steeg tussen 
de Weegbree en de Plantenhove 
trof de melder zijn fiets weer aan. 
Op slot. Volgens getuigen zou 
een jongen met een rode Nickel-
son jas  van een glimmende stof 
en een donkerblauwe trainings-
broek er meer van kunnen we-
ten. Aan de hand van de bewa-
kingsbeelden van het pompstati-
on wordt geprobeerd deze fiet-
sendief te achterhalen. 

Op zaterdag 10 januari om-
streeks 11.15 uur is er een fiets 
weggenomen op de Burgemees-
ter Mooystraat. De bestuur-
der moest even een boodschap 
doen en vergat hierbij de fiets af 
te sluiten. Toen de bestuurder te-
rug kwam was de fiets gestolen.

Eerder die week, op maandag, 
werd tijdens een surveillance 
werd op een afgelegen deel van 
het terrein van voormalig Dijk & 
Duin een kleine grijze kluis in de 
bosjes aangetroffen. Het slot was 
geforceerd. In het kluisje werden 
twee minischrijfblokjes en foto’s 
aangetroffen. Zeer waarschijnlijk 
is dit kluisje van diefstal afkom-
stig. De eigenaar kan zich bij het 
politiebureau Castricum melden. 

Dieven actief

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot: 31-12-2014, Bobbi 
Veldhuis, dochter van Jacobus 
H.M. Veldhuis en Suzanne M.C. 
Krom. Castricum: 01-01-2015, 
Luuk Siebeling, zoon van Jeroen 
Siebeling en Hester Kooij. 03-
01-2015, Sieb Cornelis Johannes 
Beijer, zoon van Folkert M. Be-
ijer en Annegien H.J. Simis. 03-
01-2015, Noah Han Suleyman 
Stellaard, zoon van Rutger H.J.W. 
Stellaard en Aziza Chtatou. Lim-
men, 02-01-2015, Luca Leonar-
do Mascini, zoon van Carlo G.L. 
Mascini en Tessa M. van Gor-

kum. 
Overleden
Akersloot: 31-12-2014, van der 
Lem, Geertruida K. weduwe van 
Petrus J.J. Spanjaard. Castri-
cum: 01-01-2015, Nijdam, Jan-
na G. gehuwd met Geert Bak-
ker. 02-01-2015 du Pont, An-
na gehuwd met Jan Kuiper. 06-
01-2015, Breimer, Gerda wedu-
we van Hendrik J. Elling. 07-01-
2015, Neesen, Martinus W. ge-
huwd met Maria J. Barten. Lim-
men: 06-01-2015, Glorie, Marga-
retha M. weduwe van Wilhelmus 
van Vlimmeren.

Egmond - De Halve Marathon 
van Egmond is zondag gewon-
nen door Azmeraw Mengist uit 
Ethiopië bij de mannen en de 
Keniaanse Purity Cherotich bij 
de vrouwen. Nederlander Abdi 
Nageeye werd met 1.03,59 vier-
de. Ronald Schröer eindigde als 
twintigste in 1.06,33 en Michel 

Butter werd 43e in 1.12,06. Ech-
te toptijden waren tijdens deze 
editie door de storm niet moge-
lijk op het strand tussen Egmond 
en Castricum. 
Mengist, op de foto geheel 
rechts,  liep de halve marathon 
in 1.03,01. Tweede werd Bon-
sa Diba uit Ethiopië in 1.03,36 

Barre race Egmond-
Pier-Egmond

Egmond - Onder barre omstan-
digheden heeft Richard Jan-
sen zaterdag de zeventiende Eg-
mond-Pier-Egmond gewonnen. 
Een krachtige wind, een hagel-
bui en een zwaar strand zorg-

den voor extreme omstandig-
heden en een prachtig gevecht 
om de winst. Bij de strandop-
gang bij Egmond aan Zee reed 
de 19-jarige renner van Imming/
De Zeeleeuw in volle gang om-

en John Mwangangi werd der-
de in 1.03,53. Cherotich liep 
1.11,40. Nummer twee werd Me-
seret Hailu uit Ethiopië in 1.12,32 
en derde was Gladys Chesir uit 
Kenia in 1.12,58. De Nederlands 
Andrea Deelstra eindigde op een 
zesde plaats. Foto: Peter Renc-
kens.

hoog. Bram Imming en Sebasti-
an Langeveld hadden hier geen 
antwoord op en eindigden als 
tweede en derde. Bij de vrou-
wen zegevierde Pauliena Rooij-
akkers. Beide winnaars kregen 
de rood-wit-blauwe trui omge-
hangen voor de Lotto KNWU NK 
Strandrace. 
Roxane Knetemann en Iris Slap-
pendel behaalden een tweede 
en derde plaats.

Ontmoet Anita bij de 
Egmond Wandel Marathon

Egmond - Anita Witzier, am-
bassadeur van het Reumafonds, 
is bij de twaalfde editie van de 
PWN Egmond Wandel Mara-
thon, die op 24 en 25 januari 
wordt gehouden. 
Het Reumafonds is partner van 
de PWN Egmond Wandel Mara-
thon. ,Deelnemers kunnen Ani-
ta zondag tussen 11.30 en 14.00 
uur ontmoeten in de stand van 

het Reumafonds op de Wandel 
Expo, het begin- en eindpunt 
van de wandelmarathon in Eg-
mond aan Zee. 
De PWN Egmond Wandel Ma-
rathon kent verschillende rou-
tes. Er is een noordelijke en een 
zuidelijke route, die op beide da-
gen kunnen worden gewandeld. 
Deelnemers kunnen kiezen voor 
10,5 of 21,1 kilometer.

www.lijfengezondheid.nl
Verdriet toelaten
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Castricum - Vokaal Kabaal, op-
gericht in 1989, bestaat een 
kwart eeuw en is uitgegroeid tot 
éen van de bekendste en groot-
ste popkoren in Castricum en 
omstreken. Het koor, onder lei-
ding van dirigente Rolien Eike-
lenboom, viert het 25-jarig be-
staan met haar publiek tijdens 
het weekend van 13 en 14 maart. 
‘The best of Vokaal Kabaal’ om-
vat de 33 beste nummers. Te be-
luisteren op vrijdag 13 maart 

om 20.15 uur in de Dorpskerk 
in Castricum en op zaterdag 14 
maart om 20.15 uur in de Strand-
walzaal van Willibrordus in Hei-
loo. 
Na het concert op zaterdag is 
er tevens gelegenheid voor een 
borrel onder muzikale bege-
leiding van Vokaal Kabaal’s ei-
gen combo. Entreekaarten kun-
nen besteld worden bij Sylvia de 
Bruijn via email sylviadebruijn@
zonnet.nl.

Open schilderles Toonbeeld
Castricum   Op 4 februari geeft 
Angèle van den Thillart een open 
schilderles van 19.30 tot 22.00 
uur. Een open les bij Toonbeeld 
is vrijblijvend. De les wordt be-
taald indien men zich voor de 
rest van de cursus opgeeft. In de 
cursus werkten de deelnemers 
iedere les aan de hand van ge-
richte opdrachten; zowel naar de 
waarneming, als thematisch, als 
abstract. Door individuele bege-
leiding kunnen zowel beginners 
als meer gevorderde schilders 
instromen en is er veel ruimte 
voor de ontwikkeling van de ei-
gen beeldtaal. Aanmelden via 
de website  via tnbeeld@xs4all.
nl met vermelding van open les 
schilderen 4 februari of een te-

lefoontje naar de administratie: 
0251-659012.

Extra avond cabaret
Castricum   Omdat de caba-
retvoorstelling bij Podium On-
gekend Talent snel was uitver-
kocht, heeft gastheer Frank Bos-
ke er een avond aan vastgeplakt. 
Op zaterdag 24 januari kan ie-
dereen vanaf 20.00 uur genie-
ten van verschillende cabare-
tiers, hapjes en drankjes voor 
één prijs op de Dorpsstraat 23 in 
Castricum. Op 13 februari is de 
volgende P.O.T.-cabaretavond en 
13 maart komt er een internatio-
naal  poppentheater een try-out 
voorstelling doen voor volwasse-
nen. Lenny Kuhr maakt haar op-
wachting met haar huiskamer-
theatertour vol liedjes, verhalen 
en gesprekken op 16 oktober. 

Reserveren kan via info@dorps-
straat23.nl.

Benefietavond met Emergo, The 
Cast én verrassende gastdirigenten

Castricum - Muziekvereniging 
Emergo en musicalgroep The 
Cast verzorgen op donderdag 29 
januari een optreden in een gro-
te verwarmde tent op De Brink. 
Musicalgroep the Cast zingt 
nummers uit de musical Cabaret 
die zij op 21, 22 en 23 mei uit-
voeren in het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk. Emergo, het or-
kest onder leiding van Eric van 
der Kolk, brengt diverse befaam-
de werken ten gehore. Na afloop 
van de optredens verzorgt de Big 

Band nog een optreden, zodat de 
afsluiting van deze avond uitno-
digt om te dansen. Drie gastdi-
rigenten, Gert Jan Weel, Marian 
Vollers en Henny Huisman pro-
beren de dirigeerstok op ade-
quate wijze te hanteren, waar-
bij het publiek als jury fungeert. 
Voor deze avond is het moge-
lijk een tafel voor tien personen 
te reserveren. Men wordt ont-
vangen als een VIP en heeft de 
beste plaatsen. Ook de hapjes 
en de drankjes worden aange-

boden. Daarbuiten kan natuur-
lijk voor elk gewenst aantal per-
sonen een reservering gemaakt 
worden. Dan wordt er gezorgd 
voor een gezellige tafel. Een ta-
fel reserveren kan via www.soci-
aalcastricum.nl. De entree voor 
alle anderen is vijf euro. Met de 
opbrengst wordt een groot car-
navalsfeest georganiseerd dat 
wordt gehouden op 1 februari in 
dezelfde feesttent voor mensen 
met lichamelijke of verstandelij-
ke beperking.

Castricum - T. Mostert geeft op 
22 januari een lezing over de ge-
schiedenis van de Hugenoten 
bij het Vrouwen Contact Cas-

Lezing over 
Hugenoten

tricum. Hugenoten is de bena-
ming die in de 16e, 17e en 18e 
eeuw in Frankrijk werd gegeven 
aan protestanten. Hun vervol-
ging door kerk en staat en de rol 
die het Franse koningshuis hier-
bij speelde, was zo heftig dat ve-
len besloten te vluchten en tallo-
zen zijn in Nederland terecht ge-

komen. Lagen aan deze opvang 
humanitaire overwegingen ten 
grondslag of waren andere mo-
tieven doorslaggevend? De le-
zing vindt van 14.00-16.00 uur 
plaats in De Kern aan de Over-
toom in Castricum. Niet-leden 
betalen vier euro waarbij inbe-
grepen koffie of thee.

Castricum - Dinsdag 20 janua-
ri start de cursus ‘Verhalen uit je 
leven’ in de bibliotheek  Castri-
cum. Er wordt aandacht besteed 
aan het tot leven brengen van 

‘Verhalen uit je leven schrijven’
verhalen op papier. De cursus 
werkt toe naar een verzameling 
korte verhalen. De groep is klein. 
De cursus wordt gegeven door 
Margreet Schouwenaar, (stads)

dichter en schrijfster. Er zijn acht 
bijeenkomsten eens in de veer-
tien dagen van 14.00 tot 16.00 
uur vanaf 20 januari. 

Voor inlichtingen en/of opgave: 
072-5332418 of info@margreet-
schouwenaar.nl.

Twee jubileumconcerten 
popkoor Vokaal Kabaal

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 11.00 & 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 18.45 uur   woensdag 21.00 uur

The Theory of Everything
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 & 21.00 uur
woensdag 18.45 uur

The Imitation Game
zaterdag 15.30 uur

The Hobbit 3 - 3D
zondag 16.00 uur

The Hobbit 3 - 2D
donderdag 20.00 uur

vrijdag 16.00 & 21.15 uur
zaterdag 18.45 & 21.15 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur

woensdag 20.00 uur
Gooische Vrouwen 2

vrijdag 18.45 uur  zaterdag 16.00 uur 
Samba

zaterdag & zondag 13.30 uur   
woensdag 14.00 uur   

Mees Kees op de planken
zaterdag & zondag 13.30 uur   

woensdag 14.00 uur   
De Pinguins van Madagascar (NL) 2D

zondag 11.00 uur   
Wiplala

Programma 15 jan t/m 21 jan 2015

The Theory of Everything
The Theory of Everything vertelt 
het buitengewone en inspireren-
de levensverhaal van de briljante 
en gerenommeerde astrofysicus 
Stephen Hawking, zijn liefdesre-
latie met Jane Hawking en zijn 
gevecht tegen de ziekte ALS. De 

film is gebaseerd op de memoi-
res ‘Travelling to Infinity: My Life 
with Stephen’ geschreven door 
Jane Hawking. 

Geregisseerd door Academy 
Award winnaar James Marsh.

Samba kwam tien jaar geleden 
vanuit Senegal naar Frankrijk, 
waar het ene na het andere rot 
baantje hem opwachtte. Alice is 
een manager uit het bedrijfsle-
ven die net een burn-out heeft 
gehad. Samba doet er alles aan 
om een werkvergunning te krij-
gen, terwijl Alice haar best doet 

Samba haar leven weer op de rails te 
krijgen als medewerkster bij een 
vrijwilligersorganisatie. 
Beiden hebben moeite om los te 
komen uit hun dagelijkse sleur, 
totdat het lot hen samenbrengt. 
Vol humor en emotie slaat hun 
leven een nieuwe weg in naar 
geluk. Maar wat als het leven 
meer fantasie bevat dan zij in 
huis hebben?
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Roodborstjes wagen zich in de wintermaanden dicht bij huizen omdat ze het in de kou niet 
gemakkelijk hebben. Het roodborstje eet voornamelijk op de grond levende insecten (vooral kevers) en 
slakken, wormen en spinnen. Van de herfst tot vroeg in de lente vormen wormen, fruit en bessen een 
belangrijk deel van zijn dieet. Foto en tekst: Ger Bus

Komende tijd onderhoud 
aan wandelpaden

Uitgeest - Tussen 14 en 28 janu-
ari zijn wandelpaden van de re-
creatieterreinen Zwaansmeer en 
Dorregeest in Uitgeest tijdelijk 
afgesloten. Het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
laat dan onderhoudswerkzaam-
heden hieraan uitvoeren. 

Afsluiting
Vanaf woensdag 14 januari staan 
onderhoudswerkzaamheden ge-
pland voor recreatieterrein Dor-
regeest en vanaf vrijdag 16 janu-
ari voor recreatieterrein Zwaan-
smeer. Gedurende deze werk-
zaamheden zijn wandelpaden 
tijdelijk afgesloten en mogen 
dan niet betreden worden om 
schade te voorkomen. Dit is her-
kenbaar aan een hek aan het be-
gin en aan het einde van het tra-
ject. Deze hekken worden ver-
wijderd wanneer het nieuw aan-
gebrachte verhardingsmate-
riaal is aangedrukt. De paden 
zijn hierna weer goed begaan-
baar. Door weersomstandighe-
den kunnen volgorde en duur 
van de werkzaamheden veran-
deren. Kijk hiervoor op www.alk-

maarder enuitgeestermeer.nl bij 
Nieuws.

Alternatief
Ondanks de werkzaamheden is 
het prima mogelijk om op het 
gras van de recreatieterreinen te 
lopen om bijvoorbeeld uw hond 
uit te laten. Zorg er dan wel voor 
dat u een paar stevige schoe-
nen of laarzen aantrekt die tegen 
een stootje kunnen. Het wandel-
pad vanaf de parkeerplaats van 
Zwaansmeer tot aan de dijk blijft 
wel toegankelijk. Dit pad is twee 
jaar geleden gerenoveerd.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit 
het egaliseren van de wandelpa-
den die tijdens de jaren 90 met 
kleischelpen waren aangelegd. 
Hierop komt verhardingsmate-
riaal bestaande uit een meng-
sel met gemalen natuursteen. 
Dit materiaal is slijtvaster dan de 
kleischelpen en verstuift nauwe-
lijks bij droogte. Ook ontstaan 
minder snel plassen omdat de-
ze laag bolvormig aangebracht 
wordt en langer in vorm blijft. 

Film Bon Dieu in De Zwaan
Uitgeest - Vrijdag 23 januari 
wordt de film Bon Dieu vertoond 
bij Filmhuis De Zwaan. Claude 
en Marie Verneuil zijn afkom-
stig van katholieke ouders uit de 
grote provinciale bourgeoisie en 
nogal conservatief. Het was ech-
ter even slikken toen hun eerste 
dochter trouwde met een Mos-
lim, hun tweede met een Jood 
en de derde met een Chinees. 
Drie bruiloften achter elkaar in 
de opening van Bon Dieu!, maar 
Claude lacht erbij als een boer 
met kiespijn. Konden zijn doch-
ters nou niet gewoon met een 
nette katholieke jongen trou-
wen? Intussen moet hij zich 
maar zien te gedragen als een 
ruimdenkende, moderne man. 
Hun hoop dat hun laatste doch-
ter toch voor de kerk gaat trou-
wen wordt versterkt wanneer 
ze een brave Katholieke jongen 

ontmoet. 
In ‘Bon Dieu’ (de vertaling van 
de oorspronkelijke Franse titel is: 
Wat hebben we Onze Lieve Heer 
misdaan?) gebruikt filmmaker 
Philippe de Chauveron het wa-
pen van de humor om het alle-
daagse racisme, waar zelfs de 
meest politiek correcte burger 
niet aan ontkomt, aan de kaak te 
stellen. Ook tussen de verschil-
lende etnische groepen komen 
onderlinge wrijvingen voor. De-
ze Franse bioscoop hit trok in ei-
gen land bijna een miljoen be-
zoekers. 
Aanvang film om 20.15 uur. Toe-
gang: 5 euro inclusief een kopje 
koffie/thee voorafgaand aan de 
film. (Vrienden 4 euro). Kaarten 
in de voorverkoop bij boekhan-
del Schuyt, Middelweg 139 Uit-
geest of indien voorradig aan de 
zaal.

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

Speler Excelsior districtskampioen
Uitgeest - In het weekend van 
21 december werd in biljartcen-
trum “Om De Noord” in Wormer-
veer de districtsfinale bandsto-
ten 5e klasse gespeeld. Tijdens 
dit goed georganiseerde toer-
nooi gingen vijf spelers uit de 
Zaanstreek, een Purmerender 
een Edammer én onze plaatsge-
noot Chiel van den Bogaard, lid 
van Excelsior en de Heemskerk-
se vereniging  OBIS , strijden om 
de titel. Van den Bogaard be-
gon zaterdag zéér voortvarend, 
door zijn eerste drie partijen met 

rustig spel in winst om te zet-
ten. Tijdens zijn vierde partij gin-
gen de zenuwen een rol spelen, 
maar in de nabeurt wist hij nog 
gelijk te komen met zijn tegen-
stander. Zondag moesten er nog 
drie wedstrijden gespeeld wor-
den. In zijn vijfde partij had Chiel 
al gauw het nakijken. Om kampi-
oen te worden diende hij de laat-
ste twee partijen nu echt wel te 
winnen. 
Doordat hij zijn zenuwen de baas 
bleef lukte dat ook, met gedegen 
spel. Met 10 matchpunten werd 

hij eerste. 
Tijdens de gezellige prijsuitrei-
king werd hem gevraagd of hij 
nu in januari mee wil doen aan 
het gewestelijk kampioenschap, 
waar hij uiteraard ‘ja’ op ant-
woordde. Dat kampioenschap 
wordt ook in Wormerveer ge-
speeld, maar in een geheel nieu-
we biljartzaal, vlak naast “Om De 
Noord”, dat binnenkort met de 
grond gelijk wordt gemaakt. In 
de kerstvakantie verhuisde men 
naar dit prachtige nieuwe com-
plex.

Pastoor Paul Vlaar bij de K.V.B.
Uitgeest - Wie kent hem niet, 
de kleurrijke pastoor van de Vic-
torkerk in Obdam, pastoor Paul 
Vlaar?
Menigeen zal zich de Eucharis-
tieviering in 2010 herinneren, 
waar de Obdamse pastoor zo-
veel Oranje-euforie in had ge-
stopt dat bisschop Punt hem 
voor twee maanden schorste. 
Dat was achteraf zoals hij dat 
zalf noemt, een ‘waterscheiding 
in zijn levensloop’.

Onlangs heeft pastoor Paul Vlaar 
een boekje met gedichten ge-
schreven. 

Die gedichten geven een beeld 
van zijn leven van het afgelopen 
decennium. 
Ook aan de ‘Oranje-mis’ is een 
gedicht gewijd. 
De opbrengst van de verkoop 
van het boekje (9,50) komt ge-
heel ten goede aan de Victor-
kerk. 
Uiteraard zal hij erover vertel-
len en over nog veel meer, want 
pastoor Paul is een begenadigd 
spreker! 

De avond van de Katholieke 
Vrouwen Bond in De Zwaan be-
gint om 20.00 uur.
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Ragio - Huis van Hilde, het ar-
cheologiecentrum van Noord-
Holland, zoekt naar vrijwilligers 
voor het gastvrij ontvangen van 
het publiek. In de depots van het 
gloednieuwe gebouw in Cas-
tricum worden alle archeologi-
sche vondsten uit onze provincie 
bewaard. Het publieksgedeelte 
geeft een eigentijdse presentatie 
van de archeologie van Noord-
Holland.
Naast een vaste expositie zijn 
er ruimten voor tijdelijke ten-
toonstellingen, een receptie met 
winkel en een café met een ter-
ras. Ook zijn er ruimtes voor ver-
gaderingen en evenementen. 

Scholieren kunnen aan de slag 
met educatieve programma’s in 
het ArcheoLab.
Vrijwilligers worden gezocht voor 
het bemensen van de balie, de 
winkel en het café; voor het ont-
vangen en begeleiden van be-
zoekers en schoolgroepen; het 
ondersteunen van publieksacti-
viteiten en evenementen. De vrij-
willigers komen te werken in een 
enthousiast team op een bijzon-
dere locatie tussen de duinen en 
het spoor.

Voor meer informatie en in-
schrijfformulier: www.huisvan-
hilde.nl.     

Nationale Voorleesdagen 
in de bibliotheek

Workshop 
Zentangle 
tekenen 

IJmond - Zentangle of droede-
len is gedachteloze krabbels ma-
ken met pen op papier terwijl je 
naar iemand luistert, zoals tij-
dens een telefoongesprek of ver-
gadering. Onderzoek wijst uit dat 
droedelen het brein helpt om be-
ter te concentreren, te ontspan-
nen of informatie op te slaan. 
Droedelen is de laatste jaren uit-
gegroeid tot een eigenzinnige 
hobby, kunstvorm en creatieve 
meditatie en vindt vele aanhan-
gers. Het is niet voor niets dat de 
kleurboeken voor volwassenen 
erg gewild zijn. Ook hierin ko-
men veel zentangles voor.
Dinsdag 27 januari, in het kader 
van de maand van de spirituali-
teit, wordt een workshop Zan-
tangle tekenen gegeven door 
Janna van Zuijlen in de biblio-
theek in Heemskerk. Zij is zeer 
bedreven in mandalatekenen en 
papierknipkunst en geeft daar 
ook les in. Janna heeft al diver-
se succesvolle workshops bij ons 
gegeven.
Voor deze workshop is geen te-
kentalent nodig, iedereen kan 
het! Kom ook en maak het begin 
van je eigen kleurboek!
De kosten bedragen 7 euro, met 
bibliotheekpas 5 euro. Aanvang 
20.00 uur. Kaartverkoop via de 
website van de bibliotheek of bij 
de klantenservice.

Uitgeest - Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen van 21 tot 31 ja-
nuari is er van alles te doen in de 
bibliotheek. Er wordt voorgele-
zen uit het prentenboek van het 

jaar 2015  ‘Boer Boris gaat naar 
zee’ van Ted van Lieshout en Phi-
lip Hopman. Aansluitend worden 
er diverse activiteiten georgani-
seerd door de Kamercommis-
sie, Biebpimpers en Biebx8. Gra-
tis inloop voor kinderen van 3 
tot 6 jaar. In bibliotheek Uitgeest 
wordt op 21 januari van 15.00 tot 
16.00 uur voorgelezen. Kinde-
ren die lid worden van de biblio-
theek tijdens de Nationale Voor-
leesdagen van 21 tot 31 januari 
ontvangen een cadeautje zolang 
de voorraad strekt.

Theatervoorstelling 
Regio - Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen speelt op zater-
dag 31 januari het Zoldertheater 
de voorstelling Koe aan Zee in 
vestiging Heemskerk van Bibli-
otheek IJmond Noord. De voor-
stelling is voor kinderen van 3 
tot 6 jaar en is gebaseerd op het 

prentenboek van het jaar ‘Boer 
Boris gaat naar zee’.
Aanvang 15:15 uur. Toegangs-
kaarten voor ouder en kind kos-
ten per persoon 6 euro. Reserve-
ren via www.bibliotheekijmond-
noord.nl en bij bureau Klanten-
service in alle vestigingen. 

Nieuw Archeologiecentrum
Huis van Hilde 
zoekt vrijwilligers

 

   

 
 
Onze collega Fred Maquiné gaat met pensioen. 
 
Fred heeft ruim 33 jaar met veel inzet als fysiotherapeut in Uitgeest  
gewerkt en we willen dit moment dan ook niet zomaar laten passeren. 
 
Daarom nodigen we u allen van harte uit om het glas met Fred te  
komen heffen. De receptie wordt gehouden op: 
 
Woensdag 28 januari tussen 16:00 en 18:00 uur in onze praktijk in  
de Schevelstraat. 
 
Team Fysiotherapie Uitgeest  
       
0251-313040 
fysiotherapiedeschevel@planet.nl 
www.fysiotherapieuitgeest.net 

 
 

Fysiotherapie Uitgeest 
 
Schevelstraat 3 Graskamplaan 13 
1911 CK Uitgeest 1911 LH Uitgeest 
0251 - 317031 0251 - 313894 

 

Schevelstraat 3, 
1911 CK Uitgeest, 0251 - 313040
Graskamplaan 13, 
1911 LH Uitgeest, 0251 - 313894

Makkelijk & vertrouwd

De Cnollenbijter 8, 1911 KB Uitgeest
Tel. 06 15251894
nanette.heijne@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/nanette-heijne Reisbureau at Home

Nanette Heijne

De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:

• Persoonlijk advies op maat
• Op afspraak mogelijk, waar en wanneer het u uitkomt
• Flexibel, goed en vrijwel altijd bereikbaar per mail/telefoon
• Privacy en uitstekende service van A tot Z.
• Oók reizen van andere Nederlandse en Duitse reisorganisaties
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Livemuziek in Bakkerij 
Castricum - Crossover hip-hop/
rockformatie Die Vers stond in 
2014 op Uit Je Bakfestival en 
geeft op vrijdag 16 januari acte 
de présence in De Bakkerij. Zaal 
open 21.00 uur, entree vier euro. 

Op zaterdag 17 januari staat de 
nieuwe band van de ex-leden 
van Melomaniacs op het podium  

en die band kreeg Lowlands aan 
het dansen. Daarnaast op zater-
dag gabberbeats van de Castri-
cum Terror Nerds en last but not 
least het legendarische Queens 
of the Galaxy, de band die ooit 
een optreden gaf op het dak van 
de oude Bakkerij aan het Bak-
kerspleintje. De muziek begint 
om 22.00 uur, entree vier euro.

Gemeente steunt Jonge Helden
Castricum - De Jonge Helden 
krijgen subsidie van de gemeen-
te Castricum. De schoolprojec-
ten die deze naam meekregen 
moeten voorkomen dat kinderen 
ernstig vastlopen, nadat ze met 
een ingrijpend verlies te maken 
hebben gehad dat ze niet vol-
doende hebben kunnen verwer-
ken. Deze ‘Jonge Helden’ ont-
wikkelen vaak problemen. 

Deze maand start in Castri-
cum een Jonge Helden groep in 
het basisonderwijs; in novem-
ber gingen al twee groepen van 

start in het voortgezet onder-
wijs, met leerlingen van het Jac. 
P. Thijsse College en het Clusi-
us College. De bedoeling is dat 
er ook groepen in het voorjaar 
van 2015 starten. Het scholen-
project werkt in groepsverband. 
Een groep bestaat uit een tien-
tal leerlingen en er zijn zes trai-
ningsbijeenkomsten en een ou-
deravond. Tot slot krijgen ouders 
in een persoonlijk gesprek met 
een van de coaches informatie 
over het proces van hun kind en 
desgewenst tips en handreikin-
gen bij de begeleiding. 

Boardingtoernooi succes
Akersloot - Vrijdagavond 
is het achtste Old Alkmaar 
Boardingtoernooi in sporthal 
De Lelie  van start  gegaan 
met de meisjes E1-teams. 
Na spannende poulewed-
strijden ging de finale tus-
sen DTS ME1 en FC Uitgeest. 
DTS ME1 was ook dit jaar te 
sterk en won de finale met 
3-0. De prijzen werden uitge-
reikt door Chantal de Ridder, 
speelster van Ajax dames en 
het Nederlands elftal. 

Op zaterdagochtend was het de 
beurt aan de F1-poule. Hier ging 
Foresters F1 met de cup met de 
grote oren naar huis. De span-
nende finale eindigde in 3-3 
waarna Foresters de strafschop-
pen beter benutte. Aanslui-
tend werd de E-poule gespeeld. 
Spannende wedstrijden leidden 
tot een finale tussen Meervogels 
E1  en Foresters E3. Foresters E3 

trok aan het langste eind en won 
met 3-1. Als laatste was het de 
beurt aan de teams van de E1-
hoofdklasse. In een zinderende 
finale won Castricum E1 met 3-2 
van Reiger Boys E1. 
Zowel op zaterdag als op zondag 
waren de Freestyle voetballers 
Toine Rombout en Pim de Boer 
aanwezig met demo’s en clinics.
De  zondag stond het Old Alk-
maar Boardingtoernooi geheel 
in het teken van de D-pupillen. 
Hier deden twee teams van AZ 
(onder twaalf) en twee teams 
van AJAX D2 mee. Ook de D-
pupillen hebben een wervelen-
de voetbalshow laten zien. Het 
toernooi werd afgesloten met 
de droomfinale tussen AZ en 
Ajax De finale eindigde in 2-2. 
Ajax nam de penalty’s beter en 
won uiteindelijk het Old Alkmaar 
Boardingtoernooi. De prijzen van 
de D1-poule werden uitgereikt 
door AZ-speler Celso Ortiz.

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

Instuif bij Croonenburg 
zaterdag in de Bloemen
Castricum - Zaterdag 17 janu-
ari organiseert volleybalvereni-
ging Croonenburg een instuif in 
sporthal de Bloemen. 

De instuif duurt van 12.00-13.30 
uur en is bedoeld voor elke ba-
sisschoolleerling die wil ontdek-
ken hoe leuk volleybal kan zijn. 
Tijdens de instuif leren de deel-
nemers smashen, serveren en 
nog veel meer. Voor meer in-
formatie over Croonenburg zie 
www.croonenburg.nl

Castricum - Op zondag 18 ja-
nuari begint de ‘Week voor de 
Eenheid’. Er is dan een oecu-
menische viering om 16.00 
uur in de Pancratiuskerk. 

Het thema voor de dienst: ‘Dorst’ 
is aangereikt door christenen uit 
Brazilië. Wim Nieuwenhuis van 
de Evangeliegemeente Castri-
cum is de voorganger. 

Na afloop is er een gezamenlijke 
maaltijd in het parochiehuis met 
drie soorten soep die is bereid 
door de verschillende kerken. 
Aan de gasten wordt gevraagd 
brood mee te nemen om te de-
len, al dan niet belegd.

Week voor de 
Eenheid

Castricum - Op 15 januari is het 
mogelijk gratis kennis te maken 
met biodanza. Volgende week 
start een serie van vijf keer. Na-
dere informatie op http://biodan-
zacastricum.nl/ of bel 06-479 513 
70. De dansavonden gaan van 
start om 19.45 uur in de Juliana 
van Stolbergschool, Castricum.

Gratis biodanza

Meespelen bij badmintonclub
Castricum   Iedereen van ze-
ventien jaar en ouder kan maan-
dag 26 januari meespelen op de 
open avond van Badminton Club 
Castricum, zowel beginners als 
gevorderden. Samen met een 
lid van de vereniging spelen de 
deelnemers een aantal wedstrij-
den waarbij plezier voorop staat. 
Deelname is gratis. Het begint 
om 20.00 uur en duurt tot 22.00 
uur in sporthal De Bloemen, De 

Bloemen 71 in Castricum. Voor 
meer informatie of aanmelden 
toernooi@bccastricum.nl. 
Het is ook mogelijk om op de 
maandag te komen kijken of 
mee te spelen. In de maanden 
januari en februari is het moge-
lijk een maand lang gratis mee 
te spelen. Volwassenen vanaf 
achttien jaar spelen van 20.00 tot 
23.00 uur, de jeugd van 17.00 tot 
18.00 uur.

Fitnessclub Healthy-Fit 
viert vierjarig bestaan

Heemskerk -  Fitnessclub He-
althy-Fit bestaat vier jaar. Het 
bedrijf onderscheidt zich door 
een totaalconcept te bieden dat 
uniek is in de wijde regio. Steeds 
meer mensen ontdekken de fit-
nessformule, waarmee snel een 
goed resultaat kan worden ge-
boekt.

In vier jaar tijd is er heel wat ge-
beurd in het fitnesscentrum. Zo 
werd alle aanwezige appara-
tuur voor cardiofitness vervan-
gen en kreeg ook het interieur 
een flinke opknapbeurt. Met de 
introductie van de Milon Cir-
kel toonde het bedrijf aan voor-
op te lopen in de ontwikkelin-
gen op het gebied van fitness in 
ons land. Het uit Duitsland af-
komstige concept omvat een af-
wisselend oefenprogramma op 
een cirkel van acht volautomati-
sche fitnesstoestellen. Elke deel-
nemer ontvangt een chipkaart, 
waarop de persoonlijke instellin-
gen per toestel worden opgesla-

een aparte sauna voor zowel da-
mes als heren. Healthy-Fit speelt 
daarmee in op de vraag vanuit 
de markt en wil een zo compleet 
mogelijk aanbod kunnen pre-
senteren, van groepsles tot in-
dividuele begeleiding, altijd ge-
baseerd op de nieuwste inno-
vaties in de branche. Eigenaren 
Alex Aberkrom en Romano Mo-
rais: ,,Wij zijn onze trouwe klan-
ten dankbaar dat ze hier komen 
sporten!’’
Fitnessclub Healthy-Fit is geves-
tigd aan de Starweg 2 in Heems-
kerk. Kijk op www.healthy-fit.nl 
voor uitgebreide informatie. 

gen. De volledige training duurt 
35 minuten en is daardoor ide-
aal voor mensen die weinig tijd 
hebben maar toch op adequate 
manier aan hun conditie of ge-
wicht willen werken. Het suc-
ces van de Milon Cirkel gaat in-
middels de verwachtingen te bo-
ven. Recent heeft het pand een 
kleine verbouwing ondergaan, 
met als doel het realiseren van 
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Indianendisco
Uitgeest - Na de indianenwork-
shop van afgelopen week staat 
er aanstaande zaterdag, 17 ja-
nuari, ook een speciale disco 
op het programma bij speeltuin 
“Kindervreugd” in Uitgeest. De-
ze staat eveneens in het teken 
van het thema indianen. De dis-
co in het clubgebouw van de 
vereniging begint om 15.00 uur 
en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 
Samen met de lichteffecten, bel-
lenblaas, rookmachines en la-
sers maken de dj’s er weer een 
geweldig feest van. Kinderen die 
lid zijn van de speeltuin kunnen 
gratis naar binnen. Aan niet le-
den wordt een kleine bijdrage 
gevraagd van 1 euro.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Yoga bij S.U.S.
Uitgeest - Bij Stichting Uitgees-
ter Senioren kunt u op dinsdag 
of vrijdag meedoen aan yoga. Op 
een rustgevend muziekje doet u 
oefeningen op de stoel en/of op 
de mat. De lessen worden gege-
ven door een enthousiaste en er-
varen docente. Wilt u eerst eens 
kijken of dit iets voor u is? Dan 
kunt u een keer vrijblijvend mee 
komen doen. 
Wekelijks op dinsdag van 9.00 
tot 10.00 uur en op vrijdag van 
10.15 tot 11.15 uur. Kosten 40 
euro voor 15 lessen. 

Nieuwe 
bibliotheek-
agenda is uit

IJmond - Wat is er de komende 
tijd in de bibliotheek te beleven? 
In de Bibliotheekagenda vindt 
u de activiteiten die Bibliotheek 
IJmond Noord u aanbiedt in de 
eerste helft van 2015. De Bibli-
otheekagenda is te verkrijgen in 
alle vestigingen van Bibliotheek 
IJmond Noord en te raadple-
gen op de website www.biblio-
theekijmondnoord.nl. Op deze 
website is tevens meer informa-
tie te vinden over de verschillen-
de activiteiten.

Fort aan den Ham 
iedere woensdag open

Uitgeest - Het Fort aan Den 
Ham museum aan de Busch en 
Dam 13, Uitgeest is vanaf nu 
weer iedere woensdag geopend 

voor bezoek van 10 tot 16 uur.
Fort aan Den Ham is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam 
en UNESCO Werelderfgoed.

Kerk in Beweging
Uitgeest - Zaterdagavond 17 ja-
nuari is pastor Paul Vlaar te gast 
in de Onze Lieve Vrouwe Ge-
boorte-kerk in Uitgeest.Het the-
ma van de viering is ‘Rots’. De le-
zingen, liedjes en verhalen staan 
in het teken van vertrouwen en 
standvastigheid. Pastor Vlaar is 

op dit moment priester-assistent 
in de parochie in Obdam en 
vlootaalmoezenier bij de Konink-
lijke Marine. Het koor Sound of 
Life zorgt voor de muzikale be-
geleiding. De viering begint om 
19.00 uur in de parochiekerk aan 
de Langebuurt in Uitgeest.

Uitgeest - Hieronder ziet u de 
winnaars van de eerste wedstrijd 
van het nieuwe jaar van Bridge 
Club Uitgeest.

A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-Eric 
Molenaar 62,83%; 2 Lia Hendrik-
se-Corrie Nijsen 62,17%; 3 Ria 
Vessies-Aad Visbeen 61,30%.
B-lijn: 1 Auke Hulshof-Gon-
ny Hulshof 67,71% 2 Wim 
Hoogeboom-Nico Molenaar 
61,46% 3 Marléne Heijne-Henk 

Jonker 55,21%. 
C-lijn: 1 Dick Hendrikse-Jac 
Sintenie 67,08% 2 Riet Schaf-
gans-Leo Tromp 61,67% 3 Cas 
v Andel-Tineke Ligthart 58,33%.
D-lijn: 1 Wim Nugteren-Nel v 
Bergen 58,70% 2 Thea Aben-
Marry Zwaan 55,89% 3 Wies de 
Wit-Annie Nijman 53,65%.
E-lijn: 1 Wil vd Pol-Ank vd Eng 
64,00% 2 Anneke Pel-Karel 
Romkes 60,83% 3 Ger v Andel-
Wil Post 58,33%.

        Bridgenieuws

Foto Yvonne Mul gekozen 
voor landelijk magazine
Uitgeest - Iedere maand kiest 
de redactie van Aedes-Magazi-
ne, hét magazine voor woning-
corporaties in Nederland, een in-
gezonden reportagefoto voor de 
prominente eerste twee pagina’s 
van het blad. Deze maand ging 
de eer naar de Uitgeestse foto-
graaf Yvonne Mul. Zij maakte in 
november een opvallende actie-
foto op een bouwwerk in Haar-
lem.
Yvonne: ,,Van de uitvoerder van 
het bouwwerk kreeg ik toestem-
ming om boven op het dak van 
de eerste woning te klimmen. Ik 

moest mij wel laten zekeren en 
ik kreeg een bouwhelm op. Bij 
prefab-bouwwerken worden alle 
muren, vloeren en daken et ce-
tera kant en klaar het bouwwerk 
ingehezen. Dat is een spectacu-
lair gezicht. Zelfs het metselwerk 
zit al op de buitenmuren. Toen ik 
er was werden de binnentrap-
pen aangeleverd. Mede door de 
prachtige wolkenlucht en mijn 
standpunt is het een opvallende 
foto geworden. In het magazine 
is de foto over twee pagina’s ge-
plaatst. Het doet de foto alle eer 
aan.’’

Kerkje Krommeniedijk 
open voor bezichtiging
Regio - Zondag 18 januari  is de 
Hervormde Kerk van Kromme-
niedijk open voor bezichtiging.
Misschien denkt u wel eens tij-
dens een fietstocht; ‘wat is dit 
een mooi kerkje, wanneer kun-
nen we dit kerkje van binnen be-
zoeken?’ Die gelegenheid krijgt 
u iedere derde zondag van de 
maand van 13.00 tot 16.00 uur.
In 1755 is het huidige kerk-
je gebouwd, maar al vanaf 1461 
heeft op dezelfde plek een kapel 
en later nog 3 kerkjes gestaan. 
Brand en oorlogsgeweld heeft 
deze kapelletjes verwoest. De 

kerk ligt op een terp. Achter de 
kerk is een begraafplaats waar 
nog steeds begrafenissen plaats 
kunnen vinden.
Tijdens uw bezoek aan de kerk, 
kunt u geïnformeerd worden 
over het ontstaan van het kerk-
je, de gebrandschilderde ramen, 
het scheepsmodel dat in de kerk 
hang en bijvoorbeeld hoe de 
banken aangepast zijn omdat 
de mensen langer werden. Maar 
het is ook fijn om alleen maar te 
genieten van de rust en stilte in 
de kerk.
Het adres is Krommeniedijk 182.

Geen krant ontvangen?

Tel. 0251-674433
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App van René tegen stress, 
vermoeidheid en burn-out 
Castricum - Onlangs is een 
nieuwe app op de markt geko-
men voor mensen die last heb-
ben van chronische vermoeid-
heids-, stress- en pijnklachten. 
De app, genaamd ‘Pocket Ener-
gy’, is gemaakt door oud-Castri-
cummer René Kuijlenburg, die 
zelf zeven jaar geleden de diag-
nose ME/CVS kreeg. ,,Ik hoop 
dat mijn ervaring nu andere 
mensen kan helpen.” 
In een poging weer invloed op 
zijn leven te kunnen uitoefenen, 
begon René met het nauwkeurig 
monitoren van zijn dagelijkse ac-
tiviteiten en bijbehorende ener-
gieverbruik en klachtniveau. Het 
bleek voor hem de oplossing om 
weer controle over zijn gezond-
heid en welzijn te krijgen: ,,Ik ben 
in Excel gaan bijhouden wat ik 
op een dag zoal deed en hoe ik 
me daarbij voelde. De verbanden 
die ik vond hielpen me enorm, 
omdat ik inzicht kreeg in mijn 
energiebalans en mijn fysieke 
en mentale grenzen. Door deze 
aanwijzingen op te volgen, ging 
ik al snel met stappen vooruit. Ik 
voel mij tegenwoordig zelfs hele-
maal niet meer beperkt en hoop 

dat mijn ervaring via de Pocket 
Energy app nu ook andere men-
sen kan helpen.” De PocketEner-
gy app is onlangs officieel gelan-
ceerd en momenteel tijdelijk gra-
tis te downloaden in de App Sto-
re van Apple. Het zijn drukke tij-
den voor Kuijlenburg, die tegen-
woordig in Amsterdam woont: ‘In 
twee dagen tijd waren er al meer 
dan 1,000 downloads en sinds-
dien staat de telefoon roodgloei-
end.’ Tijdens de lanceringscam-
pagne van de app wordt Kuijlen-
burg bijgestaan door Emiel Mar-
tens en Ger Post van commu-
nicatiebureau Gasten in je Ge-
zicht, ook twee oud-Castricum-
mers die tegenwoordig in Am-
sterdam wonen. ‘Het zijn oude 
schoolvrienden. Zo zie je maar 
weer hoe ondernemend Castri-
cummers zijn!’, aldus een lachen-
de Kuilenburg.     
 
De PocketEnergy app is tot 
maandag 19 januari aanstaande 
gratis te downloaden voor iOS in 
de App Store van Apple, daar-
na gaat hij 3,59 euro kosten. Aan 
een Android-versie wordt mo-
menteel gewerkt.

Vraagtekens CDA over voortgang 
aanpak spoorwegovergang

Castricum - De verkeersproble-
men bij de overweg Beverwijker-
straatweg worden niet aange-
pakt door het college. Tenmin-
ste, niet op de wijze die de raad 
voor ogen heeft. Daartoe had 
de gemeenteraad in december 
2013 een amendement aange-
nomen die was ingediend door 
het CDA en de VVD. Essentieel 
in dat amendement was een ver-
volgonderzoek te laten verrich-
ten naar de mogelijkheden en 
daarbij de CDA oplossingsvari-
ant als leidraad te nemen.

CDA-raadslid Gerrit Brander-
horst: ,,Wij zijn van mening dat 
de verkeersveiligheid door de 
chaotische verkeersafwikkeling 
en de daarmee voorkomende ir-
ritaties ernstig wordt bedreigd. 
Met name in de spitstijden. We 
mogen blij zijn dat er nog geen 
ongelukken zijn gebeurd.” 
De kern van het voorgestelde 
CDA-plan is dat op het moment 
dat de spoorbomen open zijn de 

doorstroming zodanig wordt ver-
beterd dat het aantal passerende 
auto’s toe kan nemen. ,,De aan-
gedragen oplossing biedt een 
verbetering waarbij de kosten 
beperkt blijven. Maar volgens 
het college is er sprake van een 
gering positief effect, met name 
door het rechtsafslaand verkeer.” 
De bezwaren van het college 
worden door het CDA weerlegd.

Naast een maximale doorstro-
ming bij geopende bomen zou 
het CDA een afslag willen voor 
het verkeer uit het zuiden naar 
de Kramersweg met een opstel-
strook voor zo¹n vier auto’s, een 
verkeersstrook voor verkeer met 
bestemming Gasstraat, Schou-
tenbosch en Dorpsstraat  en 
een voor verkeer met bestem-
ming Stationsweg. Voor ver-
keer komende vanaf de Stati-
onsweg zou een opstelstrook 
kunnen komen voor verkeer dat 
linksaf gaat naar de Dorpsstraat 
voor circa drie auto’s. Eventueel 

zou afslaan naar Schoutenbosch 
voor verkeer vanuit de Stations-
weg verboden kunnen worden. 
Het college wil wel verder onder-
zoek laten verrichten, waarbij de 
gehele situatie rondom de over-
weg moet worden bekeken. 
Branderhorst: ,,De problematiek 
bij de overweg en de wijze van 
afwikkeling door het dorp is door 
het vorige college diepgaand be-
studeerd. Daarbij zijn vele oplos-
singen met miljoenen aan in-
vesteringen de revue gepas-
seerd. Geen der plannen kon re-
kenen op een positieve instem-
ming van de raad. Uiteindelijk is 
de relatief eenvoudige oplossing 
van het CDA met steun van VVD 
en andere partijen overgebleven 
en door de raad bekrachtigd. De 
CDA-fractie wil een nadere reac-
tie van het college en een poli-
tieke bespreking met de andere 
fracties. De vraag die aan de or-
de moet komen is of we de pro-
blematiek bij de overweg nog ja-
ren laten voortduren.”

Nieuwe locatie Speel-o-theek
Castricum -  Speel-o-theek 
Castricum is zaterdag 10 janua-
ri officieel op de nieuwe locatie 
aan de Dr. Van Nieveltweg 20, in 
de Augustinusschool, geopend. 

Deze feestelijke opening is on-
der toeziend oog van de leden en 
vrijwilligers verricht door Marjan 
Beerse, oud-vrijwilliger van de 
Speel-o-theek en werkzaam op 
de Augustinusschool. Veel leden 
kwamen een kijkje nemen. 

Ook lid worden van de Speel-
o-theek of meewerken als vrij-
williger? Kijk op www.sotcastri-
cum.nl.

Castricum - Op donderdag 
15 januari van 10.30 tot 12.00 
uur komt logopediste Marti-
ne Meilink een presentatie ge-
ven voor mensen die slechtho-
rend zijn over de mogelijkheden 
van spraakafzien. Spraakafzien, 
vroeger vaak liplezen genoemd, 
is het aflezen van klanken van ie-
mands mond gecombineerd met 
informatie uit non-verbale infor-
matie zoals gezichtsuitdrukkin-
gen en lichaamstaal.Naast hulp-
middelen als het hoortoestel en 
huisaanpassingen kan spraak-
afzien een belangrijke onder-
steuning bieden bij het spraak-
verstaan. Het is mogelijk deel 
te gaan nemen aan een cursus 
spraakafzien. Veelal wordt zo¹n 
cursus vergoed door zorgverze-
keraars. De bijeenkomst is in het 
Rode Kruisgebouw aan het Kooi-
plein 24 in Castricum.

Spraakafzien

Castricum - Vrijdagavond werd 
de brandweer gealarmeerd door  
serviceflat Sans Souci. Op de 
eerste etage was een melder af-
gegaan omdat een bewoner si-
garen had zitten roken in zijn ka-
mer. Toen de man de deur open-
deed, ging de melder af.

Melding door 
sigaren

Twee nieuwe wijkagenten
Castricum - Er is een nieuwe 
wijkagent voor het centrum (zuid 
en noord) en de Oranjebuurt. 
Wesley Wessendorp (foto rechts) 
houdt toezicht op dit gebied en 
werkt er aan om deze wijk veilig 
en leefbaar te houden. 
In Noord-End, Molendijk, Al-
bert’s Hoeve en het buitenge-
bied is ook een nieuwe wijkagent 
gekomen: Lorenz van der Plaats 
(foto links)  houdt hier toezicht. 
Wessendorp vertelt: ,,Als wijk-
agent zal ik voornamelijk op de 
fiets in de wijk te vinden zijn. 
Ik wil graag aanspreekbaar zijn 
voor de mensen in de wijk, want 
zij weten als geen ander wat er 
speelt en leeft in de wijk. Zij zijn 
de ogen en oren van de politie.” 
Lorenz van der Plaats: ,,Buurtbe-
woners kunnen met structure-
le problemen en wijkgerelateer-
de vragen bij mij terecht. Ik voer 
mijn werkzaamheden uit van-
af het team Castricum. Ik ben te 
bereiken via het telefoonnum-
mer 0900-8844. Wanneer ik niet 
aanwezig ben, kunnen buurtbe-

woners een bericht voor mij ach-
terlaten. Bel voor spoedgevallen 
met 112.” Wesley Wessendorp is 
onder hetzelfde nummer bereik-
baar en via twitter @POL_Wes-
sendorp.
De wijkagent is verantwoordelijk 
voor de totale politiezorg binnen 
zijn wijk. Hij richt zich op de aan-
pak van sociale problemen, maar 
ook op zaken als overlast, crimi-
naliteit, milieu en verkeer. In sa-
menwerking met collega’s van 
de surveillancedienst, recherche, 
milieu en jeugd werkt de wijk-
agent voortdurend aan het ver-
beteren en vergroten van de vei-
ligheid in de buurt. 
De wijkagent onderhoudt con-
tact met externe partners, zoals 
de gemeente en maatschappelij-
ke organisaties. 
Met deze organisaties worden 
problemen besproken en wordt 
overlegd hoe deze adequaat 
aangepakt kunnen worden, en 
door wie. Ook dan is informatie 
uit de buurt van essentieel be-
lang.
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Cursus 
baarspeuteren
Limmen-  Hengelsportvereni-
ging Limmen heeft samen met 
de jeugdafdeling van HV Cas-
tricum in november een cursus 
baarsvissen verzorgd voor zowel 
jeugd als beginnende volwassen 
vissers. Op verzoek wordt deze 
cursus herhaald op zondag 18 
januari. 
Leden van jeugd en senioren 
van de hengelsportverenigingen 
van Limmen en Castricum kun-
nen zich inschrijven tot donder-
dag 15 januari bij Peter van der 
Heijdt, 072-5051056 of via pe-
ter@samenbeet.nl. De cursus 
start om 9.30 uur met een the-
oriegedeelte van circa 40 minu-
ten. Het laatste uur van de cur-
sus zijn ook de cursisten van vo-
rig jaar welkom om mee te vis-
sen. 
Cursuslokaal is bij jeu-de bou-
les vereniging te Limmen, achter 
cultureel centrum Vredenburg. 
Het praktijkgedeelte wordt ge-
houden aan het Stet te Limmen. 
De cursus wordt door vismees-
ter en meervoudig baarskampi-
oen Rien Faasse gegeven.

Nieuwe EHBO-cursussen
Castricum - De Rode Kruisafde-
ling Castricum biedt het komend 
half jaar een drietal verschillen-
de EHBO-cursussen aan. Bij de 
cursus voor het diploma Eerste 
Hulpverlener doet men zowel 
theoretische kennis op als prak-
tische vaardigheden. Natuurlijk 
zal ook de reanimatie aan de or-
de komen en het toepassen van 
de AED. Deze cursus Uitgebrei-
de EHBO voor beginners wordt 
gegeven in brandweerkazerne, 
Rijksweg 51 in Limmen en om-
vat negen lesavonden vanaf 11 
februari van 19.30 tot 22.00 uur. 
Deze cursus bereidt de deelne-
mers niet alleen voor op de pro-
fessionele praktijk, maar men 
kan ook als Rode Kruisvrijwil-
liger ingezet worden als Eer-
ste Hulpverlener bij evenemen-
ten. Voor degenen die geen tijd 
of gelegenheid hebben de uit-
gebreide EHBO-cursus te vol-
gen, is er een snelcursus EHBO 

van vier uur. Deze cursus wordt 
gegeven op zaterdag 17 januari 
en op 28 februari van 13.00 tot 
17.00 uur in de brandweerkazer-
ne in Limmen. Speciaal voor jon-
ge ouders is de workshop EHBO 
aan (kleine) kinderen in het Ro-
de Kruis-kantoor aan het Kooi-
plein 24a in Castricum. Ze leren 
hier wat ze moeten doen bij de 
zeven meest voorkomende on-
gevallen bij baby’s en kinderen. 
Tijdens de drie uur durende les 
kunnen ze oefenen met de an-
dere ouder, partner of vriendin. 
De workshop wordt gegeven op 
woensdag 21 januari, dinsdag 24 
februari, donderdag 19 maart en 
maandag 20 april van 19.00 tot 
22.00 uur in het Rode Kruiskan-
toor, Kooiplein 24 a in Castricum. 
Meer informatie en/of aanmel-
dingen voor deze cursussen kan 
via ehbo@rodekruiscastricum.nl 
of per telefoon bij Angelika Kor-
ving, 072-5053045.

Akersloot - Wim Mandemakers 
heeft de zevende rit van de KPB 
mountainbikecup op overtui-
gende wijze gewonnen. Door de 
langdurige regen van de afge-
lopen periode was het parcours 
op Sportcomplex de Cloppen-
burgh zompig geworden, maar 
dit deerde Mandemakers niet en 
hij ging samen met Henk Louwe 
op avontuur. Henk werd tweede, 
gevolgd door Henk Jan Verdonk, 
Chris Kemp en Maurits Heida.

Mandemakers 
wint

Limmen - Conquista en Scou-
ting Limmen organiseren op 
vrijdag 20 februari een spook-
tocht. Er zijn licht- en geluidsef-
fecten, griezels, spoken en meer. 
Aanmelden bij Conquista of via 
het inschrijfformulier op Face-
book. Woensdag 14 januari kun-
nen kinderen vanaf acht jaar van 
14.00 tot 17.00 beeldhouwen met 
speksteen in Conquista.

Spooktocht

Henk en Frans dragen 
steentje bij in Filippijnen
Akersloot - Op 30 januari gaan 
vader en zoon Henk en Frans 
Beentjes van Beentjes Bouw-
groep naar de Filippijnen en niet 
zomaar op vakantie. Zij willen er 
letterlijk en fi guurlijk een steen-
tje bijdragen om armoede te be-
strijden. Henk: ,,Wij gaan name-
lijk samen met Stiho en de non-
profi torganisatie Habitat for Hu-
manity op reis. We bouwen  mee 
aan een thuis voor een gezin dat 
nu nog in ellendige omstandig-
heden leeft. Samen met lokale 
vakmensen en de toekomstige 
huiseigenaren bouwen wij mee 
aan een simpel maar degelijk 
huis, waarmee de familie zelf-
standig een betere toekomst kan 
opbouwen.

In 2000 organiseerde Stiho, 
groothandel voor hout, plaat- en 
bouwmaterialen, voor de eerste 
keer bouwreizen. Er werd toen 
ook gebouwd in de Filippijnen. 
Nu, na de storm eind 2013, is 
hulp in dat land weer hard no-
dig. De bouwreis naar de Filippij-
nen vinden plaats van 30 janua-
ri tot en met 8 februari. ,,Er wordt 
door twintig mensen gebouwd in 
Daanbantayan, wat op het noor-
delijkste puntje van Cebu ligt. 
Ook daar trok het oog van de 
storm overheen en liet een spoor 
van vernielingen achter.
Met de bouw van virtuele huizen 
op www.bouwmee.nl/stiho kun-
nen betrokkenen in Nederland 
een donatie doen.

John van Zweden bij Meervogels
Akersloot - Op donderdag 22 
januari houdt Meervogels `31 
in de kantine op Sportcomplex 
Cloppenburch vanaf 20.00 uur 
voor de sponsoren een bijeen-
komst met als gastspreker John 
van Zweden. John van Zweden 
was twintig jaar oud, toen hij de 
verf- en behangwinkel van zijn 
vader overnam en uitbouwde tot 
de grootste behang- en woning-
inrichtingswinkel van Nederland. 
Het leverde hem landelijke be-
kendheid op als de behangko-
ning.
John¹s grote liefde, naast zijn 
vrouw en kinderen, is voetbal. 
Zijn vader nam hem als kleine 
jongen aan de hand mee naar 
ADO Den Haag. Inmiddels is hij 
al dertig jaar een van de meest 
trouwe sponsors, met een niet 
afl atende passie. John¹s ande-
re passie is het Engelse voet-
bal. De correspondentie die hij 
als zestienjarige scholier voerde 
met een penvriend in Groot Brit-
tannië, resulteerde in een hech-
te vriendschap met een suppor-
ter van Swansea City. Vanaf dat 
moment heeft hij ook deze club 
in zijn hart gesloten en volgt hij 
alle wedstrijden. 
Toen in 2002 Swansea City door 

de toenmalige eigenaar aan de 
rand van de afgrond was ge-
bracht, heeft John met een aan-
tal lokale supporters de club ge-
red door die eigenaar uit te ko-
pen en werd hij mede-eigenaar 
van de club. Als spreker vertelt 
John over zijn ‘aandeel’ in  Swan-
sea City, zijn held Bobby Charl-
ton, over champagne in de be-
stuurskamers en trainings- en 
maatpakken maar ook over be-
hang en vloerbedekking en hoe 
of hij als Haagse volksjongen 
opklom tot mede-eigenaar van 
Swansea City.

Over leven in de winter
Heiloo - In de winter lijkt het bos 
uitgestorven; de loofbomen zijn 
kaal, er zijn weinig vogels en er 
bloeit nauwelijks iets. Toch is het 
voorjaar op komst. 
Dit komt ter sprake tijdens de 
maandelijkse IVN-wandeling in 
het Heilooër Bos op zondag 18 

januari.  Verzamelen om 10.00 
uur bij de Kattenberg aan de 
Kennemer straatweg. 
Een donatie wordt op prijs ge-
steld. Voor nadere inlichtingen: 
IVN-Heiloo@hccnet.nl of bel-
len: 072-5325110. Foto: Paul ten 
Have.

Voorlezen elke dag een feest!
Castricum - Speciaal voor ba-
by’s, peuters en kleuters zijn 
er de Nationale Voorleesda-
gen. Dit jaar staat het Prenten-
boek Boer Boris gaat naar zee 
van Ted van Lieshout en Phi-
lip Hopman centraal. In Cas-
tricum gaat dansjuf Amy van 
der Haagen samen met de kin-
deren dansen op liedjes als 
Hoofd, schouders, knie en teen 
en Deze vuist op deze vuist. Op 
vrijdag 30 januari in de biblio-
theek in Castricum om 10.00 
uur. Aanmelden via www.bibli-
otheekkennemerwaard.nl of bij 
de klantenservice. 

www. .nl

www. .nl



Uitgeest - Het jaar 2015 gaat 
uitermate goed van start bij De 
Zwaan Cultureel. Op 16 janua-
ri namelijk speelt muziekthea-
tergezelschap De Andersons de 
muzikale thriller over mysterieu-
ze moord op de Zweedse pre-
mier Olof Palme. 
Vergeet The Killing, vergeet Stieg 

Expositie Len Beentjes
Uitgeest - In de maand januari 
exposeert Len Beentjes bij Boek-
handel Schuyt aan de Middel-
weg. Len woont in Beverwijk. In 
de boekhandel zijn voorname-
lijk olieverfschilderijen van hem 
te zien, maar naast het fi jnschil-
deren heeft Len ook decors ont-
worpen voor musicals en werkt 
ook als illustrator. Ondanks een 
jaar Kunstacademie Haarlem en 
de Cartoonschool in Amsterdam 
ziet hij zich als autodidact. Hij 
zegt het meeste  geleerd te heb-

ben van kijken naar schilderijen 
van fi jnschilders als Henk Hel-
mantel, Richard Dadd en Mat-
thijs Roling. Ook Jeroen Bosch, 
Don Lawrence en H.R. Giger zijn 
grote voorbeelden voor hem ge-
weest. Hij tekent of schildert 
graag oude verweerde voorwer-
pen en gebouwen en maakt ze 
dan het liefst nog ouder. Zijn 
schilderijen hebben vaak een 
magisch–realistisch karakter.
De expositie is te zien tot 2 fe-
bruari.

Djembe-workshop 
en demonstratie

Regio - Afrikontact Promotions 
houdt woensdag 28 januari een 
open dag in Christelijke Basis-
school De Evenaar aan de Jupi-
terstraat 139 in Krommenie. 
Van 18:00 uur tot 18:45 uur is er 
een proefl es voor iedereen die 
geïnteresseerd is om de Djembé 
lessen te gaan volgen.
Van 19.00 uur tot 19.25 uur zal 
er een concert gegeven worden 
door de Djembé Band Zama-
na, onder leiding van de mees-
terdrummer Patrick Ngambi, af-
komstig uit Kameroen. 
Op woensdag 4 februari gaat 
er een nieuwe, serie Afrikaan-

se Percussie- en Djembé/Jam-
lessen van start. Deze lessen 
worden gegeven door Patrick 
Ngambi.

Patrick is geboren in 1972 in 
Douala Kameroen en woont nu 
18 jaar in Nederland (Uitgeest) 
en is vader van een zoon Ma-
tindi. Hij volgde Djembé lessen 
bij verschillende grote Djembé-
meesters uit Senegal, Guinee en 
Mali. Patrick is naast djembe-le-
raar en entertainer ook oprichter 
van stichting Afrikontact Promo-
ti-ons en de Djembé Band Za-
mana.

Djembe-workshop 

Midweekse wandeling
Uitgeest - Na een succesvol-
le december wandelmaand  met 
de Kerstlichtjes Avondwandeling 
(374 deelnemers) en de Oliebol-
len Snerttocht (240 deelnemers) 
start Wandelsportvereniging De 
Laatste Loodjes in januari 2015 
weer met een reeks midweek-
se wandelingen. Elke maand een 
leuke wandeling, op een wisse-

lende dag, andere startlocatie 
met een afstand van ongeveer 
10 kilometer. Inschrijven kan 
vanaf 09.15 uur, de gezamenlij-
ke start is om 10.00 uur precies, 
iedereen loopt zijn eigen tempo 
en er wordt onderweg niet ge-
pauzeerd.
Kosten voor DLL leden 1,50, 
Bondsleden 2,50 en niet leden 

3,50. Bij de start ontvangt iedere 
deelnemers een tegoedbon voor 
een kop koffi e of thee en een 
parkoersbeschrijving.
Op donderdag 15 januari gaat de 
eerste midweekse ochtendwan-
deling De Oud Zaandijk Route  
plaatsvinden vanuit de startlo-
catie Zwembad Zaangolf, Wezel-
straat 1b, Koog aan de Zaan
De wandelroute gaat vanuit het 
zwembad Zaangolf door de Ko-
gertunnel naar het Koogerpark.
Via de Hoogstraat, Lagedijk naar 
het Hazepad en via de tunnel 
onder de snelweg en spoorbaan 
naar Rooswijk. Vanuit Roos-
wijk voert de wandeling de deel-
nemers naar de wijk Westerk-
oog en langs NS station Koog 
Bloemwijk gaat de wandeling te-
rug naar de fi nish in de Wezel-
straat bij het zwembad.
Iedereen, lid of geen lid van de 
wandelvereniging,  kan mee-
wandelen en  is van harte wel-
kom. Een ronde van twee uurtjes 
wandelen zorgt voor een heerlij-
ke sportieve start van 2015!
Alle verdere informatie: www.
wsvdelaatsteloodjes.nl.

‘In gesprek met mijn 
moordenaar’ in De Zwaan

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

het dossier inmiddels 225 me-
ter lang is, 130 mensen uit zich-
zelf hebben bekend en er hon-
derden verdachten en theorieën 
zijn, is de moord nog steeds niet 
opgelost.
Muziektheatergezelschap De 
Andersons brengt in samenwer-
king met Arjen Lubach (script) 
de voorstelling ‘In gesprek met 
mijn moordenaar’, een theatra-
le muzikale thriller mét humor. 
De charmante Olof Palme krijgt 
anderhalf uur de tijd om zijn ei-
gen moord te onderzoeken. Hij 
gaat in gesprek met politieke te-
genstanders, een Zuid-Afrikaan-
se spion, een alcoholist, Vladi-
mir Poetin en zelfs met zijn ei-
gen vrouw. De spannende maar 
soms ook komische scènes krui-
sen met gloeiende, opzwepen-
de en poëtische liederen. ‘In ge-
sprek met mijn moordenaar’ is 
even intrigerend en humoristisch 
als Palme zelf was.
Olof Palme, een eigenzinnig vi-
sionair die de wereld wak-
ker wilde schudden, zette zich 
sterk in voor de wereldvrede en 
riep de mensen op om te dur-
ven dromen. Hij was een politi-
cus met een kunstenaarsziel. In 
zijn speeches citeerde hij fi loso-
fen, dichters en schrijvers. Palme 
werd regelmatig vergeleken met 
John F. Kennedy; beiden waren 
jong, progressief en controversi-
eel en beiden werden vermoord.
Deze voorstelling is op vrijdag 
16 januari, aanvang 20.15 uur. 
De toegangsprijs is 12,50, Vrien-
den van de Zwaan Cultureel krij-
gen 2,50 korting.
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits nog 
beschikbaar, uiterlijk 15 minuten 
voor aanvang voorstelling), of via 
online reservering.

Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel (www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl).
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Castricum - Vrijdag omstreeks 
7.35 uur vond een aanrijding 
plaats tussen twee personenau-
to op de kruising Provinciale weg 
met de Zeeweg. Een bestuurder 
kwam uit de richting van Lim-
men en wilde rechtdoor de N203 
oprijden. Ze verklaarde dat het 
stoplicht op groen stond en dat 
ze met verhoogde snelheid door-
reed. De bestuurder van de an-
dere personenauto uit de rich-
ting van Castricum wilde links-
af de Rijksweg op. Hij verklaar-
de ook groen licht te hebben 
toen hij optrok. Een aanrijding 
was het gevolg. De bestuurders 
liepen schaafwonden en spier-
pijn op. Beiden auto’s zijn weg-
gesleept.

Aanrijding 

Bakkum - In de nacht van za-
terdag 10 op zondag 11 januari 
tussen 1.00 en 3.00 uur zijn van-
dalen actief geweest in de buurt 
van de van Polanenlaan en Cos-
terstraat. Hierbij is een raam ver-
nield en zijn er van auto’s ver-
schillende ruitenwissers afge-
broken. Hiervan zijn aangiftes 
opgenomen. Getuigen worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie. 

Vandalisme

Gaan we elkaar uit het 
oog verliezen?

Zoals we allemaal weten en mis-
schien ervaren, wordt door de 
overheid en dus ook door onze 
gemeente steeds meer een te-
rugtrekkende beweging gemaakt 
als het gaat om de zorg voor en 
het begeleiden van inwoners die 
dat nodig hebben. Door het ge-
voerde beleid van de overheid 
vallen er steeds meer systemen 
weg die het ons mogelijk maken 
zelfstandig te functioneren en ons 
ondersteunen bij het invullen van 
ons leven. De gemeente subsidi-
eert steeds minder, veel vereni-
gingen moeten omzien naar een 
andere mogelijkheid om elkaar 
te ontmoeten omdat bijvoorbeeld 
zaalhuur niet meer wordt betaald 
en privé niet is op te brengen. 
Niet alleen mensen die hechten 
aan hun vereniging maar de min-
der draagkrachtigen, kwetsba-
re inwoners maakten gebruik van 
de geboden faciliteiten en voor-
al die laatste groep is nu net de 
bevolkingsgroep die deze vor-
men van ondersteuning zo no-
dig heeft en niet de mogelijkheid 
heeft om zelf te zorgen voor het 
voortzetten van de activiteit. Ker-
ken komen leeg te staan of ver-
dwijnen, bijbehorende zaalruimte 
verdwijnt, het postkantoor staat al 
tijden leeg, De Schakel verdwijnt, 
de Molenweidschool wordt afge-
broken. Persoonlijk denk ik dat de 
gemeente juist dit soort ‘preven-
tieve systemen’ in de lucht moet 
houden om het mogelijk te hou-

den dat weer naar elkaar kunnen 
blijven omkijken en elkaar ‘in de 
gaten kunnen houden’ voor die-
gene die dat nu zo hard nodig 
heeft. Deze zorg heb ik gedeeld 
met een aantal gelijkdenkenden 
en daaruit ontstaat de gedach-
te om eens in kleine kring te star-
ten met een discussie hoe we de-
ze negatieve trend positief kun-
nen ombuigen. Moeten we blij-
ven beschikken over zaalruimten? 
Kunnen we het verlies aan ruim-
te op een andere manier vervan-
gen? Kunnen we er op een ande-
re manier voor zorgen dat men-
sen elkaar kunnen blijven zien en 
naar elkaar kunnen blijven om-
zien? Kunnen we meer in eigen 
beheer noodzakelijke ruimten ex-
ploiteren, wat kost dat en hoe or-
ganiseren we dat? Dat zijn zo wat 
vragen die naar mijn mening aan 
de orde zouden moeten komen 
en de antwoorden zouden kun-
nen leiden tot aan plan dat we 
zouden kunnen voorleggen aan 
de gemeente, verenigingen, pro-
jectontwikkelaars, et cetera. Al-
lereerst denk ik aan een groep-
je van vijf tot tien ondernemen-
de, enthousiaste, slimme mensen 
die goed in vergelijkbare mate-
rie thuis zijn. Hoe mooi is het om 
2015 te starten, onder het genot 
van een goed glas, met de benen 
op tafel, en te brainstormen over 
dit vraagstuk. Opgeven bij jnie-
meijer@zowel.eu.
Jan Niemeijer.

Held

Afscheid en feest bij Uylenspieghels
Limmen - Zaterdag 7 februari is 
er een afscheidsreceptie en het 
Oude Stompenbal bij carnavals-
vereniging de Uylenspieghels.
Dit is het laatste seizoen van 
carnavalsvereniging. De Uylen-
spieghels willen op een mooie 
manier afsluiten en daarvoor 

wordt een afscheidsreceptie ge-
organiseerd om betrokkenen te 
bedanken. Deze receptie wordt 
gehouden van 16.00 tot 17.30 
uur in De Burgerij. Op deze af-
scheidsreceptie is een  kleine 
tentoonstelling ingericht waarin 
men even terug kan gaan in de 

tijd. Bovendien halen de Uylen-
spieghels ook nog een maal het 
Oude Stompenbal uit de kast, 
op zaterdag 7 februari van 20.30 
tot 1.00uur in De Burgerij. De-
ze avond is speciaal voor leden, 
oud-raadsleden en leden van de 
club van 111.

Akersloot - Zaterdag 17 janu-
ari wordt een keezdrive gehou-
den  in café De Vriendschap in 
samenwerking met Keezbord.nl. 
De winnaars kunnen kiezen uit 
verschillende prijzen en er is ook 
een verloting. Inschrijven kan 
via keezbord.nl of aan de zaal. 
Aanvang 19.00 uur. Het adres is 
Kerklaan 18.

Keezdrive in 
Vriendschap

Cabaret is de nieuwe 
uitdaging voor The Cast
Castricum - Musicalgroep 
The Cast gaat een nieuwe 
uitdaging aan. Cabaret is de  
musical waar het semi-pro-
fessionele gezelschap de tan-
den in zal zetten dit theater-
seizoen. Op 21 mei gaat Ca-
baret feestelijk in première in 
het Kennemer Theater te Be-
verwijk.  

The Cast is sinds afgelopen sep-
tember hard aan het repeteren 
geslagen. Na de wervelende fla-
mencomusical over Zorro is Ca-
baret een nieuwe uitdaging voor 
de groep. 
De grimmige sfeer uit het voor-
oorlogse Berlijn neerzetten met 
verlopen nachtclubdanseres-
sen en een verdoemd liefdesver-
haal vergt een heel andere ma-
nier van spelen en dansen van 
de gemotiveerde Cast-leden. Het 
artistiek team bestaat uit Marc-
Peter van der Maas (regisseur), 
Mirjam Spijker en Jenny Burger 
(choreografen) en Ruud Luttik-
huizen (muzikaal leider). Voor 

deze productie wordt de mu-
ziek verzorgd door een live-or-
kest o.l.v. Gerbrand van Kolck. 
Met swingende ritmes uit de ja-
ren dertig neemt The Cast het 
publiek mee naar het vooroor-
logse Berlijn waar in een roerige 
tijd van armoede de jonge Ame-
rikaanse schrijver Clifford Brads-
haw terechtkomt in de Kit Kat 
club. 
Daar ontmoet Clifford de ster 
van de show: Sally Bowles. Is 
hun prille liefde bestand tegen 
de dreiging van de Tweede We-
reldoorlog? Iedereen wacht wat 
er komen gaat en staat voor 
moeilijke keuzes: volgen, vluch-
ten of verzetten. Kaarten zijn te 
bestellen via www.kennemer-
theater.nl of via de theaterkassa: 
0251 221453. 

Op donderdag 21 mei gaat Ca-
baret van start met een speciale 
feestelijke première, waarna drie 
voorstellingen volgen op vrijdag-
avond 22 mei en zaterdag 23 mei 
(matinee en avond).

Bosuilenexcursies voor jeugd
Castricum - De Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland orga-
niseert op vrijdagavond 16 en 
op 23 januari een avondexcur-
sie voor jongeren. De bedoeling 
van deze excursies is om bosui-
len waar te nemen. Bij de excur-
sies bootst de uilenroeper Arend 
de Jong het geluid van de bos-
uilen na. Als het goed is ant-
woorden de bosuilen en laten 
zij zich even zien. Op 16 januari 
wordt verzameld bij de parkeer-
plaats van landgoed Marquette 
in Heemskerk en op 23 januari bij 
de hoofdingang van Dijk en Duin 
aan de Zeeweg in Bakkum. Bei-
de excursies beginnen om 19.30 
uur en duren ongeveer een uur. 
Aanmelden voor de excursie is 
niet nodig en deelname is gra-

tis. Jongeren die zich opgeven 
als jeugdlid van de vogelwerk-
groep betalen 5,00 euro contri-
butie per jaar.

Ik wil graag de held feliciteren 
die mijn autospiegel eraf getrapt 
heeft. Fantastisch gedaan. Was al 
een paar keer eerder geprobeerd, 
maar toen was er helaas weinig 
schade. Maar nu na paar oefen-

stootjes volledig eraf, knap hoor. 
Je bent mijn Held 2015.

Joke van den Bergh, Koekoeks-
bloem 51 Castricum, tel.: 0251-
658738.
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FC Uitgeest ME1 in 
finale Boardingtoernooi
Uitgeest - Vrijdagavond moes-
ten de meiden van FC Uitgeest 
ME1 aantreden in het sterk be-
zette “Old Alkmaar” boarding-
toernooi in Akersloot. Na mooie 
wedstrijden tegen DTS, Meervo-
gels, ADO’20 en de kruisfinale 
tegen FC Castricum, kwam Uit-
geest uiteindelijk in de finale. De 
opkomst voor de finale is altijd 
het spektakelstuk van het toer-
nooi. Uit een heuse spelerstun-

nel, begeleid met opzwepende 
muziek een rookkanon en licht-
effecten werden de meiden één 
voor één opgeroepen. 

De finale ging helaas verloren te-
gen DTS, maar uiteindelijk werd 
een mooie tweede prijs in ont-
vangst genomen, uitgereikt door 
niemand minder dan Chantal de 
Ridder, 46-voudig International 
en spits van vrouwen Ajax 1.

Zaterdag 17 januari 
Junioren:
FC Uitgeest A1-VSV A1 14:30
FC Uitgeest B1-FC Castricum B1 13:00
SVA C2-FC Uitgeest C2 11:00
Meisjes:
FC Uitgeest MC1-Purmerend MC1 11:30
FC Uitgeest ME1-Kolping Boys ME1 10:15
Pupillen:
FC Uitgeest D1-AFC 34 D2 10:00
Berdos D4-FC Uitgeest D4 11:00
FC Uitgeest E1-Fortius E1 13:00
FC Uitgeest E9-FC Uitgeest E8 10:15
ADO ‘20 F1-FC Uitgeest F1 09:15
FC Uitgeest F3-FC Uitgeest F2 09:00
Alcmaria V. F4-FC Uitgeest F6 09:00
G-team:
FC Uitgeest G1 -Bloemendaal G1 11:30

Zondag 18 januari
Senioren:
FC Uitgeest 1-Woudia 1 13:00
FC Uitgeest 2-Woudia 2 13:00
FC Uitgeest 4-Alkmaarsche Boys 3 10:30
FC Uitgeest 5-Graftdijk 3 10:30
DEM 5-FC Uitgeest 6 14:00
Velsenoord 2 -FC Uitgeest 7 11:30
SDZ 7-FC Uitgeest 8 14:45
Vrone 9-FC Uitgeest 9  14:00
FC Uitgeest 10 -HSV 7  12:45
Beverwijk 4-FC Uitgeest 11 11:00
Beverwijk 5 -FC Uitgeest 12  11:00
Junioren:
FC Uitgeest A3-SV Spartanen A2  13:30
Meisjes:
FC Uitgeest MA1-KFC MA1 14:00

Cursus pupillentrainer 
bij FC Uitgeest
Uitgeest - Maandag werd de af-
trap gegeven voor de cursus pu-
pillen trainer van de KNVB.
In het technisch voetbalbeleids-
plan van FC Uitgeest is opgeno-
men dat de begeleiders van de 
jeugd (trainers, teambegeleiders 
en jeugdscheidsrechters) kun-
nen beschikken over de juis-
te vaardigheden om de jeugd te 
begeleiden. De laatste jaren is er 
al veel energie gestoken in het 
project “Jeugdscheidsrechters” 
en dat heeft tot gevolg dat alle 
jeugdwedstrijden bij FC Uitgeest 
worden geleid door gecertifi-

ceerde scheidsrechters van FC 
Uitgeest.

Nu wordt een start gemaakt met 
de cursus Pupillentrainer. De 
vrijwilligers van FC Uitgeest die 
trainingen verzorgden voor de 
jeugdteams hebben gelegenheid 
gekregen om hun enthousiasme 
uit te breiden door deel te ne-
men aan de KNVB cursus voor 
Pupillentrainer.
De opleiding bestaat uit twee 
delen: een cursus- en een erva-
ringsdeel. Het cursusdeel, met 
veel praktijk, bestaat uit acht bij-

eenkomsten van 3 uur en wordt 
op avonden gegeven.
Het ervaringsdeel bestaat uit: het 
minimaal een keer per week ge-
durende de opleiding trainen en 
coachen van pupillen. Tijdens dit 
ervaringsgedeelte voeren cursis-
ten opdrachten uit, de resultaten 
hiervan worden verzameld in het 
portfolio.

De cursus wordt gehouden op 
de sportvelden van FC Uitgeest. 
17 Jeugdtrainers van FC Uitgeest 
gaan deelnemen aan deze cur-
sus. In het kader van het nieu-
we Beleidsplan is FC Uitgeest 
blij met deze grote belangstel-
ling vanuit de trainersgroep. Op 
deze manier kan het trainings- 
en begeleidingsprogramma voor 
de jeugd verder worden verbe-
terd en het bestuur van de ver-
eniging is dan ook graag bereid 
om op deze wijze te investeren in 
de jeugd van FC Uitgeest.

Vaarexcursie
Uitgeest - Halve eenden, wilde 
eenden en krakeenden. Al de-
ze eendensoorten bestaan echt 
en kunt u zondag 18 januari sa-
men met nog meer eendensoor-
ten zien tijdens een vaarexcursie 
in het Wormer-en Jisperveld.  De 
gids vertelt allerlei wetenswaar-
digheden over eenden en na-
tuurlijk ook over de andere vo-
gels, die de deelnemers in het 
veld in de winter kunnen tegen-
komen zoals grote zilverreigers, 
buizerd, blauwe kiekendief, to-
renvalk, wulpen, watersnippen, 
goudplevieren, kieviten, futen, 
meeuwen- en ganzensoorten. 
Halverwege de vaartocht, die 
wordt gehouden van 14.00 tot 
16.00 uur wordt een bezoek ge-
bracht aan de koeien en kalfjes 
van de beheerboerderij van Na-
tuurmonumenten.
Reserveren bij bezoekerscen-
trum De Poelboerderij in Wor-
mer via 075-6219100 of per e-
mail bezoekerscentrum@poel-
boerderij.nl onder vermelding 
van naam, aantal personen en 
telefoonnummer. Kosten 12 eu-
ro, kinderen 3 euro. Leden Na-
tuurmonumenten, Vogelbe-
scherming Nederland, Vogelbe-
schermingswacht Zaanstreek en 
Vrienden van bezoekerscentrum 
De Poelboerderij 8 euro. Meer 
informatie: www.poelboerderij.nl  
Afvaart bezoekerscentrum Poel-
boerderij, Veerdijk 106 in Wor-
mer. Op de foto een krakeend 
(foto: Larry Kef)

Uri Coronel geeft lezing 
voor MKB-IJmond

Regio - MKB-IJmond heeft be-
sloten om haar ALV & Nieuw-
jaarsMKBorrel op de avond van 
20 januari dit jaar in een ande-
re vorm te gieten door een voor-
aanstaand spreker uit te nodigen 
in de persoon van o.a. onderne-
mer, voormalig Ajax voorzitter, 
voormalig voorzitter VNO NCW 
Amsterdam  en huidig voorzitter 
van Artis; Uri Coronel. Plaats van 
handeling; SC Telstar Stadion!

Coronel zal in het stadion van 
Telstar in Velsen-Zuid een boek-
presentatie geven van zijn auto-
biografie; ‘Uri, mijn familie, mijn 
leven’. In dit boek verhaalt de 
uit een Joods ondernemersge-
zin komende Coronel over zijn 
aangrijpende Joodse familiege-
schiedenis, zijn zakelijke loop-
baan, zijn Ajax-periode, zijn hui-
dige (gezins)leven, de oorlog, 
zijn liefde voor Ajax, de ruzie met 
Cruijff en zijn huidige werkzaam-
heden. Een indrukwekkend ver-
haal welke u niet mag missen!
In het voorwoord van het boek 
benadrukt Coronel dat de lezer 
geen literair meesterwerk hoeft 
te verwachten en voorafgaand 
aan de bijeenkomst zal hij dit 
herhalen. “Ik ben geen schrijver, 
maar wel de enige die dit ver-
haal zo kan vertellen. Dit is pri-
mair een familiegeschiedenis, dit 
verhaal komt recht uit mijn hart.” 

Hij schuwt er niet voor in het 
boek zijn mening te geven over 
een aantal onderwerpen waar hij 
mee te maken had en geeft weer 
hoe hij deze heeft beleefd. Zon-
der een spoor van rancune. 

Ondernemers die geïnteresseerd 
zijn in de boekpresentatie van de 
heer Coronel kunnen zich aan-
melden via de website van MKB-
IJmond; www.mkb-ijmond.nl 

Aanwezigen krijgen het boek 
van de voormalig Ajax voorzitter 
aangeboden door de vereniging.

Geen krant ontvangen?

Tel. 0251-674433
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Opening opnamekliniek 
ouderen Dijk en Duin

Castricum - Op maandag 19 ja-
nuari opent Toon Mans, de bur-
gemeester Castricum, de nieuwe 
opnamekliniek voor ouderen met 
een psychiatrische aandoening. 
Dit bijzondere gebouw staat op 
het landgoed Duin en Bosch van 
Dijk en Duin. De kliniek voor 
ouderen is een groot symme-
trisch pand dat duurzaam, vei-
lig en van alle nieuwste gemak-
ken is voorzien. Denk aan high-
tech domotica, geavanceerde til-
liften en badkamers met open-
draaiende wanden. De nieuwe 
kliniek bestaat uit vijf units met 
in totaal 81 kamers. Iedere cli-
ent heeft een kamer, met eigen 
sanitair. In het midden van elke 
unit is een gemeenschappelijke 

woonkamer en keuken gecre-
eerd met een uitzonderlijk open 
karakter. De inrichting, kleuren, 
ruimtes en het licht zijn volledig 
afgestemd op ouderen. De kli-
niek voor ouderen ligt midden 
in het groen, volledig passend 
in het reeds bestaande architec-
tenlandschap van het landgoed. 
De uitstraling van de monumen-
tale panden hebben als voor-
beeld gediend voor deze bouw. 
Het betreft een langgerekt sym-
metrisch pand met een collosale 
indruk. De gekinkte kap, de te-
rugvallende witgepleisterde ge-
vels en driehoekige dakkapellen 
zijn herkenbare punten voor ver-
schillende van de monumentale 
panden.

Maritieme reünie met 
expositie Joop Bakker
Castricum - Na het succes van 
vorig jaar vindt er in het Strand-
vondstenmuseum op zondag 15 
februari voor de tweede keer 
een bijeenkomst plaats voor ie-
dereen die de maritieme wereld 
een warm hart toedraagt. 

De feestelijke dag wordt om-
lijst met een expositie van Joop 
Bakker, een optreden van dich-
ter Bob van Leeuwen, fi lmpjes 

en het ophalen van allerlei herin-
neringen. In zijn nieuwe exposi-
tie vallen vooral de nieuwe acryl-
schilderijen van Joop op, zoals 
de KNRM reddingboten, sleep-
boten maar vooral het topstuk, 
de SS Rotterdam. Reünisten 
en belangstellenden zijn vanaf 
14.30 tot 17.00 uur welkom. Aan-
melden kan tot 13 februari via 
info@strandvondstenmuseum.nl  
of tel.: 06-22923226.

Castricum - De VrijeLijst houdt 
op zondag 18 januari vanaf 16.00 
uur in het Strandvondstenmu-
seum in Castricum een inspi-
ratiebijeenkomst voor leden en 
belangstellenden. Behalve een 
toost op het nieuwe jaar is de 
bijeenkomst bedoeld voor vra-
gen en uitleg over 2014 en om 
de koers van de partij met el-
kaar te bespreken. Gespreks-
leider is Paulien Zwikker. Zij zal 
met de aanwezigen in gesprek 
gaan over ideeën en toekomst-
plannen. Raadslid Ron de Haan 
is er om in te gaan op actuele 
onderwerpen. Ook zal hij ingaan 
op het initiatief van de nieuwe 
NoordHollandse politieke par-
tij Hart voor Holland, die op 18 
maart gaat meedoen aan de Pro-
vinciale Statenverkiezingen. De 
Haan is gevraagd om zich voor 
Hart voor Holland verkiesbaar te 
stellen. Eerder op dezelfde dag 
maakt Hart voor Holland in Alk-
maar de kandidatenlijst voor de 
verkiezingen bekend. 

Bijeenkomst 
De Vrije Lijst

Bakkum - In de strijd om de 
DoedeDeen-beker van Schaak-
club Bakkum hebben de volgen-
de spelers zich geplaatst voor de 
kwartfi nales: Gren Noteboom, 
Peter Siekerman, Fons Ver-
meulen, Rob Gallenkamp, Arno 
Schlosser, Bob Bakker, Jacob 
Bleijendaal en de winnaar van 
Henk van der Eng/Lau Zonne-
veld. Opvallend waren het aan-
tal ‘sudden deaths’, een serie 
van extra snelschaakpartijen, die 
de beslissing moesten brengen. 
Bakker wist Han Kemperink in 
de verlenging met paardschaak 
te verslaan. Vermeulen hield het 
hoofd net iets koeler tegen Jos 
Zonneveld en Gallenkamp kwam 
met de schrik vrij tegen de sterk 
spelende Flip van Aalzum. 
Bij het TataSteelChess in Wijk 
aan Zee hebben de Bakkum-
mers wisselend gepresteerd: 
Arno Schlosser tweede (klas-
se vijf), Fons Vermeulen derde 
(klasse vijf), Gren Notenboom 
vierde (klasse zes), Jos Zonne-
veld vierde (klasse  zeven).

Bekerschaak

Castricum - De Werkgroep 
Oud-Castricum heeft in een tien-
tal artikelen in de jaarboeken de 
geschiedenis beschreven van al-
le panden in de Dorpsstraat en 
haar bewoners. Als hommage 
aan de vorig jaar overleden Wim 
Hespe, de auteur van deze arti-
kelen, bereidt de werkgroep een 
tentoonstelling voor over deze 
eeuwenoude verkeersader van 
Castricum. De tentoonstelling 
is te bezichtigen vanaf de open 
dag van Oud-Castricum op 1 fe-
bruari en bovendien wordt dan 
een fi lm over de Dorpsstraat ver-
toond. Vooruitlopend hierop is 
de werkgroep samen met een 
aantal winkeliers of eigenaren 
van panden met een andere be-

stemming een fotoactie gestart. 
Dat betekent dat in elf panden 
een poster komt te hangen met 
de afbeelding van het desbetref-
fende pand in vroegere tijd. Het 
gaat om de slagerijen Admiraal, 
Schipper en Van der Meer, lijs-
tenmakerij Ida Bakker, de wo-
ningzaken Huitenga, Schot-
ten en Meubels en Fabels, hotel 
Het Oude Raadhuis, Sanitair De 
Graaf, café My Way en het woon-
huis Dorpsstraat 98. Zij sponso-
ren deze actie door een foto van 
hun pand bij de werkgroep te 
bestellen. Op de foto werkgroep-
lid Bert de Rooij die net de pos-
ter overhandigd heeft aan Sabi-
ne (voor) en Miranda van slager 
Van der Meer. Foto: Hans Boot.

Punt verlies voor Helios
Castricum   Korfbalvereniging 
Helios begon tijdens de laatst-
gespeelde wedstrijd tegen Fu-
rore redelijk aan de wedstrijd en 
wist een 6-2 voorsprong te ne-

men, maar viel toen enigszins 
stil. Furore daarentegen werd 
door het  stroef draaiende Helios 
in een ‘fl ow’ gebracht met als re-
sultaat een 6-7 achterstand in de 
rust. Daarna liep de achterstand 
op naar 10-15. Tot verbazing van 
iedereen wist Helios vervolgens 
gelijk te komen 15-15 en toen 
ontspon zich een zinderend ein-
de van de wedstrijd met nog lut-
tele minuten te spelen. Even leek 
toch Furore aan het langste eind 
te trekken, maar in de laatste mi-
nuut wist Frank Brakenhoff met 
een afstandsschot de 17-17 te 
scoren waarna de scheidsrech-
ter het wel mooi vond en af-
fl oot. Een zwakke start van Heli-
os, maar gelukkig maar een punt 
verloren.

Clubkampioenen bij 
Tafeltennis Castricum

Castricum - Zondag 11 janu-
ari speelden de tafeltennissers 
van TTV Castricum hun jaarlijk-
se clubkampioenschappen. Bij 
de jeugd verdedigde kampioe-
ne Amber van Zilt haar titel. Lars 
Noom en Valentino Veldt werden 
bij de jeugd tweede en derde, 
maar konden uiteindelijk Amber 
niet echt bedreigen. Zij is op-
nieuw een jaar lang de jeugd-
clubkampioen. Bij de senioren 

was er een hevige strijd om de 
titel. Voorzitter Hans Nieuwen-
huijs was één van de titelkan-
didaten, maar moest genoegen 
nemen met een derde plaats. 
Een tweede plaats was er voor 
Renny Hup, uit het tweede team 
van de vereniging.  De Heems-
kerker Frank Walrave bleek uit-
eindelijk te sterk voor alle Cas-
tricummers en mag zich een jaar 
lang clubkampioen noemen. 

Castricum - Op vrijdag 27 
maart vindt in het gemeentehuis 
van Castricum het eerste Maat-
schappelijk Tapasbuffet plaats. 
Bij het buffet/diner ontmoeten 
bedrijven, maatschappelijke or-
ganisaties en vrijwilligersorga-
nisaties elkaar. Tijdens het eve-
nement worden vraag en aan-
bod verhandeld. Deelnemen aan 
het Tapasbuffet of meer informa-
tie? Neem dan contact op met 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5 in Castricum., tel.: 0251-
656562 of via info@welzijncas-
tricum.nl. 

Tapasbuffet
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Ophaaldata restafval en plastic
In week 4 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 19 januari. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 21 januari.
De Koog:  donderdag 22 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 23 januari. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
23 januari.

Wethouder Jan Schouten: ‘Strikte 
voorwaarden aan opstelterrein’
Half december vorig jaar is Uitgeest naar buiten getreden met het voorstel 
om het toekomstig opstelterrein voor sprinters in te richten op de locatie 
‘Uitgeest N203’. Deze ligt aan de zuidoostkant van de aansluiting van de 
provinciale weg N203 op rijksweg A9. ‘Uitgeest N203’ kreeg na een ver-
gelijking van acht alternatieven de voorlopige zegen van de colleges van 
Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Velsen. ‘Wat beslist niet wil 
zeggen dat de vijf gemeenten niet van mening zijn dat ook aan deze loca-
tie bezwaren kleven,’ legt de Uitgeester wethouder Jan Schouten uit. ‘Al-
leen zijn ze hier van beperkter aard dan elders. Daarom is dit na veel wik-
ken en wegen de enige plek in de regio waar we eventueel mee kunnen le-
ven. Maar dan wel onder een aantal strikte voorwaarden.’
De vijf gemeenten hebben hun voorwaarden toegelicht in een brief die 
op 22 december werd verzonden aan de staatssecretaris van Infrastruc-
tuur  en Milieu. Jan Schouten: ‘In feite zijn de vijf gemeenten geen voor-
stander van een opstelterrein in onze regio. Als het er dus toch van moet 
komen kiezen we voor de locatie ‘Uitgeest N203’ en dan zo dicht moge-
lijk tegen het viaduct van de A9/N203 aan. De negatieve gevolgen die-
nen daarbij zoveel mogelijk te worden gecompenseerd. Of de provincie 
de locatiekeuze en ons standpunt daaromtrent deelt is op dit moment 
overigens nog niet duidelijk.’    

Wat houden de compenserende maatregelen in?
Jan Schouten: ‘In de brief aan de staatssecretaris dringen wij aan op com-
pensatie voor: geluid-, licht- en zichthinder; de aantasting van openheid, 
water, groen, natuur en aardkundige en cultuurhistorische waarden; ver-
minderde aantrekkelijkheid van woongenot; waardevermindering van 
woningen en agrarische bedrijven alsmede beperking van agrarische be-
drijvigheid.’
‘Daarnaast schrijven wij dat wij verwachten dat er een verbetering komt 
van het ruimtegebruik, de kwaliteit en het aanzicht van het stationsgebied 
van Uitgeest. En ook dat het aantal rangeerbewegingen zo laag mogelijk zal 
zijn. Wij vragen de staatssecretaris om bij het ontwerp van het opstelterrein 
ook de (laatste) reizigersprognoses voor ons spoorwegtracé te betrekken.’
Op 28 januari 2015 krijgen de gemeenten de kans hun standpunt nader 
toe te lichten tijdens een bestuurlijk overleg met het ministerie, de pro-
vincie Noord-Holland en ProRail. Wethouder Jan Schouten: ‘Wij zullen er 
alles aan doen om duidelijk te maken dat dit ons enige bod is. Voor ons 
gevoel komen wij ProRail hiermee al heel ver tegemoet. De leefbaarheid 
van Uitgeest nu en in de toekomst is zodanig in het geding dat wij niet 
anders kunnen dan aan deze locatie stringente voorwaarden verbinden.’ 

Commissie Bezwaar- en 
Beroepschriften 
De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften behandelt op maandag 19 ja-
nuari 2015 vanaf 20.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis drie be-
zwaarschriften.

Het eerste en tweede zijn tegen besluiten van burgemeester en wethou-
ders tot het opleggen van een last onder dwangsom, gericht op het be-
eindigen en beëindigd houden van diverse overtredingen op percelen 
aan de Westergeest.

Het derde is tegen het besluit van burgemeester en wethouders een aan-
vraag om omgevingsvergunning buiten behandeling te stellen voor het 
oprichten van een woning aan de Westergeest.

Trekking kerstboomloterij
Voor de versnippering van de kerstbomen zijn in Uitgeest op 7 januari 
2015 maar liefst 986 bomen ingezameld en versnipperd door de buiten-
dienst van de gemeente. Op zestien lotnummers is daarbij een prijs ge-
vallen: een waardebon van € 20,-. De prijzen zijn af te halen bij de recep-
tie van het gemeentehuis, op vertoon van het juiste lotnummer.

Van de kleur geel zijn de volgende lotnummers winnaar: 166, 283, 291, 
317, 340, 395, 508. Van de kleur rood: 393, 419, 433, 445, 459, 567, 
809, 823, 839.

Gewijzigde openingsuren 
gemeentehuis
De avondopenstelling van het gemeentehuis op donderdag 15 januari 
komt te vervallen omdat die avond de installatie plaatsvindt  van burge-
meester Verkleij. Het gemeentehuis is daarom deze week op woensdag-
avond 14 januari geopend, van 18.30 tot 20.00 uur.

Op maandagmorgen 19 januari is het gemeentehuis pas om 10.30 uur 
geopend in verband met een eerste bijeenkomst van het personeel met 
de nieuwe burgemeester Wendy Verkleij.

Nieuwe subsidieronde onderhoud
Tussen 1 februari en 31 maart kunnen eigenaren van rijksmonumen-
ten weer zogenoemde ‘instandhoudingssubsidie’ aanvragen bij de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed. Er is dit jaar 50,5 miljoen euro be-
schikbaar. Daarvan is 44,7 miljoen euro bestemd voor gebouwde monu-
menten, 5 miljoen euro voor groene monumenten zoals parken en tui-
nen en 8 ton voor archeologische monumenten.
Met deze steun helpt het Rijk de eigenaren hun monument ‘sober en 
planmatig’ te onderhouden. Het bedrag per monument bepaalt de Rijks-
dienst op basis van een onderhoudsplan voor een periode van zes jaar. 
Regelmatig en goed onderhoud voorkomt dure restauraties. Voor meer 
informatie en online aanvragen: www.monumenten.nl   

Installatie burgemeester Verkleij
Wendy Verkleij wordt donderdag 
15 januari door Johan Remkes, 
Commissaris van de Koning, ge-
installeerd als burgemeester van 
Uitgeest. Dat gebeurt tijdens een 
buitengewone raadsvergadering 
die om 20.00 uur begint. De bij-
eenkomst is voor iedereen toegan-
kelijk. Na afloop is er gelegenheid 
om de nieuwe burgemeester geluk 
te wensen.

Wendy Verkleij wordt donderdag 
van ‘gewoon’ burger burgemees-
ter van Uitgeest.

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 2 kavels te koop!

www.kaveldealdedije.nl
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