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De leukste 
krant
van

uitgeest

Tulpfoto Yvonne Mul uit 
Uitgeest op placemats
Uitgeest - Eind vorig jaar won 
de tulpfoto van fotograaf Yvon-
ne Mul een plek op een kalen-
der voor 2013. Snel daarna werd 
zij benaderd door een placemat-
fabrikant die de foto ook graag 
wilde gebruiken. De fotograaf 
uit Uitgeest hoefde niet lang na 
te denken. Yvonne: ‘‘Natuurlijk 
heb ik hierin toegestemd. Het is 

toch geweldig als je foto in een 
oplage van 25.000 stuks wordt 
gedrukt!’’ Inmiddels is de tulp-
placemat standaard in de col-
lectie van de placematgigant op-
genomen. Dus als u binnenkort 
in een restaurant eet van een 
placemat met een roze tulp, dan 
weet u wie de fotograaf is ge-
weest.  

Sneeuw spelbreker voor 
de schaatsliefhebbers
Uitgeest - Dinsdagochtend lo-
pen ijsmeester Nico Brantjes en 
voorzitter Herman van Sambeek 
van IJsclub Uitgeest over het de 
natuurijsbaan aan de Castricum-
merweg om te kijken hoe de za-
ken er voor staan. Dit weekein-
de ging de baan open, maar de 
sneeuwval zorgde ervoor dat de 
hekken weer moesten worden 
gesloten, tot groot verdriet van 
de vele schaatsliefhebbers die 

Uitgeest rijk is. Herman: “Het is 
erg jammer voor het ijs dat het 
is gaan sneeuwen.” Enigszins 
somber tuurt hij over het ach-
terste gedeelte van de ijsbaan 
waar nog een dikke laag sneeuw 
op ligt. Herman: ‘‘Gelukkig heeft 
men zondag voor de sneeuwbui-
en uit nog lekker kunnen schaat-
sen.’’ Nico Brantjes heeft al weer 
een ronde over het ijs gemaakt 
om te inspecteren en voelde het 

ijs onder zijn voeten veren. “En 
dat is dus niet zoals we het wil-
len zien, de laag sneeuw drukt 
op het ijs en overal waar zwak-
ke plekken zitten, komt het wa-
ter naar boven.”
In het weekeinde en maandag 
zijn dertig vrijwilligers met man 
en macht aan de gang gegaan 
om sneeuw te ruimen met zelf 
meegebrachte kruiwagens en 
sneeuwscheppen. In plaats van 
trainen op het ijs werd er op deze 
manier fysieke arbeid geleverd.
De ene helft van de baan ligt er 
nu ‘schaatsbaar’ bij en de andere 
helft moet nog geveegd worden. 
Herman: “IJs en weder dienende 
is het wellicht woensdagmiddag 
voor een gedeelte begaanbaar 
maar dat hangt af van de vorst 
van dinsdag op woensdag.”
Verder hopen Nico en Herman 
dat er vrijdag voor een minimaal 
aantal kinderen een mini Elfste-
dentocht gehouden kan worden. 
Voor informatie hierover kunt u 
het best de website raadplegen 
www.ijsclubuitgeest.nl. (Moni-
que Teeling)

Kozijnen 
nodig?

daKKapel 
nodig?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

Mokka tompouce
Mokka-slagroom, banket-

bakkersroom, mokka glacé

Januari Tompoucenmaand!
In maar liefst 8 smaken.

Deze maand gaat de 1.000.000 
tompouce over de toonbank!! 

Hou onze advertenties in de gaten.

Tompouce van de week

1.50

IJsbaan vandaag 
toch weer open?
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Expositie Harm Noordboom 
Castricum - Van 24 januari 
tot en met 5 maart exposeert 
Castricummer Harm Noord-
hoorn in het Grafisch Atelier 
Alkmaar. De opening is op 
zondag 27 januari om 16.00 
uur en dan speelt de huis-
band Sopitmachine. 

Harm Noordhoorn volgde aan de 
Amsterdamse grafische school 
de opleiding typografie, grafisch 
ontwerpen en zeefdrukken en op 

de Rietveld Academie de rich-
ting gebonden grafiek. Hij werd 
gegrepen door typografie. 

Zijn passie daarvoor is door de 
jaren heen alleen maar gegroeid 
en de totstandkoming van ga-
lerie en grafisch atelier Sopit is 
daar het bewijs van. 

Het Grafisch Atelier Alkmaar op 
de Doelenstraat 23 in Alkmaar 
is geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 18.00 
uur. 

Mezza Luna unplugged
Castricum - Als Mezza Luna unplugged gaat, weten muzieklief-
hebbers het grand café op de Mient wel te vinden. Vrijdag 25 janu-
ari is er een nieuwe editie. De huisband, met de muzikanten André 
Voebel, Chris Colleye, Glenn Schwarzer en Bastiaan Peters, worden 
begeleid door talentvolle zangers of zangeressen. 
Als de gasten zitten te genieten van het diner klinkt rustige achter-
grondmuziek en later op de avond kunnen de voetjes van de vloer. 
Iedereen is welkom,  wie ook wil eten kan reserveren via tel.: 0251-
652251. 

Salsa Planet in aantocht
Uitgeest - Op zaterdag 26 ja-
nuari is de volgende editie 
van Salsa Planet georgani-
seerd door dansschool Siz-
zling Salsa. Alle dansliefheb-
bers kunnen zich weer uitle-
ven op de dansvloer met mu-
ziek van dj’s Bryan S. en Maik. 

Er staat bovendien een sals-
adansshow op het program-
ma van Fusion Latina uit Nij-
megen. De salsashow kreeg als 
naam ‘Mirame’ mee. Het feest 
begint om 22.00 uur. De entree 
bedraagt tien euro in de voor-
verkoop bij dansschool Sizzling 
Salsa en twaalf euro aan de zaal 
op de avond zelf. De cd Rhythm 
& Timing wordt cadeau gedaan 
aan de eerste vijftig personen 
die reserveren. 

Locatie is A9 Studios/Club Pla-
net, Westerwerf 1, Uitgeest. 

VIP-behandeling bij concert Emergo
Castricum - Ondernemers in 
de gemeente Castricum zijn uit-
genodigd om als VIP aanwezig 
te zijn tijdens het concert van 
Emergo dat donderdag 31 janu-
ari in de grote tent op De Brink 
gehouden wordt. Zij worden in 
de watten gelegd en getrakteerd 
op hapjes en drankjes. Hun bij-
drage voor deze vorstelijke be-
handeling komt geheel ten goe-

de aan Stichting Sociaal Carna-
val, die een groot feest organi-
seert voor mensen met een ver-
standelijke beperking. 
Het is een van de beste muziek-
verenigingen in Europa, Emer-
go uit Castricum. In juli nemen 
zij deel aan het Wereld Muziek 
Concours in Kerkrade, maar op 
De Brink laten ze vast enkele 
werken horen. Na afloop van het 

concert treedt de Big Band van 
Emergo op. Het is ook mogelijk 
om een tafel voor tien personen 
te reserveren, bijvoorbeeld voor 
vriendengroepen of collega’s. 
Ook zij kunnen rekenen op een 
VIP-behandeling. 
Aanmelden bij Annelies Poel 
0251-658674 of Peter van Daalen 
0251-659991 of bij Gert Jan Weel  
via g.weel@weel.nl. 

Akersloot - Zaterdag 26 janua-
ri vanaf 14.00 uur is er een optre-
den van het operettekoor Ode-
on uit Alkmaar in ’t Kruispunt 

Operettekoor Odeon in Kruispunt
aan de Mozartlaan 1a. Er wor-
den liedjes uit bekende musicals 
gezongen. Daarnaasr brengt het 
koor liederen van onder andere 

Léhar, Strauss en Offenbach ten 
gehore gebracht. 

De entreeprijs bedraagt 10.00 
euro, inclusief consumptie. 
Kaartverkoop aan de zaal. 

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

Django Unchained
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 18.00 uur 
maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 
Les Misérables

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 20.00 uur 
Life of Pi - 3D

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
The Hobbit - 3D

zondag 15.45 uur 
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
Alles is Familie
zondag 15.45 uur 
Skyfall - 007

woensdag 15.00 uur 
Nijntje de film

zaterdag & zondag 13.00 uur 
Koning van Katoren 

zaterdag 13.00 uur 
Wreck it Ralph (NL) 3D

zondag 13.00 uur 
woensdag 15.00 uur 

Finding Nemo (NL) 3D
zaterdag 15.30 uur

De Groeten van Mike

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 24 jan t/m 30 jan 2013

Zolang er sneeuw ligt 
Snow Bamboo thee 

met 10% korting ____________
Buy and try!

   Koop koffie/thee 
en proef! 

Krijg de hele maand 
januari een kopje

 koffie of thee 
bij uw aankoop!  

Dinsdag t/m Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag & Maandag gesloten

Dorpsstraat 66  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Dorpsstraat 66  •  Castricum 

Telefoon: 0251-654769
www.gustocastricum.nl

Les Miserables, de film
Les Misérables is de verfilming 
van de succesvolle musical die 
wereldwijd al door meer dan 60 
miljoen mensen is gezien. Les 
Misérables speelt zich af in het 
19e eeuwse Frankrijk en ver-
telt het verhaal van ex-gevange-
ne Jean Valjean. Valjean wordt 
tientallen jaren achtervolgd door 

de meedogenloze agent Javert 
na zijn voorwaardelijke vrijla-
ting. Het leven van Valjean ver-
andert voor altijd wanneer hij de 
zorg op zich neemt van Cosette, 
de dochter van de alleenstaan-
de moeder Fantine. De bekende 
liedjes worden vertolkt door een 
internationale sterrencast

Nijntje en haar vriendjes gaan 
in de film op speurtocht door de 
dierentuin en beleven onderweg 
allerlei avonturen. 

De film speelt in op de geliefde 
thema’s voor de kleintjes, dieren, 
kleuren, vormen en geluiden. 

Nijntje! 

Castricum - Ze is door, de vijf-
tienjarige Maren de Graaf uit 
Castricum! Vrijdag was de leer-
ling van het Bonhoeffercollege  
te zien en te horen tijdens The 
Voice Kids op televisie. Zij be-
haalde een plaats in de volgende 
ronde. Hierin strijden drie teams 
met elk vijftien talentvolle deel-
nemers voor een finaleplaats. 
Zowel Nick en Simon als Angela 
Groothuizen wilden haar graag 
in hun team opnemen. Maren 
koos voor Nick en Simon. Foto: 
www.thevoicekids.nl. 

Maren is door!

Castricum - Brothers-4-Tune 
brengt a capella in De Bakke-
rij. Het repertoire bestaat uit een 
mix van Engelse en Nederland-
se nummers. De groep bestaat 
uit Herman Klut (counter-te-
nor), Kees Giesbergen, Leendert 
Kwak (tenoren), Peter Klut (bari-
ton) en Erik Warns (bas en mu-
zikaal leider). Zondag 27 janua-
ri in De Bakkerij vanaf 15.00 uur. 

Brothers 4 Tune 
in De Bakkerij
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Facebook-vrienden ontmoeten elkaar 
Je bent een Castricummer als... 
Castricum - De Facebook-
groep ‘Je bent Castricummer 
als...’ is in korte tijd een succes 
geworden met op dit moment 
meer dan 1.900 leden. Allerlei fo-
to’s worden op de site geplaatst 
met de daarbij behorende ver-
halen en discussies. Ook werk-
groep Oud Castricum is een veel 
geziene deelgenoot aan de dis-
cussies waarbij hun beeldbank 
een goede aanvulling krijgt. 
De beheerders Chiel de Bood-
Vriend, Wendy de Visser-de 
Bood, Joan Harmse en Piet Cor-
nelisse organiseerden een feest 
voor de groep zodat de leden 
elkaar in het echt konden ont-
moeten. Dat feest vond zater-
dagavond plaats in café Borst in 

Bakkum. Eigenaar William Borst, 
ook lid van de Facebook-groep, 
had een zaaltje ter beschikking 
had gesteld. 
,,Het werd een hele gezellige 
avond waarbij veel verhalen en 
foto’s nogmaals de revue pas-
seerde en de discussies weer 
oplaaiden”, vertelt Nico Lute die 
ook de foto maakte. ,,Castricum-
kenners Gerard Veldt en Hendri-
kus de Graaf, beiden heel actief 
binnen de groep, werden regel-
matig benaderd om hun kennis 
over Castricum te delen.” 
Op de foto v.l.n.r.: Castricumken-
ners Gerard Veldt en Hendrikus 
de Graaf en oprichter van de Fa-
cebook-groep Chiel de Bood-
Vriend.

Open huis op 25 en 26 januari
Veel te beleven tijdens open 

dagen Clusius College
Castricum - Op vrijdagavond 
25 januari en zaterdagochtend 
26 januari zijn de open dagen op 
het Clusius College Castricum. In 
de aula zijn tuinen aangelegd, in 
de keukens wordt verse kruiden-
kaas gemaakt en koekjes gebak-
ken, er wordt een colasmaaktest 
gehouden en aan belangstellen-
den wordt verteld hoeveel sui-

ker en vet er in voedingsmidde-
len zitten. In de kassen kunnen 
kinderen plantjes planten die 
over een tijdje opgehaald kun-
nen worden, bij bloemschikken 
kunnen ze een boeketje maken 
en is er plantennamenquiz, er 
is een taart te winnen en er zijn 
veel dieren te zien. 
Bij veel mensen is bekend dat 

het Clusius College Castricum 
een groene VMBO-school is met 
een Basisberoepsgerichte, Ka-
derberoepsgerichte en Gemeng-
de Leerweg. Niet iedereen weet 
echter dat een leerling op het 
Clusius College ook een diploma 
Theoretische Leerweg (MAVO-
diploma) kan halen. Ook bestaat 
de mogelijkheid om te stapelen: 
na het behalen van een diplo-
ma kan een leerling in een jaar 
tijd een diploma voor een hogere 
leerweg behalen. 
Het open huis wordt gehouden 
op 25 januari van 18.30 tot 21.00 
uur en 26 januari van 10.00 tot 
13.00 uur. 

Ook stappen en happen?
Castricum - Voel de warmte van 
dampende snert na een wande-
ling door de winterse duinen. 
Dit kan op zaterdag 2 februari. 
Stichting Sociaal Castricum staat 
in februari weer met een tent op 
de Brink en naast het muzika-
le, sportieve en feestelijke pro-

gramma, is een wandeling ge-
organiseerd door het bos en de 
duinen van twaalf kilometer lang. 
Koffie en thee staan klaar bij de 
start voor de deelnemers en een 
kop snert bij de finish. Deelne-
mers kunnen na de wandeling 
diverse sportclinics bijwonen 

Opheffingsuitverkoop 
bij De Oude Woonstal
Castricum - Na een bestaan 
van tien jaar, twee jaar als rui-
tershop Nance & Rico in Heems-
kerk en acht jaar als De Oude 
Woonstal in Castricum, sluit De 
Oude Woonstal definitief de deu-
ren. De aanhoudende recessie is 
de oorzaak dat dit besluit moest 
worden genoment. 
Eigenaar Fred de Ridder: ,,Het 
is ontzettend jammer, maar wij 
hebben de laatste vijf jaar een 
zeer grote omzetkrimp ervaren. 
Het is helaas niet meer verant-
woord om onze verkoopactivi-
teiten voort te zetten’.” De Ou-
de Woonstal blijft waarschijn-
lijk nog tot en met 30 juni open. 

,,Zolang de voorraad strekt”, al-
dus medewerkster Astrid Been-
tjes. ,,De opheffingsuitverkoop 
is namelijk afgelopen zater-
dag gestart en het was ontzet-
tend druk!” De 50% korting op 
het hele assortiment zorgde er-
voor dat de winkel non-stop ge-
vuld was met klanten. Astrid: 
,,Het aantal reacties dat wij kre-
gen was ongekend. Wij heb-
ben tientallen lieve reacties ge-
kregen via mail, telefoon en Fa-
cebook. Ik kreeg zelfs van een 
klant een echt klavertje vier in 
een fotolijstje om ons succes en 
geluk te wensen in de toekomst. 
Dit doet ons heel erg goed.” Na 

het sluiten van de woon- en rui-
tersportafdeling maakt Astrid 
een doorstart door zich specia-
liseren in maatwerk. Zo gaat zij 
een nieuw merk zadels, hoofd-
stellen en lederen rijlaarzen op 
maat aanbieden. ,,Ook ga ik door 
met het verhuren van wedstrijd-
setjes voor kinderen”, aldus As-
trid. ,,Ik blijf waarschijnlijk op de 
zaterdagmorgen open en ik ga  
op afspraak werken.” Voor wie 
op zoek is naar een uniek meu-
belstuk of accessoire, outdoor-
kleding of ruitersportartikelen: 
op het  gehele assortiment wordt 
nu 50% korting gegeven. Fred: 
,,Wij danken alle klanten, voor 
hun vertrouwen die ze de afge-
lopen jaren in ons bedrijf heb-
ben gesteld.” De Oude Woon-
stal, Castricummerwerf 16 Cas-
tricum,  www.deoudewoonstal.
nl, tel.: 0251-673639.

of meezingen met de Limbeats 
en de Skulpers. Vanaf 17.30 uur 
is de entree tot de tent vijf eu-
ro, omdat dan het spektakel met 
Truus Trut losbarst met tussen-
door de sportverkiezingen. Vanaf 
18.00 uur zijn er drie sessies van 
Truus Trut & de Terlenka’s. 
Inschrijving voor de wandeltocht 
kost vijf euro. Voor meer infor-
matie: www.ssccastricum.nl. 

Protest van bewoners 
Klaverland in Den Haag

Castricum - Pieter Comman-
deur en Johan Zoon van Kla-
verland, een woonvoorziening 
voor mensen met een lichame-
lijke beperking, zijn afgelopen 
donderdag ontvangen in politiek 
Den Haag door Tweede Kamer-
leden Otwin van Dijk (PvdA) en 

Renske Leyten (SP). Zij protes-
teerden, samen met vier cliënten 
met een verstandelijke of licha-
melijke beperking uit omliggen-
de gemeenten, tegen de voorge-
nomen bezuiniging op het ge-
handicaptenvervoer. Elke cliënt 
overhandigde een tros slingers 

met in totaal 1200 handtekenin-
gen aan de kamerleden.
De Odion-cliënten zijn bang 
straks niet meer vervoerd te wor-
den van en naar hun dagbeste-
dingslocatie. En dat zij niet meer 
de keuze krijgen voor een dag-
bestedingsplek die goed bij hen 
past. De kamerleden namen hun 
zorgen serieus en gaven aan dat 
geen enkele cliënt thuis mag ko-
men te zitten. ,,Er moet kritisch 
gekeken worden naar de bezui-
nigingsmaatregel en wij zijn be-
reid om hier kamer vragen over 
te stellen”, aldus Van Dijk. De cli-
enten kregen de opdracht mee 
om mogelijke oplossingen voor 
het gehandicaptenvervoer te be-
denken. Van Dijk gaat binnen-
kort met cliënten van Odion om 
tafel om te praten over de zorg 
die zij nodig hebben. Johan Zoon 
was zeer tevreden over het be-
zoek en voelde zich zeker ge-
hoord. ,,We hebben een start ge-
maakt”, aldus Johan. Vervoers-
bedrijf Connexxion sponsorde de 
rit naar Den Haag. 

Castricum - Een bestemmings-
plan moet een voetgangersver-
binding mogelijk maken tussen 
Castricum en Limmen. De ge-
meenteraad vergadert hier ver-

Voetgangersbrug der over op donderdag 24 janu-
ari. Dat is een vervolg op de be-
spreking van vorige week waar-
in een meerderheid van de raad 
zich positief uitte over het plan. 
Het onderwerp staat om 21.15 
uur op de agenda. 

pieter kieftstraat 20
postbus 316
1900 ah castricum

T (0251) 65 91 19
F (0251) 65 52 43

info@bonhoeffer.nl
www.bonhoeffer.nl

Open Huis:
zaterdag 4 februari 2012

van 10.00 - 13.00 uur

Open Huis:
zaterdag 2 februari 2013

van 10.00 - 13.00 uur
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Plannen voor 75 miljoen passagiers in 2025

Bij economische belangen Schiphol
dreigen burgers onderspit te delven
Uitgeest - De luchtvaartsector  (Luchtverkeersleiding Nederland, de Schiphol Group en alle 
luchtvaartmaatschappijen) heeft grootse plannen  voor de luchthaven Schiphol. Zo wil men 
van 50 miljoen  naar 75 miljoen passagiers in 2025 (meer dan 650.000 vluchten).  Maar al 
die vliegtuigen moeten ook door het  Europese luchtruim en wat Nederland betreft vrezen 
velen  voor een aanslag op de woon- en leefomgeving. Uitgeest maakte op 13 november 
2012  een bijna crash mee van twee vliegtuigen. Sindsdien zit de schrik er goed in. Wat kun-
nen de burgers  doen als het om grootse economische plannen gaat? Wij spraken met Jaap 
de Jong, regiolid van de WTL (Werkgroep Toekomst Luchtvaart).

De Jong: “Door snelle ontwik-
kelingen in de luchtvaart, zoals 
steeds meer low budgetvluch-
ten en besparingen op perso-
neel, brandstof en onderhoud in 
combinatie met nieuwgebouw-
de woonwijken onder vliegrou-
tes ontstaat een situatie, die niet 
langer houdbaar lijkt. Het gege-
ven dat het officiële onderzoek 
omtrent de crash een jaar gaat 
duren stelt niet bepaald gerust. 
Wat gebeurt er in de tijd  daar-
voor? Het kan toch niet zo zijn, 
dat de ongewisse, maar potenti-
eel gevaarlijke situatie boven on-
ze regio maar liefst een jaar of 
langer in nevelen gehuld blijft?  
Terwijl het Europese luchtruim 
voor vele miljarden wordt klaar-
gemaakt om een verdriedubbe-
ling van het vliegverkeer aan te 
kunnen, dwingen sterk stijgende 
brandstofprijzen en toenemen-
de klimaatschade tot heroverwe-
ging van eerdere doelen en con-
solidatie.” 

Geluidshinder
In 2008 is er een experiment van 
de Alderstafel gestart, waarbij 
vliegtuigen vaker met een stille 
glijvlucht zouden gaan landen. 
Van 24.00 tot 06.30 uur zou ho-
ger en met minder lawaai gevlo-
gen worden en uitbreiding hier-
van in de avond en dag lag in het 
verschiet. Maar het experiment 
werd stop gezet vanwege de ca-
paciteitsreductie. De Jong: “En 
dat terwijl het Aldersvoorstel als 
één en ondeelbaar geldt.”
Economische belangen spelen 
een hoofdrol volgens De Jong. 
Het Rijk en de gemeente Am-

sterdam zijn grootaandeelhou-
der in de Schiphol Group. Het 
lijkt er op, dat men weinig oog 
heeft voor de burgers die wo-
nen in een dichtbevolkte regio. 
De Jong: “Het is hoog tijd de 
politiek daar op te wijzen voor-
dat men totaal voorbijgaat aan 
het belang dat burgers hebben  
om te wonen in een veilige om-
geving met zo weinig mogelijk 
geluidshinder.” Sinds de Polder-
baan in 2003 in gebruik is geno-
men, is het vliegtuiglawaai sterk 
toegenomen. Eén derde van al-
le klachten is afkomstig uit Mid-
den- en Noord-Kennemerland. 

Groei Schiphol
Schiphol dreigt steeds groter te 
worden. Er zijn al voorbereidin-
gen voor een zesde en zevende 
baan. Van alle passagiers is 70%  
op doorreis. Die zullen gaan 
shoppen in de vele winkels in de 
luchthaven. Rondom de airport 
bevinden zich tal van internatio-
nale bedrijven en banken. Steeds 
meer passagiers zullen goed zijn 
voor een groeiende economie. 
De Schipholregio moet de eco-
nomische ruggengraat worden 
van de Metropoolregio Amster-
dam (een samenwerkingsver-
band van de twee provincies 
Noord-Holland en Flevoland, de 
stadsregio Amsterdam en 37 ge-
meentes). Om als burgers in-
vloed uit te oefenen op het be-
leid in de luchtvaartsector is niet 
eenvoudig en één en ander is 
zeer complex. De CROS (Com-
missie  Regionaal Overleg Lucht-
haven Schiphol), waarin behal-
ve regionale- en lokale overhe-

den alsmede luchtvaartpartij-
en ook bewoners waren verte-
genwoordigd is immers vanwe-
ge te weinig aandacht voor de 
bewoners mislukt. De regio lijkt 
er helaas onvoldoende in te sla-
gen om via de BRS (Bestuurlij-
ke Regie Schiphol)  alsmede via 
de Alderstafel met als voorzitter 
Hans Alders  (voormalig minis-
ter van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieu in het 
kabinet Lubbers III)  invloed uit 
te oefenen.  

Een weeffout?
De Jong: “Uit de laatste briefing 
van Hans Alders is naar voren 
gekomen dat de vereiste separa-
tie van het vliegverkeer verticaal 
wordt gerealiseerd. Dat bete-
kent voor onze regio dat bijzon-
der laag wordt gevlogen richting 
de Polderbaan om vliegverkeer 
dat te dicht in de buurt komt te 
ontwijken. Is het ontbreken van 
voldoende horizontale separa-
tie een weeffout en zou dat niet 
aangepakt moeten worden? Met 
het oog op de crash van 13 no-
vember in Uitgeest  lijkt snel in-
grijpen noodzakelijk.” De Jong 
vindt het belangrijk om burgers 
in het algemeen te interesse-
ren en vooral te laten meeden-
ken over al hetgeen er voor hen 
van hogerhand beslist wordt. 
“Burgers zouden zo veel mo-
gelijk aanwezig moeten zijn als 
het om politieke besluitvorming 
gaat: lokaal, regionaal en lande-
lijk”, zo vindt hij. “Rondom Schip-
hol zijn vele bewonersplatforms. 
Met Schiphol en de  Luchtver-
keersleiding Nederland tot een 

Het officiële NOMOS meetpunt voor vliegtuiggeluid bij de Meldijk in 
Uitgeest. Overal waar intensief gevlogen wordt rondom Schiphol vind 
je dergelijke meetpunten, die met elkaar een beeld geven van de tota-
le geluidsbelasting. Na de Alders-experimenten  dreigen bij de besluit-
vorming in 2013 deze eens zo enthousiast geplaatste meetpunten ter 
bescherming van de burgers  te verdwijnen. 

dialoog komen is een belang-
rijke zaak.” In onze regio is de 
PVRC (Platform Vlieghinder Re-
gio Castricum) actief. Die gaat er 
onder meer van uit, dat  er vol-
doende technische mogelijk-
heden moeten zijn om geluids-
overlast terug te dringen. Ook 
de AVBU (Algemene Vereni-

ging van Bewoners/Eigenaren 
te Uitgeest) strijdt voor een be-
tere situatie voor Uitgeest. Voor 
wie zich er wat meer in wil ver-
diepen vermelden wij de volgen-
de websites: www.tweedekamer.
nl; www.vlieghinder.nl; www.uit-
geest.nl en  www.toekomstlucht-
vaart.nl (Marga Wiersma)

Nieuws van de Bridgeclub
Uitgeest - In mijn jonge jaren 
heb ik veel gezwommen en ook 
veel geschaatst. In 1963, u weet 
wel dat jaar van de roemruchte 
elfstedentocht, schaatste ik, 10 
jaar oud, met mijn schoolvriend-
je Marcel de Molen- en Meren-
tocht, gewoon, op Friese doorlo-
pers. 
Nu ik er over schrijf voel ik nóg 
die snijdende oostenwind, rich-
ting Krommenie. En dat zwem-
men? Voorheen zwom ik in ons 
zwembad De Zien met enig ge-
mak twee baantjes onder water. 
Maar goed, dat was! En wat als 
je nu al 20 jaar niet meer heb ge-

bridged? En men vraagt je om 
een keertje in te vallen? Dan doe 
je dat met de opmerking dat je je 
best doet maar dat succes niet 
wordt gegarandeerd. De eerste 
keer was het wel even wennen. 

De tweede keer, we hebben het 
over Frans Vergonet, ging het 
hem behoorlijk beter af, sterker 
nog, de dagprijs werd gewoon 
gewonnen, met Wil van de Pol 
en een score van ruim 68%. Ook 
bridgen verleer je blijkbaar niet. 
Proficiat! Ik zou zeggen: vind een 
partner en word lid! En verder 
zagen we in de A-lijn weer eens 

een aardig optreden van Hans 
en Paul Wijte. Niks oostenwind, 
of twee baantjes onder water. 
Met een behoorlijke voorsprong, 
gebaseerd op concentratie, werd 
de A-lijn opzij gezet, onder meer 
door een zeer goed tafeltje te-
gen de nummers 2, Fred van 
Andel en Ruud Berkhout. En in 
hun kielzog zien we op de der-
de plaats toch weer de bridge-
cowboys Henk en Herman, heel 
steady scorend. 
Goede zaak dat zij de verhoudin-
gen in de A-lijn in de war schop-
pen.

De belangrijkste uitslagen:

A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul Wij-

te 63,54%, 2 Fred v Andel-Ruud 
Berkhout 55,21%, 3 Henk Groen-
Herman v Sambeek, 54,51%.
B-lijn: 1 Gré Appelman-Tineke v 
Sambeek 60,42%, 1 Ria Vessies-
Carien Willemse 60,42%, 3  Tiny 
ten Hoeve-Aad Wijte 54,86%.
C-lijn: 1 Thea Aben-Marry 
Zwaan 60,42%, 2 Joke Jacobs-
Jeanne Admiraal 59,58%, 3 Theo 
Huising-Pieter Andringa 56,67%.
D-lijn: 1 Alyne Dumas-Han Du-
mas 62,92%, 2 Frans Jacobs-Ton 
v Wijk 55,00%, 3 Jaap Molenaar-
Karin Tushuizen 52,50%.
E-lijn: 1 Frans Vergonet-Wil vd 
Pol 68,75%, 2 Tineke de Groot-
Constance Dirks 61,98%, 3 Ma-
ria Jacobs-Roland Kiès 60,42%. 
(Paul Wijte)

O.L. Vrouwe 
Geboorte

Uitgeest - De vieringen bij de 
O.L. Vrouwe Geboorte in de 
Roomskatholieke kerk de ko-
mende week: vrijdag 25 janu-
ari 19.00 uur H. Eucharistievie-
ring in Geesterheem met kof-
fiedrinken.
Weekend van 26 en 27 janu-
ari: Derde zondag door het 
jaar (jaar C). Zaterdag: 19.00 
uur Kerk in Beweging m.m.v. 
Sound of Life. Zondag: 09.30 
uur H. Eucharistieviering 
m.m.v. Laus Deo.



Uitgeesters exposeren in gemeentehuis
Uitgeest - Wethouder Kunst Piet Linnartz (links) opende dinsdagavond 15 december met een humoristi-
sche toespraak een gezamenlijke schilderexpositie van de drie Uitgeesters Marion Frieser-Vermeulen, Paul 
Zonneveld (tweede van links) en Henk Freyee (rechts). Hij verraste de kunstenaars met een gemeentelijke 
damessjaal en twee stropdassen. De kleurrijke tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis is te zien tot 
en met 28 februari (foto: gemeente Uitgeest).

Kerk in Beweging over 
Joodse wortels Christendom
Uitgeest - De ‘Dag van het Jodendom’ is jaarlijks, op 17 janua-
ri, een moment van ontmoeting tussen twee geloven. Een initia-
tief vanuit de Rooms-Katholieke Kerk om de dialoog tussen Chris-
tenen en Joden te stimuleren en kennis te delen. Onder het motto 
‘Levend vanuit dezelfde wortel’ zijn er verschillende activiteiten op 
het gebied van studie, ontmoeting en publicatie.
De werkgroep ‘Kerk in Beweging’ wil ook stilstaan bij de gedeelde 
geschiedenis en toekomst van de twee geloven. Phil Kint is uitge-
nodigd als gastspreker voor deze viering. Deze oud-Uitgeester is 
op dit moment werkzaam als pastor in Amsterdam-Buitenveldert.
De viering is op zaterdag 26 januari, om 19.00 uur in de parochie-
kerk aan de Langebuurt. Het koor Sound of Life verzorgt muzika-
le ondersteuning.

Verrassingsavond bij 
vrouwenbeweging
Uitgeest - Het is een goede ge-
woonte bij de Katholieke Vrou-
wenbeweging in Uitgeest, dat 
eens per jaar een thema-avond 
verzorgd wordt door eigen leden.
Het bestuur vindt het altijd ont-
zettend leuk als leden bereid zijn 
een avond te verzorgen. 
Dit jaar is dinsdag 29 januari als 
datum gekozen. Wat het wordt? 
Dat is zoals gebruikelijk een ver-
rassing. Het enige dat bekend 

is, dat het weer een beetje een 
“zusjes Glorie” avond wordt. En 
dat alleen al staat garant voor 
een leuke avond. 
Aanvang avond: 20.00 uur. Loca-
tie: de Zwaan. Het bestuur is bij 
voorbaat al zeer dankbaar voor 
het enthousiasme van de dames.
Meer informatie bij de voorzitter 
van de vereniging, Tineke Ver-
meij-Krom, tel. 0251-310916/06-
17479889.

De echte Uitgeester
Uitgeest - In 1955 had Uit-
geest  1147 woningen, het dorp 
bestond uit drie hoofdwegen 
. De Hogeweg, de Middelweg  
en de Langebuurt Westergeest  
met  als uitlopers  de Meldijk de 
Kleis, de Weeg en Assum. Tus-
sen de drie hoofdwegen wa-
ren verbindingstraatjes en daar 
tussen de waren tuinen geves-
tigd Uitgeest was toen een tuin-
dersdorp, de jeugd ging als bij-
verdienste in de vakanties bol-
len pellen.
Iedereen kende elkaar en wist 
“van wie je er een was”de fami-
lies woonden generaties lang in 
het dorp, de meeste bewoners 
hadden een bijnaam en je wist 
wie katholiek of protestant was. 
De gemeenschap was hecht 
en men kon op elkaar rekenen. 
Toen begon het dorp te groei-
en en de tuinen verdwenen, er 
werd gebouwd langs de Gees-
terweg. De Prinses Irenelaan, 
de Bernhardstraat en de Hoge-
weg werden gerealiseerd en ook 
werd er gebouwd bij de mo-
len de Kat, en de Molenbuurt. 
Dit werd met enige argwaan ge-
volgd door de bestaande be-
volking en de (echte Uitgees-
ter) was een feit want als je hier 
niet al generaties woonde dan 
was je” Import”en dat was een 
heel andere bevolkingsgroep. 
Toen in de jaren 60 kreeg de 
Gemeente Uitgeest een verzoek 

van de Hoogovens in IJmui-
den of Uitgeest niet wilde bou-
wen voor de werknemers die ie-
der dag met bussen uit de kop 
van Noord Holland werden ge-
haald om daar te werken en de 
Koog werd geboren .Toen be-
stond Uitgeest uit 1896 wonin-
gen en dat was een doorn in het 
oog van de echte Uitgeester zo-
maar onze weilanden verkwan-
selen, schande.  Toen wilden 
de boeren die hun bedrijf be-
eindigden die grond graag ver-
kopen dus daar ontstond om-
streeks 1987 de Kleis en later in 
2006 werd de Waldijk opgezet, 
een prachtige wijk waar men ri-
ant kan wonen.  Er staan nu in 
Uitgeest  5438 woningen het 
is nog steeds een  mooi groen 
dorp. Maar de overheid wil dat 
Uitgeest meer gaat bouwen om 
zijn broek op te kunnen houden, 
dus worden er weer discussies 
gevoerd. De nieuwe uitgeester 
doet daar met vuur aan mee zij 
willen het dorp ook groen hou-
den en laten daarbij zien dat het 
ook echte Uitgeesters zijn ge-
worden en willen niet dat er in 
het groen gebouwd wordt. De 
cirkel is rond ,de nieuwe Uit-
geesters die op de weilanden 
van de oude Uitgeesters wonen 
willen niet dat er nog nieuwere 
Uitgeesters op de overgebleven 
weilanden gaan wonen.
Guus Krom

INGEZONDEN

Kloosterweekend in Egmond
Uitgeest - Ben je op zoek bent 
naar rust en ruimte, bezinning en 
nieuwe inspiratie in een druk en 
(over)vol bestaan? Heb je vaak 
het gevoel dat je geleefd wordt 
en even stil wilt staan bij de ba-

sis in je leven? Wil je eens proe-
ven aan de bijzondere sfeer van 
het kloosterleven met zijn kalme 
gang en aandacht voor elk mo-
ment? Heb je wel iets hebt met 
de traditie van spiritualiteit? Van 

zaterdag 2 tot en met zondag 3 
maart zal vanuit de Protestant-
se Gemeente Uitgeest-Akersloot 
een groep zich terugtrekken uit 
de drukte van het eigen leven in 
het Lioba Klooster in Egmond-
Binnen. Tijdens de groepsbijeen-
komsten staan je eigen inspira-
tiebronnen en levensvragen cen-
traal: we verkennen ze door ge-
sprekken, expressie in de vorm 
van schilderen – maar ook door 
wandelen, of (vrijwillig) deelna-
me aan de vaste diensten in het 
klooster. De groep bestaat uit 
maximaal 12 deelnemers. bege-
leiding van de groepsgesprek-
ken en de kunstzinnige expres-
sie door Mathilda van Ame-
ijde. Deelname inclusief over-
nachting en maaltijden en pro-
fessionele begeleiding: 90 eu-
ro per persoon. Opgeven moge-
lijk tot uiterlijk 31 januari op 06-
30005630, Jan van Aller, vanal-
ler@dds.nl.

Guus Baltus eerste 
op districtswedstrijd
Uitgeest - Zaterdag werden in 
sporthal De Walvis in Beverwijk 
de districts Mid-West finale NTS 
hoog turnwedstrijden gehouden. 
Uitgeester Guus Baltus heeft 
zich weten te plaatsen door zijn 
resultaat in de vorige districts-
wedstrijd. Helaas was de favo-
riet voor de titel 1e divisie instap 
– 9, Sem Teeken ziek thuis ge-
bleven. Mede hierdoor wist Guus 
zich als eerste te plaatsen van de 
6 finalisten. 
Behalve op sprong en rek wist 
Guus de hoogste scores van het 
veld neer te zetten. In een uiterst 
strak geturnde wedstrijd wist 
Guus de volgende scores te be-
halen: vloer:16,35 voltige: 16,60 

ringen: 15,15 sprong: 18,80 brug: 
17,60 rek: 16,15 totaal: 100,65 
punten. Hiermee wist hij ruim 
voor Joris de Wit (Veenendaal) 
en Stefan Rein (Volendam) te 
blijven. Ook de trainingsmaatjes 
van Guus wisten resultaat te be-
halen. Stef van Diepen werd 5e 
instap 19 2e diverse. Mees Knij-
nenberg en Lennart Obbink res-
pectievelijk 1e en 2e pupil 8 2e 
diverse. Huub Vader en Marc 
Groot werden 6e respectievelijk 
12e pupil 9 3e diverse.
Een fantastisch resultaat voor 
Saturna Alkmaar! 
Op 2 februari start Guus weer 
voor de achtste finale NK heren-
turnen in Tilburg.
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Op het Ichthus Lyceum

Bedrijfsleven en bèta-
leerlingen in contact
Driehuis - Het Ichthus Lyce-
um is een school voor gymna-
sium, atheneum en havo. ,,Als 
enige school in de regio Haar-
lem hebben wij een officieel er-
kend Technasium”, vertelt rector 
Alexander Volmer trots. ,,Leerlin-
gen van ver buiten Haarlem ko-
men naar het Ichthus vanwege 
ons opleidingsaanbod. Gelukkig 
is de school zowel met de fiets 
als het openbaar vervoer goed 
bereikbaar.” 
Het bedrijfsleven kampt al eni-
ge tijd met een tekort aan hoog-
opgeleid technisch personeel.  
Het hart van het Technasium is 
het vak Onderzoek&Ontwerpen. 
Jonge kinderen komen op deze 
manier in aanraking met het uit-
voeren van onderzoeks- en ont-
werpopdrachten voor het be-
drijfsleven. Zeker in de onder-
bouw is het Technasium een mix 
van creatief denken, onderzoe-
ken, ontwerpen, construeren en 
presenteren. Met een team van 
klasgenoten werken de leerlin-

gen acht weken aan een project. 
Stuk voor stuk leren ze vaardig-
heden die binnen het bedrijfsle-
ven van werknemers wordt ge-
vraagd. Ook voor leerlingen die 
minder geïnteresseerd zijn in 
techniek biedt de school ruime 
mogelijkheden. Zo zijn de talent-
stromen Internationalisering en 
Kunst en Cultuur erg populair. 
De leerlingen volgen een goed 
doordacht onderwijsprogram-
ma van kernvakken waarin het 
talentstroomprogramma is ver-
weven. Volgens de onderwijsin-
spectie biedt de school een com-
binatie van kwaliteit, plezier en 
een veilig schoolklimaat. En met 
het nieuwe gebouw is de school 
verzekerd van ruime huisvesting 
met moderne faciliteiten. 
Meer weten over het Ichthus Ly-
ceum? Op 30 januari is er een 
voorlichtingsavond voor ouders 
en op 9 februari is de open dag. 
Zie ook www.ichthuslyceum.nl 
voor meer informatie. (foto: Hel-
dere Blik Communicatie)

,,Delen is vermenigvuldigen” 
Eten en ontmoeten voor goede doel
Castricum - Op Mauritiuis komt 
een passende behandeling voor 
Kaylash steeds dichterbij. Afge-
lopen zaterdag schoven weer 
een groep mensen aan om de 
tanden te zetten in een maal-
tijd voor het goede doel. Sadhna 
Gottie verzorgde een warm buf-
fet met verschillende gerechten 
uit haar geboorteland Maritius 
waarvan de opbrengst volledig 
voor het goede doel is.

Een drietal lange tafels vorm-
den het toneel voor veel nieuws. 
Exotische smaken op en nieuwe 
ontmoetingen aan tafel. Gast-
vrouw Ruby zorgde voor een 
warm welkom in Dorpsstraat23. 

Naast de verhuur in dagdelen 
van de sfeervolle ruimte, onder-
steunt Dorpsstraat23 ideële initi-
atieven en wil een ontmoetings-
plek zijn voor kennis, ervaring, 

kunst en cultuur. Initiatiefnemer 
is Frank Boske. 

,,Tijdens de maaltijd troffen lief-
hebbers van oldtimers elkaar in 
roestig plaatwerk en wist een 
dame haar tafelgenoten te ver-
rassen met wat ze de volgende 
dag ging doen: een cursus es-
kimoteren. Aan een andere ta-
fel werd verteld over het bege-
leiden van kinderen met ernsti-

ge spraakmoeilijkheden. Het is 
voor Sadhna fijn om te merken 
dat haar initiatief tot heel gezel-
lige avonden leidt. Haar ideële 

doel wordt door Dorpsstraat23 
ondersteund en op haar beurt 
steunt Sadhna de gedachte dat 
delen vermenigvuldigen is!” 

Beauty and The Beast 

Belle en haar Prins 
klaar voor première
Castricum - Belle (Roos Dus-
seljee) en haar Prins (Paul Os-
tendorf) van Musicalgroep The 
Cast staan te trappelen om de 
planken op te mogen. Na een 
lang en intensief repetitieproces 
kunnen ze bijna niet meer wach-
ten. Op donderdag 31 januari  
gaat de bekende Disney produc-
tie Beauty and the Beast in pre-
mière in het Kennemer Theater 
in Beverwijk. 
Roos en Paul zijn blij met hun  
hoofdrollen en vinden het een 
feestje samen te mogen spe-
len. Roos zegt stralend over haar 
eerste hoofdrol: ,,Het is heel bij-
zonder om het meisje Belle te la-
ten ontpoppen tot een zelfverze-
kerde jonge vrouw. En het is fijn 
te ervaren dat Paul en ik steeds 
dichter bij elkaar komen te staan 
in het repetitieproces. Paul is 
voor mij een heel stabiele fac-
tor. Grappig is dat ik zo’n veer-
tien jaar geleden met hem, de 

broer van mijn vriendin, stond te 
flirten en nu krijg ik dan eindelijk 
die kus van hem!”
Paul, die al diverse hoofdrollen 
op zijn naam heeft staan, vindt 
het samen spelen met Roos ‘een 
cadeautje’. ,,We hebben elkaar 
echt goed leren kennen in de af-
gelopen anderhalf jaar repete-
ren. We weten wat we aan elkaar 
hebben en we willen allebei een 
topprestatie neerzetten. Zelfs 
de kus tussen Belle en de Prins 
moet dé kus worden waar het 
publiek op wacht.” Volgens Roos 
gaat het laatste schepje er van-
af nu bovenop en dan is ieder-
een klaar voor het theater. “Daar 
komt alles bij elkaar en gebeurt 
er iets magisch.”

Kaarten zijn te bestellen via de 
website van het Kennemer The-
ater: www.kennemertheater.
nl of via de theaterkassa: 0251 
221453. 

Castricum - Het plastic afval 
kan men binnenkort op een ge-
makkelijke manier kwijt. De ge-
meente plaatst overal kroon-
ringen waar de zak met plastic 
aan gehangen kan worden. De 
kroonring is een ring met daar-
op een aantal kapstokjes voor 
de plastic zakken. Deze ringen 
worden aan palen bevestigd en 
zijn te herkennen aan de oranje 
kleur. Uiteraard zijn ze gemaakt 
van gerecycled plastic. 

De gemeente gaat over op dit 
systeem nadat een proef in Lim-
men succesvol bleek. Het lever-
de meer ingezameld plastic op 
en beduidend minder zwerfafval. 
Dat maakt het efficiënter voor de 
ophaaldienst. De kroonringen 
komen nabij de clusterplaatsen. 

Plastic afval 
aan kroonring

Auto delen?
Castricum - Transition Town en 
CALorie houden vrijdag 1 febru-
ari van 19.00 tot 21.00 uur een 
informatiebijeenkomst over au-
todelen. Deze vindt plaats in de 
bibliotheek van Castricum. In-
formatie en ervaringen uitwisse-
len staan centraal. De toegang is 
gratis. Verkeershinder Zeeweg

Castricum - De Provincie 
Noord-Holland werkt aan een 
waterberging. Hiervoor wordt 
langs de Zeeweg een tijdelij-
ke in- en uitrit aangelegd. 

Deze gaat vier weken dienst 
doen. Tijdens de aanleg van de 
in/uitrit wordt het verkeer over 
één rijstrook geleid. Verder moet 
het verkeer rekening houden 

met in- en uitvoegend werkver-
keer. De maximum snelheid op 
dit stuk weg is tijdens de werk-
zaamheden verlaagd naar 50 
km/u. De werkzaamheden duren 
tot 15 februari. 

Het fietspad is tijdens de werk-
zaamheden afgesloten. Zij wor-
den omgeleid via Brakersweg en 
Van Haerlemlaan.  

Castricum - In verband met een 
afscheidsrecepties sluit het af-
valbrengdepot aan het Schulp-
stet eerder op 25 en 30 janua-
ri. Deze middagen is het afval-
brengdepot geopend tot 15.00 
uur. Het kantoor aan het Schulp-
stet is om dezelfde reden op 30 
januari geopend tot 15.00 uur.

Eerder dichtCastricum - Forte Kinderop-
vang organiseert op dinsdag 12 
februari vanaf 20.00 uur de gratis 
lezing ‘De breinontwikkeling van 
kinderen’. 
De lezing wordt gegeven door 
Betsy van de Grift, deskundi-
ge op het gebied van de ontwik-
keling van het kinderbrein. De 
lezing vindt plaats bij BSO de 
Boomhut,Sokkerwei 6. Hierbij is 

Lezing bij Forte iedereen welkom die meer wil 
weten over factoren die van in-
vloed zijn op de ontwikkelingsfa-
ses van het kinderbrein. De le-
zing gaat in op hoe we de kennis 
over de ontwikkelingsfases kun-
nen toepassem bij het beter be-
grijpen, opvoeden en onderwij-
zen van kinderen. 

Geïnteresseerden kunnen zich 
opgeven via het inschrijfformu-
lier op www.fortekinderopvang.
nl. 
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Csárdásfürstin
Regio - In februari pakt de Hei-
looërr Operette Vereniging uit 
met vier voorstellingen van de  
beroemde Weense’ operette ‘Die 
Csárdásfürstin’ van de Hongaar-
se componist, Emmerich Kálmán. 
De repetities zijn in volle gang 
onder leiding van de  nieuwe re-
gisseur Ben Eppinga, en dirigent 
Wim Noteboom. Het Zaans Ope-
ra en Operette Orkest zorgt voor 
de muzikale begeleiding. De 
voorstellingen zijn op 9, 10 (ma-
tinee), 16  en 17 (matinee) febru-
ari, in theater De Beun, Heiloo. 
Kaarten via www.heilooeroperet-
tevereniging.nl, of aan de kassa. 

Trombonist Tom White 
gast bij Jazz in Bakkum
Bakkum - Hotel Borst, zondag-
middag 25 januari rond de klok 
van vier begint een nieuwe editie 
van Jazz in Bakkum. Nadat pia-
nist en organisator Jos van Beest 
getipt werd dat de uit Engeland 
afkomstige ‘upcoming’ jazztrom-
bonist Tom White rondtoerde in 
Nederland, nodigde hij hem di-
rect uit bij Jazz in Bakkum te ko-

men spelen. Als solist en sec-
tiespeler behoort hij tot een van 
de meestgevraagde trombonis-
ten van Engeland. Het kwartet 
bestaat naast trombonist Tom 
White uit: Thomas Streutgers -  
tenorsaxofoon, Nol Sicking – pi-
ano, Dave Besse – contrabass, 
Freek Kroon – drums.  De entree 
is gratis.

Help ons de winter door
Koud hebben ze het; de dieren 
van ‘t Dierenduintje houden niet 
van dit weer. Tommie het var-
ken, de geiten en schapen alle-
maal op leeftijd, de kippen, dui-
ven, ganzen en eenden; allemaal 
hebben ze een hekel aan de ijzi-
ge kou. De vrijwilligers en be-
heerders hebben extra werk om 
ervoor te zorgen dat de water-
leidingen niet bevriezen en het 
drinkwater drinkbaar blijft, de 
stal en het strobed van Tommie 
het varken krijgen extra stro. Ook 
de konijnen zitten inmiddels in 
het winterhok. De dieren krijgen 
extra eten. Ook de andere be-
woners van ‘t Dierenduintje die 
in de tuin wonen, in de padden-

poel en vlindertuin, worden bij-
gevoerd met brood en graan. Om 
dit te kunnen bekostigen kan 
een extra kleine financiële bij-
drage geen kwaad! Het Dieren-
duintje draait volledig op giften 
van donateurs en zonder subsi-
die van de gemeente. De kinder-
boerderij is ondanks de winter-
se omstandigheden op werkda-
gen geopend dankzij de cliënten 
van de Hartekamp van 9.30 toto 
en met 14.30 uur. In het weekend 
van 10.00 uur tot 15.00 uur mits 
het weer het toelaat. Een bijdra-
ge doneren kan op gironummer 
9353259 ING tnv stichting het 
Dierenduintje. Castricum. 
Brenda Bakker.

Beschadigde auto
Vrijdag 18 januari tussen 15.00 
en 16.00 uur heeft iemand bij het 
wegrijden uit het parkeervak bij 
het winkelcentrum Geesterduin 
mijn auto flink beschadigd. Er is 

geen briefje achtergelaten. 

De dader wordt verzocht zich te 
melden via tel: 0251-317732. 
Marie-Jose Jansen.

61ste Bloemendagen
Limmen - De 61ste editie van de 
Bloemendagen staan gepland 
van zaterdag 27 april tot en met 
donderdag 2 mei. De voorberei-
dingen zijn al gestart. 

Zo wordt  gewerkt aan een nieu-
we website zodat deelnemers 
makkelijker kunnen inschrijven, 
nagels bestellen et cetera. Af-
gelopen jaar zijn er in verband 

met het 60-jarig bestaan vele ex-
tra activiteiten georganiseerd. Er 
is besloten om ook dit jaar weer 
extra activiteiten aan te bieden. 
Hiervoor is het wel nodig dat ie-
dereen die denkt mee te doen 
met een mozaïek een mail stuurt 
met naam van de prikploeg, tele-
foonnummer en contactpersoon 
vóór 1 februari naar: info@bloe-
mendagenlimmen.

Uitdagende Flexcellent
Regio - Het Kennemer College  
start dit jaar voor meer- en hoog 
intelligente leerlingen een pilot: 
Flexcellent werken. Hierbij wor-
den enkele reguliere lessen ver-
vangen door projecttijd. Aanlei-
ding voor deze pilot is het pro-
motieonderzoek van drs. Ferry 
Haan, docent economie aan het 
Jac. P. Thijse College. Hij onder-
zoekt onder andere of het aan-
bieden van flextijd invloed heeft 
op de prestaties en motivaties 
van leerlingen. Naast deze pi-
lot biedt het Kennemer College 
de excellente leerling een breed 

vakkenaanbod, dat het afgelo-
pen jaar werd uitgebreid met 
Spaans en versterkt talenonder-
wijs Engels. Ook wordt er door 
meerdere vakken meegedaan 
aan olympiades en interscholaire 
toernooien en is er voor het gym-
nasium drie maal per jaar een 
Studium generale, waar leerlin-
gen lezingen of workshops krij-
gen ter verrijking van de lesstof. 
Zaterdag 26 januari (9.30–13.00 
uur) organiseert het Kenne-
mer College een open huis voor 
groep 8 leerlingen en hun ou-
ders. 

Ontruiming bij brand 
Castricum - Bij een brand in 
een woning op de Oudeweg zijn 
vorige week dinsdag aan het 
einde van de middag vijf appar-
tementen ontruimd geweest. In 
een van de woningen was een 

wasmachine in brand gevlogen. 
In het trappenhuis stond zo veel 
rook dat het geventileerd moest 
worden door de brandweer. Bij 
de brand zijn geen gewonden 
gevallen. Foto: Frank Bruggeling. 

Akersloot - Woensdag om-
streeks 12.50 uur kwam bij de 
politie een melding binnen. Op  
de Tarp zou mogelijk een meisje 
door het ijs zijn gezakt. Een ge-
tuige vertelde dat hij een meisje 
van een jaar of vijf op het ijs had 
zien staan. Hij reed verder, maar 
onderweg bedacht hij zich dat 
het ijs nog te dun was om erop 
te staan en hij is teruggereden. 
Toen hij het kind niet meer  zag 
staan op het ijs heeft hij de po-
litie gebeld. Er is vervolgens met 
verschillende eenheden van de 
brandweer in het water gezocht, 
maar er werd niemand gevon-
den. Ook de politieheli heeft nog 
vanuit de lucht gezocht.  

Vals alarm

Akersloot - Woensdag om-
streeks 10.15 uur vond een aan-
rijding plaats tussen een perso-
nenauto en een vrachtauto op de 
Geesterweg. De personenauto 
kwam van de afrit A9 Akersloot 
en wilde linksaf slaan de Gees-
terweg op richting Akersloot. De 
vrachtauto reed op de Geester-
weg en ging in de richting van 
Uitgeest. Het was op dat mo-
ment erg mistig, het zicht was 
ongeveer twintig meter. De be-
stuurster van de personenauto 
dacht dat de vrachtwagen zijn 
richtingaanwijzer naar rechts 
uit had staan, maar dat was niet 
het geval. De bestuurder van de 
vrachtwagen zag dat de auto op-
trok. Hierop is hij uitgeweken 
naar links en heeft de personen-
auto alleen geschampt.

Aanrijding 

Meezingen met Weihnachts 
Oratorium 45-jarige COV?
Castricum - De Castricumse 
Oratorium Vereniging (COV) wil 
liefhebbers in de gelegenheid 
stellen het Weihnachts-Oratori-
um van J.S. Bach met hen in te 
studeren en te laten horen tij-
dens het concert ter gelegen-
heid van het 45-jarig jubile-

um van het koor op 13 decem-
ber. Als projectlid neemt men 
deel aan de reguliere repetities 
die elke donderdag plaatsvinden 
in de Dorpskerk van 20.00 tot 
22.00 uur. Aanmelden kan vóór 1 
maart. Aanmelding bij Vonie Hin, 
tel. 075–6285521. 

Voorstelling harp en dans

Bakkum - Danseres Tanja Koet 
uit Bakkum is trots dat zij sa-
men met  de Franse compo-
nist en harpist Didier Kugel op-
treedt. De twee kunstenaars sle-
pen het publiek mee in de leven-
stocht van een vrouw. De voor-
stelling is te zien op 6 februari in 

de remonstrantse kerk, Fnidsen 
33/37 Alkmaar en op 8 februari 
in Centrum de Roos,  P.C. Hooft-
straat 183 Amsterdam. Aanvang 
20.00 uur. 

Reserveren via sea_people@
hotmailcom of  tel.: 0625037730. 
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Zaterdag 26 januari pupillen:
Uitgeest D1-SVA D1 14:45
Victoria O D1-Uitgeest D2 11:00
Kwiek 78 D1-Uitgeest D3 14:00
Uitgeest D4-Sporting S D1 14:45
AFC 34 D4-Uitgeest D5 09:00
Foresters de D6-Uitgeest D6 09:00
Uitgeest D7-SVW 27 D10 11:30
Uitgeest D8-Meervogels 31 D4 14:45
Hercules Z´dam sc E1-Uitgeest E1 09:30
Kolping Boys E4-Uitgeest E2 09:00
Uitgeest E3=vrij
Vrone E4-Uitgeest E4 08:45
Uitgeest E5=vrij
Kolping Boys E10-Uitgeest E6 10:15
Uitgeest E7=vrij
Uitgeest E8-LSVV E7 09:00
Uitgeest E9-Koedijk E8 11:30
Uitgeest E10-Meervogels 31 E5 10:15
Uitgeest E11-Foresters de E10 11:30
Uitgeest F1=vrij
Uitgeest F2-Castricum F4 10:15
Kolping Boys F5-Uitgeest F3 11:30
Foresters de F7-Uitgeest F4 09:00
Uitgeest F5-RKEDO F3 09:00
George st F1-Uitgeest F6 10:00
Uitgeest F7-Vitesse 22 F3 09:00
Uitgeest F8=vrij
Uitgeest F9=vrij
Kolping Boys F9-Uitgeest F10 09:00
Adelbert St MP1G-Uitgeest MP1 09:30
Uitgeest MP2-Duinrand S MP1 08:55
Junioren:
Uitgeest B1-Volendam B1 10:00
Uitgeest B2-OFC B1 13:00
Uitgeest B3-Dirkshorn B1 13:00
Uitgeest B4=vrij
Kolping Boys B5-Uitgeest B5 15:00
Uitgeest C1-DCG C1 12:45

Koedijk C2-Uitgeest C2 13:15
IVV C2-Uitgeest C3 09:00
Uitgeest C4-Zaanlandia C4 11:00
Uitgeest C5-Purmerland C3 12:45
RCZ C2-Uitgeest C6 11:00
G-team:
Uitgeest G1=vrij
Uitgeest G2=vrij
Uitgeest JG1=vrij
Meisjes: 
SRC MB1-Uitgeest MB1 14:30
Kolping Boys MC1-Uitgeest MC1 13:15
Dynamo MC1-Uitgeest MC2 13:00
Berdos MD1-Uitgeest MD1 11:00
BOL MD1-Uitgeest MD2 10:00
Limmen ME1-Uitgeest ME1 09:00

Zondag 27 januari senioren: 
Uitgeest 1-Dijk De 1 14:00
Uitgeest 2=vrij
Uitgeest 3=vrij
HSV 3-Uitgeest 4 12:00
WMC 3-Uitgeest 5 14:30
Uitgeest 6-Dynamo 3 13:30
Uitgeest 7-Purmerland 3 10:30
Alkm. Boys 5-Uitgeest 8 12:00
Uitgeest 9-SVW 27 9 12:45
Duinrand S 5-Uitgeest 10 14:15
Uitgeest 11-Vrone 8 10:30
Uitgeest 12-Kolping Boys 10 10:30
Uitgeest 13-Koedijk 8 13:30
Junioren:
Vitesse 22 A1-Uitgeest A1 11:00
Uitgeest A2-Sporting S A1 10:30
Alcmaria Victrix A2-Uitgeest A3 12:00
Dames:
Uitgeest VR1-Koedijk VR1 10:30
Meisjes:
Uitgeest MA1-WSV 30 MA1 13:30

Clubkampioenschappen 
bij TTV Uitgeest
Uitgeest - Het was afgelopen 
zondag weer tijd voor de jaar-
lijkse clubkampioenschappen 
van tafeltennisvereniging Uit-
geest. Gelukkig kon dit jaar Vic-
tor Tchernov meedoen, waarmee 
er een extra en serieuze titelkan-
didaat voor de eerste plaats aan-
trad. 

Wedstrijdsecretaris Ruud Pel 
had deze keer twintig inschrij-
vingen, waarmee hij twee poules 
vulde. Beide poules verdeelde hij 
bovendien in twee sub-poules, 
waaruit via kruisfinales de eerste 
vier plaatsen tevoorschijn moes-
ten komen. 
De heren en enige dame, Euge-
nie Rasch, in de B-poule zorg-
den voor veel spannende potten. 
Opmerkelijk waren de wedstrij-
den van Huib van Leeuwen te-
gen Andre Hermans (3-0), And-
re Hermans tegen Patrick Rasch 
(3-2), Dennis Janssen tegen Pa-
trick Rasch (2-3) en bovenal de 
vier gewonnen partijen van Eu-
genie tegen de onlangs aange-
treden nieuwe leden Mo Reza, 
Niels Meijne, Pieter Sanders en 
Nick de Vries. De meest in het 
oog springende speler was uit-
eindelijk Ron van Leeuwen, want 
hoewel hij in de finale letterlijk 
“op” was tegen de uiteindelijke 
B-kampioen Dennis Janssen had 

hij een boven verwachting goe-
de prestatie geleverd. Nico Bal-
tus had in de strijd om de plaat-
sen 3 en 4 nog onverwacht wei-
nig moeite met Patrick Rasch.

In de A-poule werd in vierkam-
pen gestreden om een plaats in 
de kruisfinales. Zoals verwacht 
werd, ging het bij de verdeling 
van de prijzen tussen Pim Koel-
man, Patrick Schuddeboom, Vic-
tor Tchernov en Henk Spoelstra. 
In de voorronden maakten de-
ze heren geen fouten. Bijzonder 
was wel dat Spoelstra werd over-
speeld door Koelman, maar dat 
hoefde nog niet een echt pro-
bleem te gaan opleveren. Tot het 
moment dat beide heren elkaar 
in de kruisfinales andermaal 
troffen. Koelman herhaalde met  
overtuiging zijn eerdere overwin-
ning, waarmee hij de derde plek 
opeiste in de eindlijst. Schudde-
boom en  Tchernov maakten in 
de eindstrijd uit wie de nummer 
Een van Uitgeest mocht zijn. En 
dat was weer Patrick Schudde-
boom, want zelden heeft hij zo 
geconcentreerd en overtuigend 
de finale gewonnen. Zeer bijzon-
der was nog dat Ruud Pel uiterst 
verdiend op de vijfde plaats ein-
digde achter Spoelstra en voor 
Renee van Buren, Gert van Dijk 
en Henk Pel.

Ron van Leeuwen, onverwacht tweede in de B-poule

Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er komende za-
terdag alsvolgt uit:

Thuis op het veld 
10:00 MF1 - Alkmaar MF2 
10:00 ME3 - Alkmaar ME7 
11:15 ME1 - Xenios ME1 
11:15 JE2 - Westerpark JE2
11:15 JE3 - Kikkers JE4 
14:30 MA1 - Rood-Wit MA4

Zaal 
De Zien, Uitgeest
09:15 JC1 - Alkmaar JC3 
11:15 JC1 - HIC JC2 
12:15 JB1 - Bloemendaal JB3 
14:05 JB1 - HBS JB12
Sporthal de Lelie, 
Akersloot 
09:25 MC2 - Xenios MC5 
14:00 MC2 - AMVJ MC4 
Kennemer Sportcenter, 
Haarlem
14:30 MB1 - Rood-Wit MB2 
16:20 MB1 - Alliance MB4 
De Vaart, Purmerend
14:45 MB2 - Hermes MB3 
17:30 MB2 - Terriers MB3
Kinheimhal, Beverwijk
09:30 MC1 - Rood-Wit MC3 
10:25 MC1 - HBS MC4

Zondag 27 januari

Zaal
De Zien, Uitgeest
09:30 JD1 - Bennebroek JD2 
11:15 JD1 - Qui Vive JD3 
12:15 JD2 - Pinoké JD5 
14:05 JD2 - Strawberries JD2 
Het Dorpshuis, Spaarndam
10:10 M8D1 - Rood-Wit 
M8D1
11:50 M8D1 - Pinoké M8D1 
Van Hogendorphal, Am-
sterdam
13:15 M8D2 - Mijdrecht 
M8D1 
14:55 M8D2 - Spaarndam 
M8D1 
De Kers, Hoorn
13:05 H1 - Mijdrecht H1 
14:55 H1 - WFHC Hoorn H1

Speelschema 
jeugd MHCU

Speelschema 
Voluit

Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van Volleybal Voluit ziet er 
als volgt uit:
Woensdag 23 januari:
V.V.Ouderkerk DS 3 - Voluit DS 
5, 19:30 uur.
Donderdag 24 januari:
Bevok DS 4 - Voluit DS 4, 20:00.
Zaterdag 26 januari: 
Voluit MI 1 - Clam Dycke MI 5, 
10:30; vv Jonas HS 6 - Voluit HS 
2, 12:00; Voluit MI 1 - VIP MI 4, 
12:00; Compaen MI 5 - Voluit MI 
1, 12:30; Armixtos DS 2 - Voluit 
DS 1, 15:00.
Maandag 28 januari: 
Voluit DS 3 - The Setfighters DS 
5, 19:00; Voluit DS 5 - Atalante 
DS 4, 20:30.

Poppenkast bij 
Kindervreugd
Uitgeest - Op zaterdag 26 janu-
ari organiseert speeltuinvereni-
ging Kindervreugd weer een ge-
zellige poppenkastvoorstelling. 
Wil jij bij dit spannende verhaal 
aanwezig zijn, kom dan om 14.00 
uur naar de speeltuin. De voor-
stelling zal ongeveer een uur du-
ren. 
Leden zijn zoals altijd gratis wel-
kom en aan niet-leden wordt 
een kleine bijdrage gevraagd.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
C.M. Vendel, weduwe van Ran-
zijn, 85 jaar

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 25 januari is 
de eerste klaverjasdrive van het 
nieuwe jaar bij korfbalvereniging 
Stormvogels aan de Niesven-
straat. Iedereen is welkom van-
af 20.00 uur.

Tel.0251-314629 
www.salonyvon.eu

salonyvon@hotmail.comsalonyvon@hotmail.comOok voor cadeau bonnen

FEBRUARI: In de maand 
februari krijgt u € 7,50 korting 
op de heren gezichtsbehandeling.

AL 20 JAAR! DAT MOET
GEVIERD WORDEN.
HET HELE JAAR DOOR 
WORDT U VERRAST
DOOR LEUKE ACTIES.
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