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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Informatiemarkt nodigt 
uit tot nadenken

Uitgeest - Zaterdag konden Uit-
geesters zich op de informatie-
markt in het gemeentehuis la-
ten voorlichten over de bestuur-
lijke toekomst van hun dorp. 
Wordt het een ambtelijke of een 
bestuurlijke fusie, en wordt het 
richting IJmond of richting Noor-
den. Bij een eerdere bijeenkomst 
in Bobs bleek dat de dorpelin-
gen behoefte hadden aan meer 
informatie, zodat zij zich gerich-
ter konden uitspreken over hun 
voorkeur. Bij stands van de ver-
schillende politieke partijen ging 
men gesprekken aan. 

CDA Fractielid Annemiek van de 
Vliet had rond 15.00 uur al aardig 
wat mensen gesproken en merk-
te dat iedereen er van doordron-
gen is dat er sowieso een keuze 
gemaakt moet worden. 

Annemiek: “Mensen die voor 
het één lijken te kiezen, krijgen 
hier argumenten te horen waar-
door ze toch weer aan het den-
ken worden gezet en ook goed 
naar andere mogelijkheden kij-
ken. Wij hopen dat ze niet kiezen 
uit angst maar op basis van dui-
delijke feiten.” 

Opvallend op deze informatie-
markt is dat ook nu weer, net 
als bij Bob’s, een bepaalde leef-
tijdsgroep ontbreekt. Waar zijn 
de dertigers, de starters, de jon-
ge gezinnen en dus de toekomst 
van Uitgeest? Wellicht wachten 
zij tot 25 januari als het gemeen-
tehuis in een Politiek Café veran-
dert. 

De gemeenteraadsleden hopen 
dan de mening van de bezoe-
kende inwoners te horen in aan-
loop naar hun besluitvorming op 
30 januari. (Monique Teeling)

Workshop 
mozaïeken

Uitgeest - Kinderen van acht tot 
twaalf jaar kunnen op zaterdag 
25 januari van 14.00 tot 16.00 uur 
terecht bij speeltuinvereniging 
Kindervreugd in Uitgeest voor 
een workshop mozaiek. Leden 
van de speeltuin kunnen gratis 
aan deze activiteit deelnemen. 
Niet-leden zijn ook van har-
te welkom, zij betalen een klei-
ne bijdrage van twee euro. Infor-
matie: www.speeltuinuitgeest.nl.

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl
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anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Geboren: 
Wonende te Limmen: 24-12-
2013: Niek, zoon van J.A. Adri-
chem en N.A.M. Bakkum, ge-
boren te Alkmaar. Wonende te 
Akersloot: 06-01-2014: Marly, 
dochter van Kuijper, J.A.M. , ge-
boren te Akersloot. Wonende te 
Castricum: 30-12-2013: Marnix 
Bavo Wim, zoon van C. Pieters en 
R.M.van der Poel, geboren te Be-
verwijk. 02-01-2014: Lusy, doch-
ter van Simonian, A. en Artin, 
T. geboren te Alkmaar. 06-01-
2014: Duncan, zoon van van den 
Berg, A.G. en Bijl, C., geboren 
te Beverwijk. 08-01-2014: Hugo 
Christian, zoon van Schulkes, S. 
en van der Linden, E., geboren 
te Beverwijk. 10-01-2014: Sy-
be Corné, zoon van Inja, J.G. en 
Klaassen, R.T., geboren te Bever-
wijk. 11-01-2014 Pleun, dochter 
van Morsch, B. en Brakenhoff, 
J. geboren te Castricum. 11-01-

Burgerlijke Stand Castricum
2014 Daantje Tessel, dochter van 
Sikkens,J.R. en Klippel, A., gebo-
ren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijk/geregis-
treerd partnerschap: 07-01-
2014: Batelaan, Simon L. en 
Been, Sunie, beiden wonen-
de te Castricum. 08-01-2013: 
Twisk, M., wonende te Castricum 
en Wolleswinkel, B., wonende 
te Zaanstad. 15-01-2014: Sloog, 
David A. en Kok, Anne M., bei-
den wonende te Castricum. 17-
01-2014: Zonneveld, Daan B. en 
Vollers, Lieke, beiden wonende 
te Castricum.
 
Huwelijk/geregistreerd Part-
nerschap: 14-01-2014: Visser, 
Frans C. wonende te Haarlem-
mermeer en van Campen, Co-
lumba M.C., wonende te Castri-
cum. 15-01-2014          Goed-
koop, Mark en van Amstel, Kel-

ly, beiden wonende te Akersloot.

Overleden: 
Wonende te Castricum: 27-12-
2013: Beentjes, P.N., oud 90 
jaar, weduwnaar van Bleeker, C., 
overleden te Beverwijk. 27-12-
2013: Bakker, A.C., oud 87 jaar, 
weduwe van Rond, K. overleden 
te Alkmaar. 29-12-2013: Husken, 
A.J.M., oud 92 jaar, overleden 
te Castricum. 02-01-2014: Hel-
lendoorn, Frits, oud 81 jaar, ge-
huwd met Verhoef, A., overleden 
te    Castricum. 02-01-2014: Smit, 
Cornelis J., oud 82 jaar, gehuwd 
met Troost, H., overleden te Be-
verwijk. 03-01-2014: de Vries, 
Gerdina, oud 80 jaar, gehuwd 
met Bruitzman, T.A.A., overleden 
te Castricum. 03-01-2014: Wil-
lig, Neeltje, 94 jaar, weduwe van 
Nierop, G.J., overleden te Cas-
tricum. 03-01-2014: Langeveld, 
Anna M., oud 68 jaar, overleden 
te Zaanstad. 07-01-2014: Roe-
mer, Johennes, oud 89 jaar, ge-
huwd met van der Lee, C.G.J., 

overleden te Castricum. 07-01-
2014: Kaandorp, Theodorus J., 
oud 54 jaar, overleden te Am-
sterdam. 07-01-2014: Schoorl, 
Adrianus J., oud 49 jaar, overle-
den te Amsterdam. 08-01-2014: 
Terweij, Aart, oud 68 jaar, ge-
huwd met Schirmeister, B.H., 
overleden te Castricum. 08-01-
2014: Zijp, Margaretha P., oud 81 
jaar, gehuwd met de Groot, A.C., 
overleden te Heemskerk. 15-01-
2014: Hofland Margaretha M, 
oud 91 jaar, weduwe van Bree-
tveld, W., overleden te Castricum.
Wonende te Akersloot: 29-12-
2013:  Hes, G.C., oud 70 jaar, ge-
huwd met van Duin, P.P., over-
leden te Alkmaar. 08-01-2014: 
Dekker, Catharina C. oud 89 
jaar, weduwe van Molenaar, N.J., 
overleden te Alkmaar.
Wonende te Limmen: 01-01-
2014: Dolphijn, J.H., oud 93 jaar, 
weduwe van Heek, J., overleden 
te Bergen. 13-01-2014: Min, Jo-
hanna, oud 94 jaar, overleden te 
Limmen. 

Castricum - Het Mondriaan 
Fonds heeft bekendgemaakt 
dat beeldend kunstenaars Iris 
van Dongen, Femmy Otten én 
Rineke Dijkstra zijn geselec-
teerd om een officieel staat-
sieportret van Koning Willem-
Alexander te maken. Rineke 
groeide op in Bakkum voor-
dat zij een internationale car-
rière opbouwde als fotograaf.

Zij fotografeerde Koning Willem-
Alexander in 2013 voor een ko-
ningszegel, maar besloot voor 
het staatsieportret een ander 
uitgangspunt te kiezen. Zij ge-
bruikte daarvoor een stand in 
en daarom lijkt de foto helemaal 

niet op Willem Alexander. Rineke 
is een internationaal gerenom-
meerde fotograaf, onder andere 
bekend door haar portretreek-
sen van jongeren op het strand 
en van stierenvechters. Voordat 
het zover was bezocht zij in haar 
jeugd De Bakkerij waar zij jon-
geren fotografeerde. Vervolgens 
volgde zij een opleiding aan de 
Rietveld Academie. 

De twaalf ingezonden schets-
ontwerpen worden tot en met 
15 april tentoongesteld in het 
Rijksmuseum onder de titel: ‘Een 
nieuwe koning, een nieuw por-
tret - Schetsontwerpen voor het 
staatsieportret van Koning Wil-

Wordt foto Rineke Dijkstra 
staatsieportret van Koning?

lem-Alexander’. Foto: Gert Jan 
van Rooij, Amsterdam. Rineke 
Dijkstra (Sittard, 1959). Schets 
staatsieportret Koning Willem-
Alexander, december 2013. Stu-
die voor de koningszegel (met 
stand-in), mei 2013, inktjetprint.

Akersloot - Kees Stam van het 
Hoogheemraadschap draagt 
donderdag 23 januari de buiten-
wegen en ponten van Akersloot 
en de Woude officieel over aan 
wethouder Bert Meijer van ge-
meente Castricum. Dat gebeurt 
op de pont van Akersloot. 

Overdracht 

Limmen - Tussen vrijdagavond 
18.30 uur en zaterdagmorgen 
02.00 uur werd er een inbraak 
gepleegd in een hoekwoning 
aan de Hyacinthenlaan. De da-
ders kwamen binnen door een 
raampje boven de keukendeur 
aan de achterzijde van het pand. 
De hele woning werd doorzocht. 
Nog onduidelijk is wat er is ge-
stolen. Getuigen, die verdachte 
personen bij de woning hebben 
gezien, worden verzocht contact 
op te nemen met de politie op via 
tel.: 0900-8844. 

Woninginbraak

Castricum - Tijdens een alco-
holcontrole op de Zeeweg heeft 
de politie zaterdagavond vier 
drankrijders aangehouden. Het 
meest gedronken had een be-
stuurder die de limiet ruim drie 
keer had overschreden. De be-
stuurder moest zijn rijbewijs in-
leveren. Tussen 20.45 en 0.30 uur 
werden 393 bestuurders aan de 
kant gezet voor een blaastest.

Drankrijders

Castricum - Organisaties, die 
vrijwilligers nodig hebben,  kun-
nen zich via de website www.vrij-
willigerswerkcastricum.nl aan-
melden en daarop zelf vacatures 
plaatsen en bijhouden. Meer in-
formatie: vcc@welzijncastricum.
nl of bel naar 656562.

Hulp nodig? 

Weer bijtincident in park 
Nieuwe episode in strijd 
om behoud losloopgebied
Castricum - De hondenbezit-
ters die willen dat park Noord 
End een losloopgebied blijft voor 
hun huisdier, kwamen zondag 
bijeen. Zij waren heel blij omdat 
bekendgemaakt werd dat  een 
meerderheid van de raad zich 
achter hen zou scharen. Ron 
De Haan van de VrijeLijst heeft 
hiertoe een motie opgesteld die 

vervolgens steun kreeg van de 
VVD, D66, PvdA en raadslid Lin-
da Hes. Maar een dag later vond 
er weer een bijtincident plaats in 
het park. En twee eerdere inci-
denten waren aanleiding om een 
losloopverbod in te stellen. Dat 
was een bittere tegenvaller. 

Erik Brakenhoff liep maandag 

om 17.10 uur hard door het park, 
parallel aan de Grutto. Vervol-
gens kwamen er twee honden 
blaffend op hem afrennen. 

,,Ik stopte en een vrouw, vermoe-
delijk de eigenaresse die vijftig 
meter van mij af stond, riep de 
honden terug, maar die luister-
den nauwelijks. Het ging om een 
lichtbruine en een bijna zwarte 
hond, beiden kortharig en slank. 
Toen de honden toch naar de 
vrouw terugkeerden, ging ik ver-
der met rennen, maar beide hon-
den kwamen weer naar mij toe 
en de bruine hond hapte mij in 
mijn been.” Foto: Frits Velthuij-
sen. 
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Komisch drama Philomena
Philomena is een hartverwar-
mend komisch drama van Step-
hen Frears dat op diverse film-
festivals door zowel pers als pu-
bliek omarmd werd. De film ver-
telt het waargebeurde verhaal 
van Philomena Lee die als tie-
ner haar buitenechtelijke zoon-
tje ter adoptie moest afstaan op 
aandringen van de Iers-Katholie-
ke gemeenschap waar ze woon-
de. Wanneer ze vijftig jaar later 
tracht haar kind terug te vinden 
en daarbij op veel verzet stuit 

vanuit de kerkelijke organisa-
tie, krijgt ze hulp van BBC jour-
nalist Martin Sixsmith, die in het 
verhaal een mooie comeback 
ziet voor zijn onlangs geruïneer-
de carrière. Als echter tijdens 
hun zoektocht de puzzelstukjes 
op zijn plaats beginnen te val-
len, ontstaat een ontroerende 
vriendschap tussen beiden, ge-
bouwd op het verlangen om de 
waarheid boven tafel te krijgen 
over het onrecht wat Philomena 
is aangedaan.

In een klassieke villa in het zon-
overgoten Italië runt Sanne sa-
men met haar vader en stief-
moeder de trouwlocatie Casa 
Matrimonio. Hier komen gas-
ten bij elkaar om het leven en 

Toscaanse Bruiloft de liefde te vieren. Een Toscaan-
se Bruiloft vormt voor alle gasten 
het hoogtepunt van hun verblijf. 
Voor sommige is het landgoed 
bekend terrein en zij komen er 
wel heel graag. Want trouwen 
doe je immers maar... twee keer.. 
Op 29 januari is het Ladies Night. 

Bakkum - Zondag 26 januari 
vanaf 16.00 uur vindt in Hotel 
Borst een feestelijke muzika-
le happening plaats. 

In het inmiddels 25 jarige be-
staan van Jazz in Bakkum, pre-
senteert pianist, organisator en 
gastheer van Jazz in Bakkum Jos 
van Beest zijn elfde album die als 
naam ‘I Love You’ meekreeg. 

Zijn debuutalbum zag twintig 
jaar geleden het levenslicht. Het 
eerste exemplaar werd destijds 
uitgereikt door toenmalig bur-

Presentatie nieuw album 
van Jos van Beest Trio

gemeester Koos Schouwenaar. 
Jos wordt zondag weer bege-
leid door bassist Evert J. Woud 
en drummer Frits Landesbergen.

Castricum - Volgende maand is 
de musical Naäman te zien in de 
Maranathakerk. Vorig jaar werd 
de voorstelling afgelast. 
Naäman is een legerofficier uit 
Syrie. Hij staat in hoog aanzien, 
maar hij is melaats. In de musical 
wordt melaatsheid vertaald met 
arrogant. Om te genezen moet 
hij zich reinigen. Een moeilijke 

weg voor Naäman, maar hij gaat 
door de knieën. Daarna voelt hij 
zich mens in andere opzichten. 
Vrijdag 14 en zaterdag 15 febru-
rari begint de voorstelling om 
20.30 uur, zondag 16 februari om 
15.30 uur. Kaarten zijn te koop bij 
boekhandel Laan of in de kerken 
na de diensten. Reserveren kan 
via amg.graumans@ziggo.nl.

Musical Naäman in kerk

Castricum - Muziektheater-
groep C-Squad is op zoek naar 
nieuw zangtalent, vooral sopra-
nen en mannenstemmen zijn 
welkom. In november brengt C-
Squad de zelfgeschreven musi-
cal ‘Er was eens…’ op de plan-
ken, een show vol zang, dans 
en toneel. De voorstelling is op 
14, 15 en 16 november te zien 
in Theater De Beun in Heiloo. 
C-Squad oefent elke maandag 
tussen 20.00 en 22.15 uur in de 
Montessorischool in Castricum. 

C-Squad zoekt zangtalent

Regionaal talent in Bakkerij

Castricum - Aankomend week-
end spelen er in De Bakke-
rij bandjes met een oorsprong 

in Noord-Holland. Galloway Hill, 
The Crying Whales en Hyper-
blaster Surfcowboys zorgen voor 
de muziek.
De naam Galloway Hill staat voor 
een nieuw hoofdstuk op het ge-
bied van muziek, uitstraling en 
presentatie. De band brengt 
hierin de bekende vuige rock ‘n 
roll ten gehore, maar toch erg 
toegankelijke sound. The Cry-
ing Whales zijn na bijna drie jaar 
uit de oefenruimte gekomen om 

‘Leef je eigen mythe’
Akersloot - Zondag 2 februari 
is in de Dorpskerk aan het Die-
lofslaantje een lezing van Harm 
Knoop die om 14.30 uur begint.

Leef je eigen mythe is de titel. 
Geïnspireerd door het werk van 

Carl Jung en de mythologie van 
Joseph Campbell vertelt Harm 
Knoop over zijn weg door religie 
en leven. 
Toegang 7,50 euro, reserveren 
tel. 0251-319171 of koosje.wieg-
man@hetnet.nl. 

hun moderne rocksound aan het 
grote publiek kenbaar te maken. 
Op zaterdag 25 januari is Surf 
terug in De Bakkerij met Hy-
perblaster Surfcowboys. Dit trio 
speelt instrumentale surfrock die 
bekend is van groepen als Dick 
Dale & the Deltones en The Ven-
tures. De zaal is vrijdag 24 en za-
terdag 25 januari om 21.00 uur 
open en de entree is 4,00 euro. 

Zondagmiddag 26 januari is er 
Open Podium. Deelname is gra-
tis en aanmelding vooraf niet no-
dig. Het adres is Dorpsstraat 30.  

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur
Toscaanse Bruiloft Ladies Night

donderdag 15.30 uur 
vrijdag 13.30  & 21.15 uur   

zaterdag 16.00 & 21.30 uur 
zondag 11.00 uur    

maandag & dinsdag 21.00 uur    
woensdag 16.00 uur

Philomena
donderdag 20.00 uur   

vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 19.30 uur    dinsdag  20.00 uur   

woensdag 20.15 uur   
The Wolf of Wallstreet

vrijdag 13.30 uur    zaterdag 15.30 uur 
Mandela: Long walk to freedom

vrijdag 19.00 uur  
Het Diner

donderdag 15.30 uur   zondag 16.00 uur   
maandag 20.00 uur   dinsdag 13.30 uur   

La Grande Bellezza
vrijdag 15.45 uur   zaterdag 18.30 uur  

The Hobbit 2 - 2D
zondag 16.00 uur  

The Hobbit 2 - 3D
donderdag 20.00 uur   

vrijdag & zaterdag 19.00 uur   
zondag 19.30 uur   maandag 19.00 uur   

dinsdag 13.30 &  19.00 uur   
woensdag 13.30 uur   

Soof
vrijdag 16.30 uur   

zaterdag & zondag 13.30 uur  
woensdag 13.30 uur  
Frozen (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur  

zondag  11.00 & 13.30 uur  
woensdag  16.00 uur   

Mees Kees op kamp

Programma 23 jan t/m 29 jan 2014

Castricum - Zaterdag 25 janu-
ari begint om 20.00 uur in het 
Jac. P. Thijsse College de dona-
teursavond van Emergo. De toe-
gang voor donateurs en belang-
stellenden is gratis. Tijdens de-
ze avond laten alle grote forma-
ties van Emergo weer zien wat 

zij aan muzikaliteit in huis heb-
ben. De avond wordt geopend 
door het Double E-orchestra. 
Dit is het opleidingsorkest van 
Emergo, onder leiding van Paul 
Bijman. Vervolgens komt brass-
band Backum Brass op het podi-
um, onder leiding van Anno Ap-

Gratis nieuwjaarsconcert van Emergo
Limmen – De aanmelding 
voor deelname aan de expo-
sitie Limmen Creatief en Ar-
tistiek is geopend. 

Deze door Limmen Cultuur geor-
ganiseerde expositie vindt plaats 
op zaterdag 8 en zondag 9 maart 
in Vredeburg op de Dusseldor-
perweg 64. De toegang is gratis. 
Deze gevarieerde markt geeft 
een kijkje in de artistieke we-

reld van hobbyisten en kunste-
naars uit Limmen en wijde om-
geving. De kosten voor deelna-
me aan de expositie zijn 25 eu-
ro. Beeldende kunst is welkom, 
maar ook andere creatieve ui-
tingen. Het is eveneens mogelijk 
werk te verkopen. 

Men kan zich opgeven tot 17 fe-
bruari via a.wopereis@quicknet.
nl of bel 072-5333612.

 

pelo. Na de pauze vervolgt het 
fanfare-orkest onder leiding van 
Erik van der Kolk het program-
ma. En na afloop van het concert 
gaat Ray’s Initiative Big Band, 
onder leiding van René Breet-
veld, in de foyer nog even door 
met een onvervalste after-party.

Kijk voor meer informatie op  
www.c-squad.nl of mail naar 
info@c-squad.nl.
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Putter

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Uitgeest - Dit weekeinde de-
den veel turnsters van Uni-
tas mee aan de Rayonkampi-
oenschappen. De wedstrijden 
leverden voor de Uitgeest-
se turnvereniging zes Rayon-
kampioenen op.

Zaterdag was het de beurt voor 
de 5e divisie meisjes.
Om klokslag 09.00 uur werd er 

begonnen met de warming op 
voor de instap meisjes.
De turnsters van Unitas heb-
ben tijdens de 2e competitie-
wedstrijd nog beter gepresteerd 
dan de 1e wedstrijd en de eer-
ste drie plaatsen op het podium 
waren voor de Unitas turnsters. 
Op nummer 1 stond Isa Timmer-
mans voor Linda den Boer op 2 
en Silvia Berkhout eindigde op 
een derde plaats. Na twee wed-
strijden is Isa Timmermans ook  
Rayonkampioene geworden.  
De pupillen 1 meisjes hebben 
het ook zeer goed gedaan, hier 
werd Zoë Guit Rayonkampioene. 
Chiara Garita en Britt Scholten 
zijn op plaats 5 en 6 geëindigd.    
Carmen Chezan heeft bij de Pu-
pillen 2 een goede wedstrijd ge-
turnd en had op sprong en vloer 
het hoogste cijfer.  Carmen ein-
digde op een mooie tweede 
plaats. Yente werd dit keer zes-
de. 

Bij de jeugd heeft Jade Koster 
grote sprongen vooruit gemaakt. 
Bij de vorige wedstrijd viel ze 
nog 4 keer van de balk en nu niet 
1 keer. Jade eindigde op de eer-
ste plaats en werd ook Rayon-
kampioene. Jamie Beentjes, Cleo 
Schoute en Silke Ham hebben 
beter gepresteerd dan de vorige 

wedstrijd, maar vielen helaas net 
buiten de prijzen. 
Bij de senioren was het Lau-
ra Langendijk die het hoogste 
plekje innam en Rayonkampioe-
ne werd. Ploeggenootje Isabel-
la Flierman werd heel knap der-
de en daar was ze maar wat blij 
mee.

Sarah Dumpelmann, Elina Muys-
kens en Quirine Zonneveld wa-
ren de eerste die op zondagmor-
gen aan de beurt waren voor 
hun wedstrijd in de categorie 
Pupillen 2. Ondanks haar val van 
de balk eindigde Sarah op een 
eerste plaats, Elina werd vijfde 
en Quirine zevende.  Er deden 27 
turnsters mee in dit niveau mee. 
Kim Schelvis, Billie Boyle, Lea 
van Diemen, Demi Hanssen en 
Adaja Plinck waren allemaal in 
de laatste ronde aan de beurt 
voor hun wedstrijd. Kim werd 
tweede, Billie zesde, Lea eerste 

en Demi derde.
Adaja Plink heeft, ondanks dat 
ze ziek was, toch een redelijke 
wedstrijd kunnen turnen.
Ze werd uiteindelijk toch nog 4e 
en omdat ze vorige keer 1e was 
werd ze ook nog Rayonkampioe-
ne. Sarah en Lea zijn ook Rayon-
kampioene geworden.

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

‘N SPECULAASJE ? JA GRAAG !!

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo): 

SPECULAAS    **groot of klein**
ambachtelijke kwaliteit
 van € 4,50 nu per pakje € 3,50 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

SLAGROOMSNIT
mmmm….  
 van € 7,50 voor € 6,50 !!
(gratis bij 3 volle spaarkaarten)

** Dagelijks vers belegde broodjes in onze Ko�  ecorner Uitgeest !! **

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

UIT
FAIR

KOOP
Kortingen oplopend tot

70%
www.wereldwinkelheemskerk.nl

lAATsTe weeK

*min. leeftijd: 15 jaar,
  legitimatie verplicht

Meld je snel aan en pak je voordeel!

 
 

 
 

De beste en snelste  
bijverdienste 

plus veel extra’s..
Lekker in de buitenlucht en prima voor je conditie!

   
   
    
     
   

    

Te koop:
48 Titels van Catherine Cook-
son, 3 van Cath. Marchant en 
10 van Victoria Holt, 75,- p. 
st. 1,50. Tel. 0251-831211
Te koop:
Klassiek eiken bureau, hg. 77 
x br. 106 x d. 82. Rechts laden-
blok met drie laden en 1 plat-
te lade. 40,-. Tel. 0251-654514
Te koop:
Arendsoogboek . Mexi-
caans avontuur,nr. 41. Eer-
ste druk . In nieuwe staat. 
5,-. Tel. 072-5052911
Te koop:
Skibroek mt. 164 + skisokken mt. 
35-38, 10,-. Skipak mt. 140 + ski-
sokken mt. 35-38 10,-. Skibroek 
XL, zwart 10,-. Tel. 0251-670017
Gevonden:
Sleutelbos met grijs/blauw 
hoesje gevonden in de Boc-
cherinistraat/caesar frank-
straat. Tel. 06-29277693
Te koop:
Z.g.a.n. autostep, verchroom 
v. en a. wiel geremd, 12” 40,-, 
kleuterstep op 8” luchtbanden, 
z.g.a.n. nw. 25,-. Tel: 023-5328585
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Uitgeest - Woensdagavond 22 
januari van 20.00 tot 22.00 uur is 
iedereen welkom in basisschool 
De Wissel om een lekker avondje 
mee te zingen met Popkoor Sur-
priSing met liedjes die iedereen 
kent van bijvoorbeeld Gerard Jo-
ling, Andre Hazes en Abba.  Zin-
gen is heerlijk ontspannend en 
het werkt volgens alle koorleden 
zeer therapeutisch. Entree € 2,-. 
Net als 10 jaar geleden toen het 
koor werd opgericht hopen de 
leden nu ook dat het weer storm 
gaat lopen. Dit is slechts de op-
maat voor een zeer muzikaal jaar 
want Popkoor SurpriSing bestaat 

10 jaar en daar wil zij veel aan-
dacht aan schenken. Op 10 mei 
zal in buurthuis De Zwaan een 
middagconcert en een avond-
concert worden gegeven die in 
het teken staan van Heden, Ver-
leden en Toekomst. Aan het he-
den zal gestalte worden gegeven 
door het vertolken van het hui-
dige repertoire, het verleden zal 
worden ingevuld door oud-leden 
en de toekomst is aan de jeugd.  
Er zal een soort van “Voice of 
SurpriSing” worden georgani-
seerd voor kinderen van 8 tot en 
met 18 jaar die auditie mogen 
doen op 5 maart.  Het zal wor-

Swingende Sing-In in OBS de Wissel

Castricumse Lies Vink te 
gast bij Kerk in Beweging
Uitgeest - Elke maand organi-
seert de werkgroep Kerk in Be-
weging een eigentijdse viering 
op de zaterdagavond. Op 25 ja-
nuari is Lies Vink uit Castricum 
onze gast. Zij zet zich al jaren in 
voor de allerarmste mensen in 
Nepal. Na een aantal jaar vrij-
willigerswerk voor verschillen-
de organisaties te hebben ge-
daan, kon ze in 2008 haar droom 
realiseren. Ze opende een kin-
derhuis waar zo’n dertig kinde-
ren een veilige plek hebben om 
te groeien, letterlijk en figuurlijk. 
Lies Vink zal de toehoorders ver-
tellen hoe zij na haar pensione-
ring een nieuwe draai aan haar 
leven heeft gegeven. 
Naast het indrukwekkende ver-
haal van Lies Vink is er in deze 
woord- en gebedsviering ruimte 
voor muziek, liedjes van het koor 
Sound of Life, bijbellezingen, ge-
bed en stiltes. Om 19.00 uur be-

gint de viering in de parochie-
kerk aan de Langebuurt in Uit-
geest. U bent van harte welkom, 
de toegang is vrij.
Lies Vink in Nepal

den opgesplitst in 3 categorieën: 
onderbouw basisschool, boven-
bouw basisschool en middelba-
re school. De winnaar van elke 
categorie mag zijn/haar lied zin-
gen tijdens het concert. Aanmel-
den voor 7 februari via promotie-
commissie@surprising.nl. 

Ook oud-leden die geen uitno-
diging hebben ontvangen omdat 
zij wellicht zijn verhuisd verzoekt 
men via ditzelfde e-mail adres 
contact met het koor op te ne-
men. SurpriSing gaat in het na-
jaar naar Andalusië.  De voorbe-
reidingen zijn in volle gang. 

Medewerker Gildeslager Dick Kok

Tom Smit geslaagd voor 
‘Meester Worstmaker’

Uitgeest - Tijdens de jaarbijeen-
komst van Het Worstmakersgilde 
op 20 januari heeft sportman van 
het jaar Epke Zonderland  be-
kend gemaakt dat Tom Smit uit 
Uitgeest is geslaagd voor de op-
leiding ‘Meester Worstmaker’. 
De opleiding ‘Meester Worst-
maker’ is een initiatief van Het 
Worstmakersgilde en bedoeld 
om de vakkennis van de aange-
sloten leden op een nog hoger 
peil te brengen. Zo krijgt men 
nog meer inzichten als het gaat 
om het gebruik van grondstof-
fen, kruiden en specerijen. Elk 
onderdeel wordt met een theo-
rie- en praktijktoets afgesloten. 
Tom heeft alle toetsen glansrijk 
doorstaan. Vermeldenswaardig 
is dat slechts een select gezel-
schap jaarlijks aan deze oplei-
ding mag deelnemen. 
De verkregen inzichten neemt 
Tom zeker mee in de worstma-
kerij. Niet alleen komt dit de be-
reiding van het bestaande assor-
timent worst en vleeswaren ten 
goede, ook mag u rekenen op 

smakelijke innovaties. Meer in 
het algemeen is de worstmakerij 
van Gildeslager Dick Kok in Uit-
geest ingericht volgens alle he-
dendaagse eisen op het gebied 
van voedselveiligheid. Hier ver-
werkt men uitsluitend kwalita-
tief hoogwaardige grondstoffen, 
kruiden en specerijen.  
Net als bijna 175 collega-slagers 
is Gildeslager Dick Kok aange-
sloten bij Het Worstmakersgilde. 
De rode draad door de formu-
le is authentiek vakmanschap. 
Heel regelmatig nemen de on-
dernemers op regionaal niveau 
een kijkje in elkaars worstmake-
rij. Zo wordt men continu gevoed 
met nieuwe recepturen en berei-
dingswijzen. 
Het resultaat ziet u in de toon-
bank van de zaak van Dick 
Kok op de Middelweg 89: een 
groots assortiment smaakvol-
le vleeswaren, worst, traiteur en 
vleesspecialiteiten. En speciaal 
deze week wordt iedere werk-
dag vanaf 12.00 uur verse war-
me grillworst bereid!

Leden stemmen in met fusie:

Rabobank IJmond
IJmond - De fusie tussen Ra-
bobank Velsen en Omstreken 
en Rabobank IJmond Noord 
gaat door. Donderdag 16 januari 
stemden de ledenraden van bei-
de banken vóór de fusie. 

Vanaf 1 maart gaan de ban-
ken samen verder als Rabobank 
IJmond. Een krachtige, solide 
bank met als werkgebied de ge-
meenten Uitgeest, Heemskerk, 
Beverwijk, Velsen en Haarlem-
merliede en Spaarnwoude.

Per 1 maart bestaat de direc-
tie uit directievoorzitter Jakob 
Klompien, directeur Bedrijven 
Ron Eman en directeur Bedrijfs-
management Tom Huijskens. El-
len Otte blijft de directie als di-
recteur Particulieren a.i. onder-
steunen totdat vaste opvolging 
is gevonden. De selectieproce-
dure voor de vacature van de di-
recteur Particulieren is inmiddels 
gestart.
Samen sterker. Dat is het idee 
achter de fusie. Een bank die 

klaar is voor de toekomst. En 
door samenwerking nog be-
ter kan inspelen op veranderen-
de (virtuele) klantwensen, een 
veranderend economisch kli-
maat en strengere wet- en re-
gelgeving. Directievoorzitter Ja-
kob Klompien: ,,De bank wordt 
door de fusie nu groot genoeg 
om bijvoorbeeld meer specialis-
tische medewerkers aan de bank 
te binden. We krijgen dan meer 
kennis in huis en de mogelijk-
heid om deze vanuit eigen huis 
aan te bieden. Door samen te 
gaan kunnen we ook synergie-
voordelen behalen door efficiën-
ter te werken. Wat onder meer 
tot lagere kosten leidt.’’

Door een fusie wordt de bank 
groter. De nieuwe directie heeft 
uitgesproken om zich sterk in te 
zetten om lokaal ‘dichtbij en be-
trokken’ te blijven. Jakob Klom-
pien licht toe: ,,Klanten kunnen 
voor dagelijkse bankzaken ook 
na de fusie terecht op onze kan-
toren én zij kunnen hun vragen 
via e-mail, telefoon en internet 
stellen. Voor ondernemers in het 
MKB, de agrarische sector en 
grootzakelijk, willen we de vas-
te aanspreekpunten zoveel mo-
gelijk behouden. Ook succesvol-
le initiatieven als de fietstocht en 
het coöperatiefonds blijven bin-
nen de nieuwe bank bestaan.’’
De klanten van beide banken 
ontvangen in het voorjaar na-
dere praktische informatie, zo-
als telefoonnummers, kantoor- 
en e-mailadressen van de nieu-
we bank.
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Uitgeest - Lang stond hij langs 
de kant na een vervelende knie-
blessure maar hij bleef knok-
ken en vechten om weer terug 
te komen. Eindeloos revalideren 
in kleine zweethokjes en hopen 
op een beetje licht aan het ein-
de van de tunnel. Ooit noemde ik 
hem in een verslag de “lean me-
an fighting machine” (Ox in de 
film “Stripes”) van FC Uitgeest. 
Dat was toen voor zijn optreden 
in het veld maar de afgelopen 
anderhalf jaar liet hij het vooral  
zien aan zijn fysiotherapeut en 
zichzelf. Zondag maakte hij zijn 
rentree en hoe? Met een ijzer-
sterk optreden en een prachtige 
goal had hij een belangrijk aan-
deel in de 3-1 overwinning op 
Pancratius. Bart Janssen, terug 
van weggeweest.
Trainer Ron Bouman had gedu-
rende de winterstop blijkbaar 
de tijd genomen om eens na te 
denken over de eerste helft van 
het seizoen blijkens een aantal 
positiewijzigingen. Zo verhuis-
de John den Nijs naar de rechts-
backpositie, begon broer Ramon 
den Nijs op de rechtshalfposi-
tie en Ruud Koedijk op de “tien”. 
Belangrijkste wijziging echter 
was natuurlijk het inbrengen van 
Bart Janssen naast Sander van 
den Helder in het centrum van 
de verdediging. 

FC Uitgeest beschikt over 
goed overwinteringspakket

Het pakte goed uit want FCU be-
gon sterk aan het duel tegen het 
iets lager geplaatste Pancratius. 
Een kwartier lang werd de ene 
na de andere vloeiende combi-
natie op de grasmat gelegd en 
ontbrak er eigenlijk maar één 
ding in deze fase, een doelpunt. 
Pancratius kon er vooralsnog 
weinig tegenover stellen. Na een 
half uur zwakte het offensief wat 
af en gebeurde er niet zo heel 
veel meer. Net op het moment 
dat iedereen zich al verzoend 
had met een gelijke ruststand 
was het John den Nijs die met 
een prachtige steekpass Jorn 
Brouwer bediende. Jorn aarzel-
de geen moment en liet keeper 
Teeffelen met een hard en laag 
schot kansloos, 0-1
Vlak na rust had dezelfde Jorn 
Brouwer de wedstrijd kunnen 
beslissen maar tot twee keer aan 
toe was hij niet koelbloedig ge-
noeg. Pancratius kroop meer en 
meer uit zijn schulp maar had 
een beoordelingsfout van de 
verdediging van FCU nodig om 
te kunnen scoren. Net na het 
uitvallen van Nick van der Valk 
(enkelblessure) in de 62e mi-
nuut was er een haperende bui-
tenspelval. Uitblinker en aan-
voerder Tony Scheurs van Pan-
cratius faalde niet en bracht de 
ploeg uit Badhoevedorp op gelij-

ke hoogte,1-1. FC Uitgeest toon-
de echter karakter en trok we-
derom onverschrokken ten aan-
val. Toen kwam zijn moment. De 
79e minuut. Hoekschop van Jorn 
Brouwer. Een perfect indraaien-
de bal en daar was hij, de “me-
an lean fighting machine”. Geen 
verdediger werd geduld op zijn 
pad naar het doel, perfect ge-
timed en steenhard binnen ge-
kopt. Bart Janssen is terug, 1-2
De treffer werkte bevrijdend 
want geen moment kwam de 
ploeg daarna nog in gevaar. 
Zelfs werd de voorsprong nog 
uitgebouwd. De tot dan toe on-
zichtbare maar keihard wer-
kende Ruud Koedijk besloot in 
de 82e minuut eens een gokje 
te wagen van afstand. Vanaf 25 
meter krulde hij met zijn linker-
voet de bal wonderschoon in de 
bovenhoek. 1-3. 

Wedstrijd beslist. Het overwinte-
ringspakket was uitgepakt en de 
spullen erin bleken vandaag vol-
doende voor een mooie overwin-
ning. (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Alders, J.den Nijs 
(70e Toebes), Janssen, van 
den Helder, de Jong, Kristel, 
R.den Nijs, Brouwer, van Box-
tel, Koedijk, van der Valk (62e 
Winter)

Zaterdag 25 januari junioren:
Kon. HFC A1-Uitgeest A1 (zat) 14:00
Uitgeest B1=vrij
Uitgeest B2-Alcmaria Victrix B1 13:00
Uitgeest B3-Foresters de B4 13:00
KSV B1-Uitgeest B4 14:30
Uitgeest C1=vrij
Vrone C1-Uitgeest C2 11:45
Uitgeest C3-SVW 27 C4 13:00
Jong Holland C4-Uitgeest C4 12:30
Foresters de C6-Uitgeest C5 13:15
Saenden C2G-Uitgeest C6 12:30
Pupillen: 
Uitgeest D1-DSS D1 11:30
Uitgeest D2-Purmerland D1 10:00
Uitgeest D3-LSVV D2 11:30
Uitgeest D4=vrij
Uitgeest D5-Jong Holland D4 11:30
Kolping Boys D10-Uitgeest D6 09:00
Volendam (rkav) D9-Uitgeest D7 10:30
Saenden D1G-Uitgeest D8 12:30
Hollandia E1-Uitgeest E1 11:00
Uitgeest E2-AFC 34 E2 10:15
Uitgeest E3-Duinrand S E1 11:30
LSVV E4-Uitgeest E4 10:00
Kolping Boys E7-Uitgeest E5 11:30
DTS E5M-Uitgeest E6 09:15
Uitgeest E7-Kolping Boys E8 11:30
Uitgeest E8-Berdos E5 10:15
Uitgeest E9-Kolping Boys E13 11:30
Castricum E7-Uitgeest E10 10:00
Uitgeest E11=vrij
Vitesse 22 F1-Uitgeest F1 09:45
Uitgeest F2-Reiger Boys F1 09:00
Kolping Boys F5-Uitgeest F3 09:00
Uitgeest F4-Castricum F3 09:00
Uitgeest F5-Alcmaria Victrix F3 09:00
Vrone F7-Uitgeest F6 08:45
Uitgeest F7=vrij

Uitgeest F8-Berdos F3 10:15
Castricum F9-Uitgeest F11 09:00
Uitgeest F10 en F11 zijn vrij
Uitgeest F12-Duinrand S F2 10:15
Foresters de F10-Uitgeest F13 09:00
Foresters de MP1-Uitgeest MP1 08:45
Uitgeest MP2-Alcmaria Victrix MP2 09:00
Uitgeest trainingsgroep 09:00

Meisjes:
Assendelft MB1-Uitgeest MB1 14:00
Alcmaria Victrix MC1-Uitgeest MC1 12:00
LSVV MC2-Uitgeest MC2 10:30
Limmen MD1-Uitgeest MD1 11:00
Uitgeest ME1-Berdos ME1 11:30

G-team:
Uitgeest G1 en G2 zijn vrij
Uitgeest JG1G-Sporting Almere, 
DIOS, HOSV 14:30
 
Zondag 26 januari senioren:
Uitgeest 1-Zeeburgia 1 14:00
Uitgeest 2-Zeeburgia 2 11:00
Uitgeest 3=vrij
Volendam (rkav) 5-Uitgeest 4 12:00
Uitgeest 5-Kolping Boys 5 10:30
Uitgeest 6 t/m 8 zijn vrij
Uitgeest 9-Foresters de 9  12:45
Kolping Boys 10-Uitgeest 10 (zon) 10:00
Uitgeest 11 en Uitgeest 12 zijn vrij
Junioren:
Kolping Boys A1-Uitgeest A2 10:00
Uitgeest A3=vrij
Uitgeest C1-Buitenveldert C1 12:00
Dames:
Duinrand S VR1-Uitgeest VR1 11:30
Meisjes:
Velsen MA1-Uitgeest MA1 12:45     Korfbalflits

       Stormvogels
Uitgeest - Zondag stond de 
derby tegen HBC op het pro-
gramma, traditioneel een bela-
den duel.
De Heemskerk Beverwijk combi-
natie staat erom bekend dat ze 
fysiek spel niet schuwen, daar 
waar Stormvogels het juist van 
techniek moet hebben.  HBC 
ging voortvarend van start en 
gaf de Uitgeesters het nakijken 
door al snel  op 2-0 te komen. 
Demi Erkelens bracht haar ploeg 
terug  in het spel door het benut-
ten van een vrije bal, maar weer 
was het de opponent die tot een 
punt kon noteren.   Sebastiaan 
van den Bosch kwam vervol-
gens van afstand knap tot sco-
ren, maar zag zijn team vervol-
gens ploeteren. HBC wist uit te 
lopen tot 6-2, alvorens Stormvo-
gels weer wat terug wist te doen 
door fraaie omdraaiballen van 
Jonna Cupido en Sebastiaan van 
den Bosch. Hiermee werd tevens 
de ruststand van 6-4 bereikt.  
Een achterstand die te overbrug-
gen zou moeten zijn, maar dan 
moest de Uitgeester formatie wel 
wat aan het spelbeeld verande-
ren. Te vaak werd balverlies ge-
leden in het onderlinge door-

plaatsen, waardoor in de eerste 
helft alleen al 11 aanvallen van 
HBC werden gefaciliteerd.  Dit 
advies werd ter harte genomen 
en Stormvogels kwam fel uit de 
startblokken in de tweede helft, 
hetgeen zich uitte door scores 
van Jord Betjes en Jeroen Kuijk. 
HBC pakte vervolgens weer het 
initiatief door twee treffers te no-
teren, maar weer wist Storm-
vogels zich weer knap terug te 
knokken door doelpunten van 
Lisa Haye en Jord Betjes. Vervol-
gens werd, voor het eerst in de-
ze partij, brutaal de leiding geno-
men door een treffer van Sebas-
tiaan van den Bosch.  Een wel-
kome opsteker voor de ploeg die 
de laatste weken zo goed pres-
teert. De vreugde was helaas van 
korte duur want niet snel daarna 
wist de tegenstander de stand 
weer gelijk te trekken om daar-
na weer op een marge van twee 
te komen, het gangbare beeld 
van deze wedstrijd. 12-10 met 
nog twee minuten op de klok.  
Lisa Haye wist kort voor tijd de 
spanning terug te brengen in de 
wedstrijd door een fraaie treffer 
van afstand en in de slotsecon-
den van de partij was het Jeroen 

Kuijk die een punt uit het vuur 
sleepte voor zijn ploeg  door een 
prachtige treffer van afstand. 

Ofschoon de eindstand hierdoor  
op 12-12 werd bepaald, voelde 
dit resultaat voor Stormvogels 
aan als een overwinning, in ieder 
geval moreel.

Uitblinker Jeroen Kuijk redde een 
punt voor zijn ploeg

Buur, poelier, Uitgeesterweg 29
 

Schuyt, boekhandel, Middelweg 139
 

Dekamarkt, Middeweg 80
 

Gemeentehuis Uitgeest, Middelweg 28
 

Jumbo, Melis Stokelaan 1-3
 

Deen, Anna van Renesseplein 1

Geen krant ontvangen?
Op OnDeRStAAnDe 

ADReSSen kUnt U De

AfhAlen



Uitgeest - Naar Duitsland ver-
huizen, dus je vaste partnerschap 
(we hebben het over bridge!) op-
zeggen, en dan toch vaak brid-
gen bij BCU. En dan bepaald niet 
zonder goed resultaat. Dat is wat 
Jan Raaphorst al meerdere ma-
len heeft gedaan, dit seizoen: in-
vallen als van een koppel een 
van de leden afwezig is, en het 
koppel een zetje omhoog geven. 
Afgelopen woensdag viel Jan in 
voor Klaas de Groot, en zie: eer-
ste plaats in de A-lijn met een 
dikke 61%, ruim boven het ge-
middelde van het oorspronkelij-

ke koppel. En zoals gezegd geen 
toevalstreffer. Naast goed brid-
gen is Jan Raaphorst ook nog 
eens een voorbeeld voor ande-
ren door de consequente toe-
passing van artikel 74 van de 
spelregels. Nooit zal hij zijn part-
ner verwijten maken als die weer 
eens een onbedoeld cadeautje 
aan de tegenpartij heeft gege-
ven. Hooguit zal hij vragen naar 
de gedachtengang van zijn part-
ner. En als hij een keer een nul 
incasseert, presteert ie het om 
(gemeend!) tegen de tegenpar-
tij te zeggen: ‘Mooi gespeeld!’ 

        Bridgenieuws Dat verdient navolging. Kijken 
we nog iets verder dan is be-
paald opvallend de goede sco-
re van Lia Hendrikse en Corrie 
Nijsen. Zij vertoeven nu toch bij-
na standaard in de A-lijn en sco-
ren daar nu een goede 60%. Ook 
zij zijn trouwens aanhanger van 
het hierboven aangehaalde ar-
tikel. De hoogste score van de 
avond was voor Floor Twisk en 
Theo Vijn, met bijna 62% werd 
de B-lijn nipt gewonnen. Gré Ap-
pelman en Tineke van Sambeek 
scoorden slechts één procentje 
minder. (Paul Wijte)
De beste drie van iedere lijn:
A-lijn: 1 Jan Raaphorst-Peter 
Kossen 61,81%, 2 Lia Hendrik-
se-Corrie Nijsen 60,76%, 3 Har-

ry Twaalfhoven-Eric Molenaar 
57,64%;
B-lijn: 1 Floor Twisk-Theo Vijn 
61,98%, 2 Gré Appelman-Tine-
ke v Sambeek 60,94%, 3 Ag-
nes Apeldoorn-Milja vd Booren 
58,13%;
C-lijn: 1 Nelleke vd Kraats-Joke 
Mooy 59,72%, 2 Toos Schalk-
Jaap Schalk 57,64%, 3 Gerda 
Geukes-Ans Stephan 56,60%;
D-lijn: 1/2 Riet Balster-Evert 
Rozemeijer 55,83%, 1/2 Tineke 
Ruys-Riny v Wijk 55,83%, 3 Aly-
ne Dumas-Han Dumas 55,42%;
E-lijn: 1 Margriet de Beurs-Ma-
rianne v.d. Klein 61,81%, 2 Loes 
Apeldoorn-Ellie Neele 52,78%, 
3 Anneke Pel-Karel Romkes 
51,39%.

Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er komend week-
einde alsvolgt uit:

Zaterdag 25 januari

Veld Thuis 
10:00 JE2 - Strawberries JE1 
10:00 ME3 - Castricum ME3 
10:00 ME5 - Castricum ME4 
10:00 MF2 - Alkmaar MF4

Veld Uit 
09:00 MF1 - Overbos MF3 
09:00 ME4 - Overbos ME6 
09:15 J8D1 - WFHC J8D1 
10:00 JE1 - MHCHBS JE3
10:30 ME6 - Heerhugowaard 
ME3 
11:00 MC3 - Haarlem MC5 
11:15 ME2 - AthenA ME3
11:45 ME1 - WFHC ME4

Zaal

Sporthal De Enterij, Lim-
men
10:15 JA1 - Castricum JA2
13:55 JA1 - Magnus JA1
De Meent, Alkmaar
11:30 MB2 - Kraaien MB3
12:25 MB2 - Terriers MB4 
Sporthal de Lelie, 
Akersloot
15:05 MA1 - Kikkers MA1
16:55 MA1 - nios MA2
Kinheimhal, Beverwijk
15:15 JB1 - Xenios JB3
17:05 JB1 - Pinoké JB6
Sporthal Weth. Verheij, 
Amsterdam
13:45 MA2 - Kraaien MA3 
14:35 MA2 - Amsterdam 
MA5

Zondag 26 januari

Zaal

Sportpaleis Alkmaar, Alk-
maar 
14:35 MA2 - Amsterdam 
MA5
14:00 MD1 - Castricum MD3  
Sporthallen Zuid, Amster-
dam
14:10 M8D1 - AMVJ M8D1
16:55 M8D1 - AMHC Wester-
park M8D1

Speelschema 
jeugd MHCU

Avonduur
Uitgeest - Zondag 26 janua-
ri staat Avonduur op het pro-
gramma in de PKN-kerk in Uit-
geest. Het Avonduur is een mo-
ment van rust in ons drukke be-
staan en wordt verzorgd door 
de Cantorij van de Protestantse 
kerk in Uitgeest/Akersloot. Een 
muzikaal meditatieve bijeen-
komst met kaarslicht, zang, stil-
te en (bijbel)teksten. De Canto-
rij vervult de rol van voorganger.
Iedereen is welkom op zondag 
26 januari  in de PKN-kerk Cas-
tricummerweg in Uitgeest om 
19.30uur. Toegang: gratis.

  

06-31.67.43.76 
info@dance-exp.nl 

Loedie Wijnhoff-Kalschoven 
 

volg ons ook op: 

 
 

Dit event wordt o.a. mogelijk 
gemaakt door: 
 KNGU 
 Noizes 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit event wordt o.a. mogelijk

UITNODIGING  
DANS JIJ OOK MEE TIJDENS HET GROTE GYMFEEST? 

The After Party 
PROGRAMMA 
 

Tijd Activiteit/Clinic Docent 
13:00-13:05 Opening  Loedie Wijnhoff-Kalschoven 
   
13:05-13:55 Jazz-Dance 7 t/m 13 jaar Loedie Wijnhoff-Kalschoven 
14:00-14:55 Urban Dance (street dance) 7 t/m 9  jaar Mandy Zonneveld 
15:00-15:55 Urban Dance (street dance) 10  t/m 13 jaar Mandy Zonneveld 
   
15:55-16:00 Afsluiting optreden (dansers van Dance eXp) Loedie Wijnhoff-Kalschoven 

 Wanneer: zondag 26 januari 2014 
Deelname: GRATIS 

 
Locatie: Gymzaal de Bareel, Waddenlaan 1  

1967 EH te Heemskerk 
 

Alle deelnemers ontvangen een V.I.P. dansbandje. 
 
 

WWW.DANCE-EXP.NL 
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Castricum - De gemeente Cas-
tricum start met zeven ande-
re gemeenten in de regio Alk-
maar de campagne ‘Dat is heel 
normaal in onze gemeente’. Met 
de campagne willen zij inwo-
ners bewust maken van de ver-
anderingen die hen op het ge-
bied van wonen, werken, welzijn 
en zorg te wachten staan. Ge-
meenten krijgen de komende ja-
ren steeds meer verantwoorde-
lijkheden. Taken die eerst bij het 

Rijk lagen, worden gedecentra-
liseerd. Daarom wordt ook wel 
gesproken over de ‘drie decen-
tralisaties’. Tegelijkertijd komt er 
minder geld beschikbaar dan er 
nu is. 
Daarom doen de gemeenten een 
beroep op de eigen kracht van 
inwoners en hun sociale omge-
ving. De campagne laat inwo-
ners voorbeelden zien van de 
veranderingen en de mogelijk-
heden die er zijn om deze op ei-

Veranderingen wonen, 
wonen, welzijn en zorg

gen kracht of met elkaar te be-
antwoorden. ,,Lukt het een bur-
ger niet om de veranderingen op 
eigen kracht te beantwoorden, 
dan kijkt de gemeente samen 
naar ondersteuning die past bij 
de situatie. Op die manier wordt 
het geld besteed waar het echt 
nodig is”, aldus wethouder Bert 
Meijer. Op vrijdag 24 januari is 
de start van de campagne. Op 
de markt van 9.30-10.00 uur, in 
het winkelcentrum Akerhof in 
Akersloot van 10.45-11.15 uur en 
bij basisschool Het Kleurenor-
kest in Limmen van 14.00-14.45 
uur zoekt de wethouder inwo-
ners op om die ochtend meer te 
vertellen over de komende ver-
anderingen en de campagne.  .

Prijswinnend theaterstuk
te zien in Maranathakerk

Castricum - ‘As I Left My Fa-
ther’s House’, winnaar van de 
Compassieprijs 2011, is op 28 ja-
nuari te zien in de Maranatha-
kerk. Met de voorstelling wordt 
de toeschouwer een kijkje ge-
gund in het leven van een vluch-
teling. Indrukwekkende verha-
len vanuit verschillende landen, 
culturele achtergronden en reli-
gies ontroeren, verbinden en ge-
ven stof tot nadenken. Voor en 
na de voorstelling wordt dan ook 
ruimte geboden aan interactie 
met het publiek. In de voorstel-
ling worden de verhalen verteld 
van twee vluchtelingen en een 

oorlogswees. Ze vertellen over 
de hartverscheurende situaties 
waar ze mee te maken kregen 
door de oorlog, maar ook over de 
levenskracht en hoop die geput 
kan worden uit diverse religies-
Met deze boodschap probeert 
Bright O. Richards, zelf voorma-
lig vluchteling en creatief brein 
achter de voorstelling, bruggen 
te slaan tussen nieuwe Neder-
landers en burgers in Nederland.
Reserveren via RvKCastricum@
ziggo.nl. Aanvang 20.00 uur, de 
toegang is gratis, na afloop is 
er een collecte. Foto: Anna van 
Kooij.

Castricum - Op donderdag 30 
januari, van 10.00 tot 13.00 uur, 
houdt woonzorgcentrum De 
Boogaert van ViVa! Zorggroep, 
een inspiratiebeurs vol presen-
taties en workshops voor alle se-
nioren. Op deze beurs kunnen 
ouderen zich laten inspireren 
door welzijnsactiviteiten die het 
leven kunnen veraangenamen. 
Er wordt aandacht besteed aan 
persoonlijke aandacht en ont-
wikkeling, creativiteit, gezond-
heid en bewegen. En er kan ge-
proefd worden in het restaurant. 

Akersloot - Zaterdag 25 janua-
ri wordt in café de Vriendschap 
een grote klaverjasdrive gehou-
den. De aanvangstijd is 20.00 uur 
en men kan zich opgeven via tel.: 
0251-312866. 

Inspiratiebeurs

Klaverjasdrive Hummel Kozijnen
Kunststof kozijnen strak, 
sterk en mooier dan hout
Heemskerk - Steeds meer men-
sen overwegen de aankoop van 
kunststof kozijnen wanneer de 
oude aan vervanging toe zijn. 
Kunststof kozijnen van Hummel 
Kozijnen in een houtnerf en voor-
zien van houtlookverbindingen 
zijn strak en sterk en ze zien er 
zelfs nog mooier uit dan houten 
kozijnen. Behalve de uitstraling 
van kunststof kozijnen is de la-
ge onderhoudsgevoeligheid een 
belangrijk pluspunt. Maar er zijn 
meer voordelen; zo is de milieu-
vriendelijkheid van kunststof ko-
zijnen niet minder dan die van 
houten kozijnen. Dat heeft niet 
alleen te maken met het zorgvul-
dige productieproces en het feit 
dat kunststof kozijnen niet meer 
geschilderd hoeven te worden, 
maar ook met de lange levens-
duur van ongeveer 75 jaar. En er 
hoeven geen bomen voor te wor-
den gekapt. 
De kunststof kozijnen van Hum-
mel zijn zeer goed geïsoleerd. 
Men kan kiezen uit verschillende 
soorten isolatieglas. De kunst-
stof kozijnen worden standaard 
geleverd met veiligheidsbeslag. 

Kennis en ervaring hebben ge-
leerd dat de inbraakgevoeligheid 
van een woning met ruim 90% 
afneemt. Met het 6% BTW tarief 
op arbeidsloon, dit jaar verlengd 
door de overheid, kan men veel 
geld besparen. 
Naast kunststof kozijnen kan 
men bij Hummel ook terecht 
voor het leveren van een dakka-
pel, Velux dakramen en voor de 
nodige binnenbetimmering. Ook 
het vervangen van zinken goten 
en dakbedekking van woning 
schuur of garage behoort tot de 
mogelijkheden. 

Hummel kozijnen is tevens ex-
clusief dealer van Wilms buiten-
zonwering. Elektrisch bedienba-
re aluminium rolluiken die be-
schermen tegen kou, lawaai en 
inbraak en voorzien zijn van een 
optilbeveiliging. De showroom 
van Hummel Kozijnen is ge-
vestigd aan de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk, tel. 0251-234484 / 
06-10273172. Geopend: vrijdag 
van 13.00 uur tot 16.30 uur, za-
terdag van 12.00 uur tot 15.00 
uur en op afspraak. 

www. .nl

www. .nl

 

Driehuis - Op het Ichthus Lyce-
um staan de ontwikkelingen be-
paald niet stil. De school heeft 
met het Technasium een unieke 
positie in de regio en ook de ta-
lentstromen Internationalisering 
en Kunst en Cultuur maken het 
onderwijsaanbod op deze school 
voor gymnasium, atheneum en 
havo onderscheidend. Ook op 
het sportieve vlak heeft het Icht-

hus Lyceum heel wat in huis.

Op vrijdag 24 januari opent het 
Ichthus Lyceum officieel de der-
de gymzaal van de school die 
geheel als fitnessruimte is inge-
richt. Daarmee zet het Ichthus op 
sportief gebied een grote stap. 

Leerlingen krijgen nu ook les op 
het gebied van fitness, voeding 

en lifestyle. Eric Mooij en Jeroen 
Meinders werken met veel ple-
zier als gymdocent op de school, 
waar nu zo’n duizend leerlingen 
onderwijs volgen.  Jeroen: ,,Onze 
fitnesszaal kent vier verschillen-
de zones: krachttoestellen, vrije 
gewichten, functioneel trainen 
en cardiotraining. Die laatste is 
ingericht met twee loopbanden, 
twee crosstrainers, drie roeiap-
paraten en drie fietsen.” 

Eric vertelt: ,,We kunnen leerlin-
gen op deze wijze diverse trai-
ningsvormen aanbieden, reke-
ning houdend met de verschil-
len tussen leerlingen. De fitness-
ruimte is multifunctioneel, ruim 
en biedt ook mogelijkheden voor 
judo, boksen en bewegen op 
muziek. Natuurlijk beschikken 
we over judopakken, judomat-
ten, boksmateriaal en er is ook 
een professionele spiegelwand.
Ook onderzoeken we de moge-
lijkheden om scholieren en per-
soneel buiten schooltijd te laten 
trainen.” 

Wie de fitnesszaal met eigen 
ogen wil zien is welkom op de 
open dag van het Ichthus Lyce-
um op zaterdag 8 februari. 
Zie ook www.ichthuslyceum.nl. 
Foto: Marielle Lageveen-Coster, 
Heldere Blik. 
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Uitgeest - Iedereen die afge-
lopen zaterdagavond het open 
podium in Dorpshuis de Zwaan 
bezocht, heeft kunnen genieten 
van een heel bijzondere avond. 
Het aanbod was zeer gevarieerd 
en het niveau hoog.
Het open podium trekt arties-
ten van dichtbij en ver. Er is een 
naam ontstaan en daardoor is er 
steeds een ruim en afwisselend 
aanbod dat vaak verassend goed 
is. Organisator Lex van Amster-
dam opende de avond. Solo op 
zijn dobro, warmde hij het pu-
bliek op met knap gespeelde 
stukken. Na hem was het Am-
sterdamse cabaretduo Kots aan 
de beurt. De twee meiden wis-
ten met drie zeer komische lied-
jes en onverbloemd taalgebruik 
het publiek geheel voor zich te 
winnen. Zij werden opgevolgd 

door Cees van der Poel, een gi-
tarist die al jaren in de folkscene 
actief is. Met verbluffende virtu-
ositeit speelde hij uiteenlopend 
werk. Na hem speelde de in Ant-
werpen woonachtige Leo Wijn-
kamp, alweer een virtuoos op 
de gitaar die zijn spel afwissel-
de met geweldige humor. Na de 
pauze zette Raymon Rodenburg 
zijn act neer. Een humoristische 
korte voorstelling die de zaal 
plat kreeg. Johan Kruizinga volg-
de hem op en hij kreeg iedereen 
aandachtig stil met zijn prachtige 
gitaarspel en erg goed gezongen 
covers. Afsluiter was No Excuse, 
uit Castricum, die iedereen ver-
blufte met meerstemmige zang 
en akoestische begeleiding. 

Het volgende open podium is op 
22 februari. 

Twee meiden: Kots

Concert leerlingen 
muziekschool in De Zwaan
Uitgeest - Vrijdag 24 janua-
ri gaan leerlingen van De Nieu-
we Muziekschool Uitgeest op-
treden in Dorpshuis de Zwaan. 
Van 19.00 uur tot 20.00 uur laten 
de leerlingen horen hoe mooi 
zij kunnen spelen op dwars-
fluit, cello, piano, keyboard, vi-
ool en gitaar. De toegang is gra-

tis, wel wordt een vrijwillige bij-
drage gewaardeerd. Adres: Mid-
delweg 5. Kijk voor meer infor-
matie op www.muziekschooluit-
geest.nl of op www.dorpshuis-
dezwaanuitgeest.nl. U kunt ook 
de muziekschool mailen: mu-
ziekuitgeest@gmail.com of bel-
len: 06-19911026.

Trainers klaar voor 
disco tennis in BOB’s
Uitgeest - Op zondag 26 janu-
ari vindt het eerste Disco Ten-
nis Spektakel plaats in de BOB’s 
in Uitgeest. Maar liefst 90 kin-
deren, in de leeftijd van 5 tot en 
met 9 jaar,  gaan onder een lek-
kere beat tennissen in één van 
de grootste discotheken van Ne-
derland! Naast het “gewone” 
tennis, is er ook een hindernis-
parcours, snelheidsmeter voor 
de service en nog veel meer. De 
deelnemende verenigingen; TV 

Akersloot, de Dog en TC Uitgeest 
werken dit seizoen al vaker sa-
men. Er zijn al diverse clinic’s 
gegeven, maar dit beloofd na-
tuurlijk het absolute hoogtepunt 
te zijn. Initiatiefnemer Ingmar 
Bruinsma is in ieder geval stel-
lig: ‘het wordt een knallend feest 
voor deze kids!’
Nieuwsgierig geworden? Het 
tennis feest is van 14.00 tot 17.00 
in de BOB’s en de toegang is 
gratis.

Medewerkers Zienhouse 
nodigen hun buurt uit
Uitgeest - Donderdagavond 23 
januari organiseert Jongeren-
centrum Zienhouse een buurt-
vergadering. Geïnteresseerden 
(buren, professionals, jongeren, 
ondernemers) zijn vanaf 20.00 
welkom in de Zienhouse aan de 

Zienlaan nummer 10. Jongeren-
werkers Wynzen Pauzenga en 
Andrea de Graaf zullen een pre-
sentatie houden over het jonge-
renwerk in de ZIenhouse.Na de 
presentatie is er gelegenheid tot 
stellen van vragen en discussie.

Uitgeest - De film ‘Fill the Void’ 
wordt vrijdag 31 januari om 
20.15 uur vertoond in Filmhuis 
De Zwaan.
De 18 jarige Shira groeit op in 
het ultra-orthodoxe, chassidi-
sche milieu van Tel Aviv. Shira 
popelt om te gaan trouwen met 
een nog onbekende man. Dan 
overlijdt plotseling haar zus Es-
ther. Esther laat haar echtgenoot 
Yochay achter met hun pasge-
boren zoontje. Esther’s weduw-
naar Yochay denkt er over om te 
vertrekken naar het buitenland. 
Omdat Shira’s moeder niet haar 
schoonzoon en kleinkind wil ver-
liezen doet ze een schokkend 
voorstel. 
Shira moet Esthers plaats inne-
men. Shira aarzelt niet en be-
sluit zich volledig op Yochay en 
het welzijn van haar familie te 
richten. Shira strakke keurslijf en 
haar vastbeslotenheid om haar 
moeilijke taak te volbrengen 
maakt haar uiteindelijk tot een 
ware heldin.
Fill the Void is het speelfilmde-
buut van de regisseuse Rama 
Buhrstein en won zeven Israë-
lische filmprijzen. Hadas Yaron, 
de vertolkster van Shira, won in 
2012 de prijs voor de beste actri-
ce op het filmfestival in Venetië.
Fill the Foid is te zien op vrijdag 
31 januari in Filmhuis de Zwaan 
in Uitgeest. De zaal is open van-
af kwart voor acht en de film be-
gint om 20.15. Toegang: 5 euro 
inclusief een heerlijk kopje koffie 
voorafgaand aan de film. “Vrien-
den” betalen 4 euro. Kaarten in 
de voorverkoop zijn verkrijgbaar 
bij boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 in Uitgeest.

Fill the Void
in De Zwaan

Uitgeest - Uitgeester Gerrit Ide-
ma is maandagavond niet verko-
zen tot IJmonder van 2013. Ide-
ma, sinds 1985 het gezicht van 
het ICGT, een internationaal 
voetbaltoernooi met feestpro-
gramma tijdens de Pinksterda-
gen, was voorgedragen door Re-
né Vermeer van FC Uitgeest. Hij 
bereikte de finale maar de jury 
gaf de voorkeur aan het IJmui-
dense echtpaar Anna en Martin 
Hageman, dat al vele jaren tien-
tallen pleegkinderen opvangt.
De derde editie van de verkie-
zing IJmonder van het Jaar werd 
maandagavond gehouden in 
landgoed Duin- en Kruidberg in 
Santpoort-Noord.

Gerrit Idema 
geen IJmonder 

van het Jaar

Open Podium De Zwaan 
begint seizoen goed

DJ Cursus in de Zienhouse
Uitgeest - De Zienhouse orga-
niseert een DJ school voor jon-
geren tussen de 12 en 15 jaar. 
Een eigen dj set is niet nodig, de-
ze is aanwezig in de Zienhouse.
Jordens DJ School is bedacht 
en opgezet door professional 
dj en producer William Jordens. 
Hij begon zijn loopbaan als pro-
ducer in 1993 toen hij voor een 
Amsterdamse platenmaatschap-
pij de kans kreeg om zijn eigen 
hardcore platenlabel Point44 
gestalte te geven. Nu, bijna 20 
jaar en talloze optredens in bin-
nen- en buitenland later (waar-
onder Thunderdome, Dance Val-
ley, Ground Zero, Energy Rave, 
Mysteryland) en meer dan 150 
producties op verschillende la-

bels te hebben gemaakt werd 
het tijd voor een nieuw hoofd-
stuk en een nieuwe uitdaging. 
Deze school heeft hij voorname-
lijk opgezet om de nieuwe gene-
ratie te laten zien hoe en wat het 
dj-vak daadwerkelijk inhoudt. De 
filosofie die William daarbij han-
teert is dat iedereen min of meer 
al een dj in zich heeft. Zijn motto 
is dan ook ‘Be A Dj’.
De lessen worden gegeven op 
zaterdag van 12.00-13.00 en van 
13.00-14.00 op 1, 8 en 15 februa-
ri, 1, 8 en 15 maart en afgesloten 
met een presentatie voor familie 
en vrienden op 22 maart.  Kosten 
50 euro, de eerste les contact te 
betalen. Geef je op via andrea@
zienhouse.nl.
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Met iedere klacht naar 
Homeopathie Noord-Holland
Opvliegers, verkouden, waterwratten, verdriet, overspannen, burn-
out, kaalheid, migraine, menstruatieklachten, slaapproblemen, huid-
klachten; zomaar wat klachten waar een homeopaat wel raad mee 
weet. Ook vage klachten kunnen prima behandeld worden door de 
homeopaat. 
Saskia Olivier is homeopaat: ,,Als we in balans, gezond zijn, dan her-
stellen we snel van infecties, helen wonden vanzelf, verdwijnt een 
fl inke verkoudheid na een paar dagen en kunnen we tegenslagen 
gemakkelijk incasseren. Mijn behandeling is gericht op het active-
ren van dit zelfherstellende vermogen van het lichaam. Homeopa-
thie gaat goed samen met een reguliere behandeling en vanzelf-
sprekend  stuur ik door naar de huisarts of andere behandelaars, 
als dat nodig blijkt. Men heeft geen verwijzing van de huisarts no-
dig. Bovendien vergoeden de meeste zorgverzekeringen klassieke 

Demodag 
bij Ida Bakker

Zaterdag 25 januari wordt een ‘demodag’ gehouden bij Lijsten-
makerij Ida Bakker. Marianne Eugster laat zien wat er allemaal 
gedaan kan worden met acrylverf en Art Medium waarmee je 
vrijwel onzichtbaar een afbeelding kan overbrengen op allerlei 
materialen en ondergronden. En Conny Riemers, ook wel be-
kend als Madame Silhouette, komt haar knipkunst demonstre-
ren. Zij verwerkt daarin pastelkrijt. Iedereen is welkom tuusen 
10.00 en 16.00 uur. Tijdens deze dag is achter in de winkel de 
outlet geopend met allerlei hoog afgeprijsde artikelen. Het adres 
is Dorpsstraat 102 in castricum.

Tijdens het internationale ANWB campingga-
la heeft camping Geversduin in Castricum de 
Innovatie Award ontvangen voor de Groente-
huisjes. Dit innovatieve project waarbij er op 
een andere manier naar het kamperen wordt 
gekeken werd uitgevoerd samen met leerlin-
gen van het Clusius College en Kwekerij SAP. 
De drie Groentehuisjes zijn een nieuwe ma-
nier van smaakvol overnachten en tuinie-
ren. Het is een moestuin zoals er niet eerder 
te zien was. Aan de binnenzijde zijn de hui-
zen smaakvol groen ingericht en nodigt het 
de gasten uit aan de slag te gaan: om te zaai-
en, te planten, te oogsten en te koken. Er is 
tuingereedschap in allerlei soorten en maten 
voor het werk in de tuin. Ook kan er binnen 
en buiten gekookt worden. De prijs werd uit-
gereikt door de hoofdredacteur van de Kam-
peer- en Caravan Kampioen van de ANWB 
en in ontvangst genomen door Dionne van 
Vught, vrouw van de onlangs overleden cam-
pingmanager van camping Geversduin, Frank 
van Vught. Hij is de bedenker van het Groen-
tehuisje. De prijs is aan hem opgedragen.

Reparatiecentrum Mobiel en PC 
heeft de deuren geopend op de 
Castricummer Werf 45 in Castricum. 
Een defect aan smartphone of ta-
blet? Geen probleem, bij Reparatie-
centrum Mobiel en PC kan iedereen 
het apparaat laten repareren wan-
neer dat uitkomt. Met de unieke on-
line agenda-tool kan men een eigen 
afspraak maken. Dus het is mogelijk 
een datum en tijd te kiezen dat het 
beste schikt. In de wachtruimte kan 
men ontspannen de krant te lezen 
of te internetten met een kop koffi e 
of thee. De reparatie wordt uitge-
voerd terwijl men wacht. Het is bo-
vendien mogelijk het apparaat op te 

sturen of langs te brengen, de re-
paratie volgt dan zo snel mogelijk. 
En het is mogelijk gebruik te maken 
van de unieke haal- en brengser-
vice voor vijf euro extra. De agen-
da van de ophaal- en brengservice 
staat op de website. Is het appa-
raat verzekerd? Dan ontvangt men 
een schaderapport voor de verze-
kering. Bij reparaties aan de pc of 
laptop moet men rekening houden 
met een wachttijd van een tot drie 
werkdagen, afhankelijk van het pro-
bleem. 
Reparatiecentrum Mobiel en PC, 
tel.: 0251-769117, www.mobie-
lenpc.nl.

Reparatiecentrum Mobiel en PC 
Voor reparatie tablet, pc, smartphone en laptop

Klaver 4, de cadeauwinkel op de Dorpsstraat in Castricum, is aan-
gepakt. De winkel heeft een frissere uitstraling gekregen en is ver-
kleind. 
De rechterhelft van de winkel is nu dagbestedingsruimte. Hier kun-
nen cliënten met een beperking werken met papier. In de draait 
het vooral om speelgoed voor kinderen tot ongeveer zeven jaar. De 
spellen voor oudere kinderen gaat met 50% korting de deur uit. In 
de etalage staan artikelen die met 70% korting worden verkocht. De 
winkel is voortaan op maandag gesloten en van dinsdag tot en met 
zaterdag open van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Klaver 4 is veranderd

Bingo bij Roon
Maandag 27 januari wordt bingo ge-
speeld in lunchroom Bij Roon in win-
kelcentrum Geesterduin in Castricum. 
Aanvang 14.00 uur, meedoen kost vijf 
euro inclusief consumptie. Er worden 
vier rondes gespeeld en iedereen valt 
in de prijzen die beschikbaar zijn ge-
steld door de winkeliers van Geester-
duin. Opgeven via tel.: 0251-671384. Bij 
Roon heeft op vrijdag een open eetta-
fel. Ook hiervoor kan men zich opgeven 
via bovenstaand nnummer.

Camping 
Geversduin wint 
Innovatie Award!

homeopathie in het aanvullende pakket. Het 
gaat dus niet ten koste van het eigen risico.” 
Saskia Olivier is bereikbaar via  Homeopathie 
Noord Holland, Rijksweg 115 Limmen. Kijk 
voor meer informatie op www.homeopathie-
noordholland.nl of mail  info@homeopathie-
noordholland.nl. Bellen kan via 06-29566438.

Bingo in De Stiefel
voor Jimmy Hendriks

Er wordt een sponsorbingo georganiseerd om topdarter Jim-
my Hendriks te helpen nu zijn hoofdsponsor is opgestapt. De bin-
go vindt plaats op zaterdag 25 januari vanaf 19.30 in De Stiefel op 
de Burgemeester Mooijstraat in Castricum. Iedereen is welkom, de 
bingo begint om 20.00 uur.



Uitgeest - Als u aankomend 
weekend bij FC Uitgeest gaat kij-
ken, kan het zomaar gebeuren 
dat u Cor Jongejans tegen het 
lijf loopt met een tas vol shawls 
in de kleuren van de Uitgeester 
voetbalclub. Niks bijzonders zult 
u denken, ware het niet dat de 
stof van deze shawls opgehaald 
is in Kenia en de afgelopen week 
ijverig tot shawl genaaid is door 
Marjon Jongejans en Wilma van 
Vliet.
Wat ging hieraan vooraf?
In 1991 ging een aantal direc-
tieleden van ijzerhandelbedrij-
ven met de Makita trip naar Nai-
robi. Per ongeluk kwamen zij te-
recht tussen gasten van een lief-
dadigheidsavond van Nairobi 
Hospice en raakten aan de praat 
met verpleegkundigen die langs 
de sloppenwijken gingen om ter-
minaal zieke patiënten te bezoe-
ken. De volgende dag werd be-

sloten mee te gaan waarna ze 
volkomen ontredderd terugkeer-
den. Wat zij hier gezien hadden 
was te verschrikkelijk voor woor-
den en men startte de versche-
ping van geneesmiddelen vanuit 
Nederland. 
Weer later kwam men in het 
dorpje Mago terecht waar duide-
lijk werd dat kinderen geen op-
leiding konden volgen. In 2003 
startte men de bouw van de Ma-
go Polytechic School waar sinds 
2005  jongeren uit de allerarmste 
milieus, vooral wezen, een oplei-
ding volgen tot bijvoorbeeld tim-
merman, automonteur of naai-
ster. De opleiding is tweejarig 
en er is een officieel staatsexa-
men aan verbonden. Inmiddels 
zijn ruim 800 jonge mensen ge-
slaagd. 
Maar de stichting doet nog veel 
meer. Er is een voedselproject 
waardoor duizend kinderen op 

basisscholen iedere middag een 
maaltijd krijgen, een pluimvee-
project om inkomsten voor de 
school te genereren, een water-
pomp-project voor schoon drink-
water, een landbouwproject voor 
onder andere het verbouwen van 
groenten voor de keuken van het 
guesthouse. Dit guesthouse met 
restaurant is in 2007 gestart en 
ligt vrijwel om de hoek van het 
Kakamega Rainforest. 

Fred Huurman en Wilma van Vliet 
zijn met nog een aantal mensen 
net terug uit Kenia en vertellen 
honderd uit over Mago. Fred: “Als 
je daar een tijdje rondloopt, durf 
je hier nooit meer te klagen, de 
mensen hebben daar niets. Kin-
deren kunnen hun huiswerk niet 
maken omdat er geen licht is. Wij 
moesten wel wennen aan het re-
gelmatig ontbreken van water 
of stroom maar de mensen daar 

Links Wilma van Vliet en rechts Marjon Jongejans

Opbrengst shawls 
FC Uitgeest voor kenia

I n f o b u l l e t i nG  E M E E N T E  U I T G E E S T
OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING GEMEENtERAAD
De gemeenteraad houdt een openbare vergadering op donderdag 30 janua-
ri 2014 in de raadzaal van het gemeentehuis van Uitgeest. De bijeenkomst 
begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende on-
derwerpen:

-  Toekomstkeuze gemeente Uitgeest.
-  Burgerinitiatief schelpenpad Ziendervaart.
-  Voorstel tot vaststelling van de Verordening elektronische kennisgeving 
 Uitgeest.
-  Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de herinrichting 
 speelterrein Voorvenstraat.
-  Voorstel tot afronden herinrichting sportpark De Koog.

ONtVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGsVERGuNNING
Ontvangstdatum 
14-01-2014 - OV 2014-002 - Uitgeesterweg 25a - Plaatsen twee dakkapellen 
17-01-2014 - OV 2014-003 - Roerdompstraat 10 - Plaatsen deur in garage

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden verleend.

VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 27 januari 2014 de bouw-
plannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behandelen bouw-
plannen ligt vanaf 23 januari 2014 ter inzage bij de balie van de afdeling Pu-
bliekszaken. Voor inzage in de te behandelen bouwplannen, het bijwonen 
van de vergadering en overige informatie over welstandszaken kunt u con-
tact opnemen met de afdeling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251 
- 36 11 69.

roepen juist vrolijk: “Vandaag 
werkt het!!”
Omdat medische verzorging ont-
breekt, is nu een post gebouwd 
waar een verpleegkundige, een 
laborant, een apotheker en een 
tandarts aanwezig zijn. Voor de-
ze post moet nog een inventa-
ris komen en medicijnen. Geld 
is daarvoor hard nodig maar ook 
spullen uit bijvoorbeeld een zie-
kenhuis die men kan missen zijn 
van harte welkom. Fred: “Het 
mooie is dat hier niets aan de 
strijkstok blijft hangen, we heb-
ben namelijk geen strijkstok.
We bellen en mailen veel met de 
directeur van de school en gaan 
er twee keer per jaar naar toe. 
Dan zien we precies wat er ge-
beurt.”
Op de laatste dag in Kenia is 
Wilma naar de Citymarket ge-
togen om de groengele stof te 

kopen. Wilma: “Ik gaf de verko-
per het geld, moest 10 minuten 
wachten en weg was hij. Even 
later kwam hij met de juiste stof 
terug die hij kennelijk snel bij 
een ander had gekocht.”
En nu staat dus de naaimachine 
op tafel in huize Van Vliet waar 
Wilma en Marjon in flink tempo 
zo’n 7 shawls per dag maken.
Ook andere kleuren zijn voorra-
dig maar groengeel heeft mo-
menteel voorrang.
De shawls kosten 12,50 per stuk 
maar een hoger bedrag is uiter-
aard ook prima. Marjon lachend: 
“Als we er doorheen zijn, maken 
we op bestelling hoor en binnen 
het dorp lever ik ze ook nog aan 
huis.”
Wilt u meer informatie over 
Stichting Mago, bezoekt u dan 
de website www.helpkenia.nl. 
(Monique Teeling)

wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail:
gemeentebestuur@uitgeest.nl

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

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

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

 woensdag 13.30-16.00 uur.

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

In dringende gevallen kan te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.

Ophaaldata gft-afval
In week 5 van het nieuwe jaar 2014 wordt het gft-af-
val opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 27 januari.
De Kleis en Waldijk: woensdag 29 januari.
De Koog: donderdag 30 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 31 januari.

I n f o b u l l e t i nG  E M E E N T E  U I T G E E S T
22 januari 2014

Drie aquarellisten 
in gemeentehuis

Burgerlijke 
stand

GEBOREN
Diede Antje Hes, dochter 
van M.P. Hes en I. Visser
Jens Deijlen, zoon van T. 
Deijlen en C.J. Welbers

Wethouder Piet Linnartz open-
de woensdagavond 15 janu-
ari met een humoristische 
speech een kunstexpositie in 
de hal van het Uitgeester ge-
meentehuis. Het werk van de 
drie aquarellisten Gré Beemer 
(Heemskerk), Anneke Storms-
Geldermans (Uitgeest) en Rob 
le Mair (Heemskerk) vormt een 

kleurig en gevarieerd tableau. 
De onderwerpen van hun wa-
terverfschilderijen lopen uiteen 
van stillevens, portretten van 
mens en dier tot landschap-
pen, zeezichten en natuur. Het 
werk is nog te bekijken tot en 
met 28 februari 2014, tijdens 
de openingsuren van het ge-
meentehuis.

Plastic afval: 
vierde vrijdag
Met ingang van dit jaar wordt 
het plastic afval opgehaald op 
de vierde vrijdag van de maand 
(in plaats van de derde, zoals in 
2013).
Dat betekent dat het plastic in 
de doorzichtige verzamelzak 
op 24 januari 2014, vóór 07.00 
uur, op de bekende afhaalplek-
ken kan worden aangeboden.

Vrijwilligers gevraagd 
voor NLdoet
Het Oranje Fonds organiseert 
op vrijdag 21 en zaterdag 22 
maart 2014 voor de tiende 
keer NLdoet, de grootste vrij-
willigersactie van ons land. Af-
gelopen jaar staken 310.000 
vrijwilligers in vrijwel alle ge-
meenten van het Koninkrijk 
de handen uit de mouwen bij 
maatschappelijke organisa-
ties. Zo hadden ze zelf een leu-
ke dag én hielpen ze vele orga-
nisaties bij ruim 8.400 klussen. 
Ook bestuurders, raadsleden 
en medewerkers van de ge-
meente Uitgeest melden zich 
dit jaar als vrijwilliger aan voor 
allerlei acties in het dorp. Zij 
hopen uiteraard dat hun voor-
beeld in het dorp wordt ge-
volgd.
Verenigingen, instellingen en 
organisaties kunnen een acti-
viteit of een karwei aanmelden 
dat zij graag uitgevoerd willen 

hebben. Dat kan eenvoudig 
op de website www.NLdoet.nl 
Wie financiële middelen nodig 
heeft voor het uitvoeren van 
een klus (zoals materialen) 
kan hier met een aanvraagfor-
mulier tot maximaal 450,- eu-
ro vergoeding krijgen. Wees er 
snel bij, want het Oranje Fonds 
heeft hiervoor 1,5 miljoen eu-
ro in kas en ‘op is op’. De site 
biedt ook hulp bij het organi-
seren van een klus en een kor-
ting van 20% op de aanschaf 
van materialen.
Vrijwilligers kunnen op www.
NLdoet.nl een keuze maken 
uit tal van klussen, onderver-
deeld in ‘aanpakklussen’ en 
‘aandachtsklussen’. In verband 
met de deelname van de amb-
tenaren aan NLdoet is het ge-
meentehuis van Uitgeest op 
vrijdag 21 maart gesloten voor 
publiek.

Paspoort twee keer 
zo lang geldig
Vanaf maandag 20 januari 
2014 worden er geen vinger-
afdrukken meer opgenomen 
bij de aanvraag van een Ne-
derlandse identiteitskaart. Bij 
de aanvraag van een paspoort 
worden dan nog maar twee 
vingerafdrukken opgenomen 
in plaats van vier. Zondag 9 
maart 2014 worden de pas-
poorten en identiteitskaarten 
met een geldigheidsduur van 
tien jaar voor volwassenen 
ingevoerd. Op dit moment is 
een paspoort vijf jaar geldig. 
Met de uitgave van de nieu-
we paspoorten en identiteits-
kaarten vanaf 9 maart veran-

deren ook de (maximale) tarie-
ven voor de reisdocumenten. 
Een paspoort kost nu bij een 
gemeente maximaal 50,35 eu-
ro en zal straks voor mensen 
van 18 jaar en ouder 66,96 
kosten. Dit paspoort is dan 
wel twee keer zo lang geldig 
als nu het geval is. 
Een identiteitskaart die straks 
tien jaar geldig is, kost dan 
voor volwassenen 52,95 eu-
ro. Het kost nu 41,90 euro. De 
identiteitskaart kost voor jon-
geren tot en met 13 jaar nu 
31,85 euro. Met ingang van 9 
maart wordt het tarief voor al-
le minderjarigen 28,36 euro.

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl
www.dewoningtrein.nl

Wethouder Piet Linnartz (geheel links) met naast hem Anneke Storms, 
Rob le Mair en Gré Beemer bij de opening van de expositie (foto: ge-
meente Uitgeest)

Zaterdag 25 januari van 14.00 
tot 17.00 uur is de hal van het 
gemeentehuis aan de Middelweg 
een Politiek Café. De vijftien le-
den van de gemeenteraad en le-
den van de schaduwfracties zijn 
benieuwd naar de mening van 
de inwoners over de toekomst 

van Uitgeest. Dit alles in aanloop 
naar de besluitvorming in de ge-
meenteraadsvergadering van 
donderdag 30 januari. Tijdens 
het Politiek Café wordt ook de 
uitslag van de enquête over de 
toekomst van Uitgeest bekend-
gemaakt.

Politiek Café in gemeentehuis

Een kijkje bij de informatiemarkt van afgelopen zaterdag in het 
gemeentehuis. Daar kwamen een kleine honderd bezoekers op af. 
Voor het Politiek Café wordt een nog grotere toeloop verwacht (foto: 
gemeente Uitgeest).
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