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‘Verknipt’: voormalig 
kapper klimt in de pen

Uitgeest - Twee jaar geleden 
stopte Ton Tromp na 38 jaar met 
zijn kapperszaak in Uitgeest die 
hij samen met zijn vrouw Wil be-
stierde. Het idee voor zijn autobi-
ografie die nu in de winkels ligt, 
ontstond drie jaar geleden. En 
hoewel Uitgeesters bij het zien 
van de titel ‘Verknipt’ direct ver-
moeden dat het om kappersa-
nekdotes zal gaan, wordt vrij snel 
duidelijk dat dit zeker ook slaat op 
bijzondere, verknipte situaties uit 
bijvoorbeeld de jeugd van Ton.
Anderhalf jaar werd aan het boek 
gewerkt en als er even minder in-
spiratie was, liet hij het rusten. 
Ton: “In 2014 dacht ik klaar te zijn 
en dat het uitgegeven kon wor-
den. Er stonden 62000 woorden 
op papier, daar kon ik wel een 
boekje mee vullen. Maar ik kom 
uit een gezin met drie beroeps-
schrijvers en de zin ‘less is more’ 
was mij niet onbekend. Mijn oud-
ste broer Ferry heeft het boekje 
geredigeerd. Zo bleven er 32000 
woorden over.” Ook schreef Fer-
ry het voorwoord waar Ton overi-
gens wel naast bleef zitten want: 
“Há dan ken je mij nog niet!”
Verknipt is makkelijk leesbaar, be-
staat uit korte verhalen en beslaat 
een periode van 1950 tot 2012. 
Ton vertelt over zijn jeugd, zijn 
verblijf aan het seminarie, de kap-
salon, kinderen en kleinkinderen. 
Maar ook over de twee keer dat 
er brand uitbrak in de zaak. Als 
dit ter sprake komt, verandert zijn 
gezichtsuitdrukking en vertelt hij 
hoe lastig het was hierover weer 
na te denken en het op te schrij-
ven.
Maar er valt veel te lachen en 
menig situatie zal zeer herken-
baar zijn. Ton: “De titel heeft twee 
kanten, het slaat op het kappers-

vak maar ook op verknipte men-
sen” om met zelfspot te vervolgen 
“waaronder ikzelf”
Er zijn volgens Ton ook paralel-
len tussen het kappersvak en het 
schrijven, je bedenkt iets, spiegelt 
en creëert. Alleen wat je als kapper 
maakt, is na vier weken weer over 
en een boek blijft.
Tot nu toe zijn de reacties zeer po-
sitief waar Ton blij mee is, maar hij 
heeft niet de intentie een vervolg te 
schrijven. Wel ligt er een plan om 
ooit samen met zijn kleindochter 
Sara een kinderboek te maken, ge-
heel naar haar idee.

Verknipt ligt bij boekhandel Schuyt 
in Uitgeest maar ook in winkels in 
omliggende gemeenten. Het is ook 
te bestellen: ISBN 9789492182081. 
Voor meer informatie zie www.ver-
knipt.net. (Monique Teeling)
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Autobedrijf Devri ook 
weer voor reparaties

Castricum - Sinds 1 januari is 
Autobedrijf Devri, voorheen Au-
toschade DeVri, teruggegaan 
naar zijn wortels; hier worden 
niet alleen schadereparaties uit-
gevoerd, maar ook alle voorko-
mende reparaties aan de auto, 
behalve elektronica. Daar heeft 
eigenaar Aad geen kaas van ge-
geten: ,,Dat is een vak apart.” 
Voor alle overige werkzaamhe-
den kan iedereen hier wel te-
recht. Denk aan het vervangen 
van remmen, remdelen, aandrijf-
assen, aandrijfashoezen, koppe-
lingsplaten, dynamo’s, startmo-
toren en distributieriemen, be-
halve de zes cilinders. Boven-
dien verkoopt Aad banden, uitla-
ten, trekhaken, koplampen en ga 
zo maar even door. Vanzelfspre-
kend kan hij de ze ook allemaal 
monteren en dat alles tegen een 
schappelijke prijs. ,,Ik ben niet 

duur, maar ook niet te goed-
koop, ik wil mijn werk goed doen 
en met goede onderdelen uit-
voeren, want mijn klanten moe-
ten wel weer veilig de weg op.” 
Ook is het mogelijk om repara-
ties uit te laten voeren met goe-
de, tweedehands onderdelen als 
die voorradig zijn. ,,Dat scheelt in 
de portemonnee!” Oude of APK 
afgekeurde auto’s kunnen naar 
het bedrijf worden gebracht. De 
auto wordt direct overgeschre-
ven, de klant ontvangt een re-
delijke vergoeding en een RDW 
vrijwaringsbewijs. Uiteraard blijft 
Autobedrijf DeVri  ook het juis-
te adres voor schadereparaties 
en spuitwerk. Meer weten? Kijk 
dan op www.autoschade-devri.
vpweb.nl of ga even langs; kof-
fie staat klaar.  Het adres is Stet-
weg 68a in Bakkum, tel.: 0251-
670989.

Het Chinese 
denken

Akersloot - Een lezing Henk 
Schulte Nordholt vindt plaats op 
zondag 25 januari vanaf 14.30 
uur in de Dorpskerk aan het Die-
lofslaantje in Akersloot. 
Hij spreekt over het confucia-
nisme en het  verband met het 
moderne Chinese denken. Henk 
Schulte Nordholt is al meer dan 
dertig jaar actief betrokken bij 
China. Na zijn studie Sinologie in 
Leiden ging hij in 1981 werken 
voor het Ministerie van Econo-
mische Zaken in Den Haag. Vier 
jaar lang hield hij zich daar be-
zig met het bevorderen van de 
economische relaties tussen Ne-
derland en het Verre Oosten, met 
name China. In 1985 werd hij 
de eerste directeur van de AM-
RO-bank in het toen nog ge-
sloten Rijk van het Midden. In 
1990 startte hij met twee part-
ners het succesvolle handelsbe-
drijf Hofung. Reserveren: koosje.
wiegman@hetnet.nl of tel. 0251-
3191717.

Carent advies, fiscaliteit en 
mediation bij scheidingen

Uitgeest - Een beslissing om te 
scheiden is vaak een lang proces. 
Als de beslissing eenmaal geno-
men is, is het belangrijk dat de za-
ken zowel emotioneel als financi-
eel goed worden afgewikkeld. Ca-
rent kan daarbij van dienst zijn. 
Carent begeleidt mensen bij het 
gehele scheidingsproces of bij 
deelgebieden van een scheidings-
proces, wanneer een samenwo-
nen, een huwelijk of een geregi-
streerd partnerschap wordt beëin-
digd. De scheiding wordt van A tot 
Z geregeld. Voor het indienen van 
het scheidingsverzoek werkt Ju-
dith van Nieuwenhuijsen samen 
met gerenommeerde advocaten. 
,,Ook voor een second opinion kan 
men bij Carent terecht.” Carent is 
opgericht door Judith. Naast fis-
calist is zij ook MfN Registerme-
diator en staat zij ingeschreven in 
het Register Financieel Echtschei-

dingsadviseur voor zowel particu-
lieren als ondernemers. Judith: ,,Ik 
heb als fiscalist ervaren dat een 
scheiding juridisch vaak wel goed 
geregeld wordt, maar dat de fis-
caliteit vaak wordt onderschat of 
niet erkend. Dit kan grote, niet 
voorziene, gevolgen hebben. Ca-
rent heeft zich volledig gespeci-
aliseerd in scheidingen en onder-
scheidt zich hierin.” Carent werkt 
ook in opdracht van advocaten, 
notarissen, andere mediators en 
een ieder die zich beroepsmatig 
met scheidingen bezighoudt.
Met Carent biedt Judith een ad-
viespraktijk, waar kwaliteit hoog in 
het vaandel staat, en waarbij het 
menselijk aspect niet uit het oog 
verloren wordt. Carent is geves-
tigd aan het Anna van Renesse-
plein 8 te Uitgeest, naast NS-sta-
tion Uitgeest. Een eerste gesprek 
bij Carent is altijd gratis en vrij-

blijvend. Ook is iedere donder-
dag van 16.00 uur tot 18.00 uur 
een gratis inloopspreekuur. Check 
wel even de website of het inloop-
spreekuur doorgang vindt: www.
carent.nl.

Landal? Nee!
Donderdag 22 januari zal de raad zich buigen over het voorstel van het 
college voor uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek Duynparc ofwel 
vestiging van een Landal huisjes park op de Zanderij. Duidelijk is dat  
wanneer de raad dit aanneemt de weg er naar toe wijd open ligt en 
we mogen hopen dat de Provincie het alsnog naar de prullenbak zal 
verwijzen. 
De raad heeft eerder gevraagd om een onafhankelijk onderzoek en de 
regie ervan door de gemeente. Dat is ook zo toegezegd in de laatste 
raadsvergadering hierover, maar daar is niets van terug te vinden in het 
huidige voorstel. Alle deelonderzoeken naar invloeden op milieu, econo-
mie en verkeersituatie zullen worden gedaan door onderzoek bureaus 
in opdracht van de initiatiefnemer Van Wijnen, en de gemeente (lees 
college) zal achteraf de objectiviteit toetsen! Beide partijen zijn het al 
roerend met elkaar eens dus de uitkomst van die toetsing laat zich raden
In alles is duidelijk dat de gemeente zijn oren laat hangen naar de ini-
tiatiefnemer van Wijnen. Maar ook het feit dat Van Wijnen al voor het 
‘initiatief’ naar de gemeente al geheime overeenkomsten met grond-
eigenaren op de zanderij heeft afgesloten zal de voorstanders van dit 
onzalige plan niet van gedachten doen veranderen maar de vraag rijst 
wel of de wethouders hiervan wisten. Dat zou namelijk betekenen dat de 
raad verkeerd is ingelicht.  Hoe dan ook kun je nu niet meer beweren dat 
het gaat om een gebiedsontwikkeling met accent op ‘ versterking van de 
natuur’ .Het is het klakkeloos volgen, omwille van vermeende inkomsten, 
van een multinational als Landal die letterlijk iedereen, zoals Klaas Vaak,  
zand in de ogen strooit. Wij roepen alle mensen in Castricum op, die 
wakker willen blijven en de beleving van de open ruimte van de Zanderij 
naar de duinen willen behouden, hun steun te betuigen via de site en 
Facebook en onderdag door hun aanwezigheid hun stem te laten horen.

Paul Buitenhuis, www.behoudzanderij.nl.

‘Liever niet scheiden?’
Castricum - ,,Wij worden er re-
gelmatig op aangesproken. ‘Wij 
willen eigenlijk niet scheiden.’ 
Waarbij ik altijd denk, euh wie 
wil dat dan wel?? Bij ons hoe-
ven mensen ook niet zo nodig 
te scheiden, wij denken altijd dat 
er als je daar voor open staat, 
er ook een alternatief is: Relatie 
Therapie.” Aan het woord is me-
diator Colette Ebben Pastoor van 
allround praktijk Family Matter/
Prettig Scheiden. 

,,Het is de nachtmerrie van me-
nig man, die denkt dat hij dan 
veel moet praten, over gevoelens 
en zo, elke week opnieuw, op 
niets af en dat zou het dan op-
lossen. Vandaar dat wij een apart 
pakket hebben gemaakt voor 
RelatieCheck, waarbij we in drie 
gesprekken van twee uur een 
flinke verbeteringsslag kunnen 
slaan en 85 % van de cliënten 
die dan wel  samen verder kun-
nen. Door mijn werk als media-
tor heb ik veel geleerd over re-
laties, over pijnpunten, miscom-
municatie, duidelijk formuleren 
en steeds checken bij beide par-
tijen. Dat heeft er voor gezorgd 

dat onze ex-partners meest-
al nog steeds goed samen door 
een deur kunnen, ook terwijl ze 
in scheiding zitten. Door de ja-
ren heen heb ik daar de nodige 
cursussen gevolgd en over rela-
ties en therapieën waarvan de 
manier van werken het best bij 
mij past. En waarvan het traject 
kort kan zijn, gecombineerd met 
een intense opleiding systemi-
sche opstellingen, die ooit voor 
mij een wereld opende. Wie zich-
zelf een een enorme verbetering 
gunt, bel me dan op 0251 657000 
voor een afspraak of mail me via 
colette@famiymatter.nl.” 

Akersloot - Zondag moesten de 
dames van Meervogels uit hand-
ballen tegen Dynamo. Dynamo 
pakte al gauw een voorsprong. 
Het werd 9-8 in hun voordeel. 
In de tweede helft pakte Meer-
vogels een kleine voorsprong. 

Winst voor dames Meervogels 
Deze voorsprong werd lang-
zaam uitgebreid tot drie punten. 
De eindstand werd 16-18 in het 
voordeel van Meervogels. Meer-
vogels speelt zaterdag 24 janu-
ari om 19.00 uur thuis tegen Vi-
do dames 2. 

Plus-Wijzer

Overblijfselen
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Peuter neemt kijkje 
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Top-entertainer HANS LIBERG
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Joseph Oubelkas vertelt
Limmen - Joseph Oubelkas is 
één van Nederlands snelst in po-
pulariteit stijgende schrijvers en 
sprekers en dat allemaal door 
dat ene aangrijpende boek geti-
teld: ‘400 brieven van mijn moe-
der’. 
Dit boek beschrijft het waarge-
beurde verhaal van Joseph die 
op 24-jarige leeftijd aan een za-
kenreis naar Marokko begint en 
daar zonder enig bewijs of on-
derzoek wordt veroordeeld tot 
tien jaar celstraf voor iets wat 
hij niet heeft gedaan. Tijdens het 
harde en onrechtvaardige leven 
in verschillende gevangenissen 
bouwt Joseph  een aantal bij-
zondere vriendschappen op en 
wordt hij onvoorwaardelijk ge-
steund door duizenden brieven 
en kaarten van vrienden, kennis-

sen en onbekenden. De mees-
te steun krijgt Joseph tijdens zijn 
nachtmerrie in gevangenschap 
via de 400 brieven van zijn moe-
der .
 
‘Gezondheid, liefde, vrijheid’ 
vormt het vervolg op de best-
seller dat inmiddels aan de der-
tiende druk is begonnen. Tijdens 
zijn optreden in Limmen ver-
telt Oubelkas over zijn gebeur-
tenissen in Marokko en zijn wil 
om te overleven. Deze lezing 
wordt  georganiseerd door Lim-
men Cultuur op vrijdag 13 febru-
ari vanaf 20.00 uur in Vredeburg, 
Dusseldorperweg 64 in Limmen.
Kijk voor verdere informatie, re-
serveringen en entreeprijzen op 
de site www.limmencultuur.nl of 
bel naar 072-5053274.

Bluegrass in De Oude 
Keuken met 4/4 All

Bakkum - Bij 4/4 All hoort het 
publiek bluegrass, Ierse mu-
ziek, blues en ook de erfenis 
van een vroege country-held 
als Hank Williams. De vier muzi-
kanten uit Alkmaar en Heerhu-
gowaard noemen hun muziek 
americana. Ze putten hun liedjes 
uit de diepe bron van de Ameri-
kaanse folkmuziek en herschep-
pen die naar eigen inzicht, met 
meerstemmige zang en een sca-
la aan instrumenten. Met Geor-

ge Leering zang, gitaar en ban-
jo, Rob Storm van ‘s Gravesan-
de contrabas, Janpaul Groten-
huis zang, viool, accordeon en 
mondharmonica, Mark Minne-
ma zang, mandoline, steelguitar, 
gitaar en viool. 4/4 All in De Ou-
de Keuken op zaterdag 24 janu-
ari vanaf 14.00 uur. 
Toegang gratis. Op het terrein 
van Dijk en Duin, vanaf de in-
gang aan de Zeeweg is de route 
duidelijk aangegeven.

L-Star Big Band in Vredeburg
Limmen - Bij de Jazz Session 
Club Vredeburg speelt op zon-
dag 25 januari vanaf 16.00 uur 
in de Vredeburg de L-Star Big 
Band. De uit Westfriesland af-
komstige band is in 1992 op-
gericht. De band kenmerkt zich 
door zijn vrije, ietwat eigenzin-

nige interpretaties en eigen be-
werkingen van ‘traditionals’ en 
modernere muziek.  Onder de 
leiding van Frank van Gemert 
werkt de band al jaren aan een 
breed repertoire met veel ruim-
te voor improvisatie door gerou-
tineerde en nieuwe solisten.

Tekenen volgens de 
methode Betty Edwards
Castricum - Toonbeeld biedt 
een cursus tekenen aan op 
basis van een methode van de 
Amerikaanse Betty Edwards. 
Met dit tekensysteem leren 
de cursisten over te schake-
len naar de zienswijze van de 
creatieve rechter hersenhelft. 

De cursus bij Toonbeeld wordt 
gegeven door Anja Vosdingh 

Bessem. Zij is beeldhouwer en 
nieuwsgierig tekenaar. Zij heeft 
haar opleiding gedaan op de 
Rijksacademie in Amsterdam. 
Nadat zij tien jaar geleden in de 
USA kennis maakte met deze te-
kenmethode, volgde ze er di-
verse cursussen over. . De eer-
ste les is op 26 januari van 14.00 
tot 17.00 uur. Aanmelden kan via 
www.toonbeeld.tv.

Heiloo - Op  31 januari en 1 fe-
bruari speelt Jeugdtheater Hei-
loo in Theater de Beun in Hei-
loo de familievoorstelling Prinses 
Pip. Het paleis verkeert in een fi -
nanciële crisis en als er niet heel 
snel iets gebeurt, gaat het land 
failliet. De koning en de konin-
gin zitten met hun koninklijke 
handen in het koninklijke haar. 
De ministers hebben een briljant 
plan, maar dan moeten de prin-
sessen zich wel wat koninklijker 
gaan gedragen. Voor prinses Pip 
is dat een grote opgave. Zij zet 
het paleis op stelten met haar 
wilde fantasieën. 
Kaarten bij Theater de Beun in 
Heiloo. Zie ook www.sjth.nl.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 15.30 & 21.15 uur
zaterdag 15.30 uur 

zondag  19.30 uur  dinsdag 14.00 uur
Mr. Turner

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
The Theory of Everything

vrijdag 18.45 uur 
zaterdag 21.15 uur

zondag  11.00 & 19.30 uur 
maandag 20.00 uur  dinsdag 20.00 uur

The Imitation Game
zondag 16.00 uur

The Hobbit 3 - 3D
donderdag 20.00 uur

vrijdag 16.00 & 21.15 uur
zaterdag 18.45 & 21.15 uur

zondag 16.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur
Gooische Vrouwen 2

zaterdag 16.00 uur    
Samba

woensdag 14.00 uur   
Spongebob 2 (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur   

woensdag 14.00 uur   
Mees Kees op de planken

zaterdag & zondag 13.30 uur   
De Pinguins van Madagascar (NL) 2D

zondag 11.00 uur   
Wiplala

Programma 22 jan t/m 28 jan 2015

Mr. Turner van Mike Leigh
In Mr. Turner volgt het publiek 
Turner gedurende zijn schilders-
carrière en privéleven. Er wordt  
kennis gemaakt met de belang-
rijke vrouwen in zijn leven, waar-
onder zijn nicht Hannah Danby 
en Sophia Booth, de minnares 
waar hij tot aan zijn dood bij is 
gebleven. Mr. Turner vertelt het 

levensverhaal van de man ach-
ter de meest beroemde land-
schapschilderijen en zeegezich-
ten van die tijd. Mike Leigh is 
verantwoordelijk voor de regie, 
Timothy Spall won de prijs voor 
‘Beste Acteur’ tijdens het Can-
nes Film Festival voor zijn vertol-
king van William Turner. 

De pinguïns van Madagascar zijn 
terug, en dit keer in hun eigen 
fi lm! Skipper, Kowalski, Rico en 
Junior, de ondernemende pingu-

ins uit de Madagascar-fi lms van 
DreamWorks Animation, spelen 
nu de hoofdrollen in dit komi-
sche spionage-avontuur.

De Pinguins van Madagascar

Heemskerk - In januari en fe-
bruari exposeert Piet Smits in 
Woonzorgboerderij Reigers-
hoeve aan de Oosterweg 5 in 
Heemskerk met foto’s van fuch-
sia’s. Op donderdag en zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur geopend 
voor belangstellenden. 

Fuchsiafoto’s
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Castricum - Avonturier Ralph 
Tuijn start in het weekeinde van 
24 januari een wereldrecordpo-
ging om de Atlantische Oceaan 
binnen 65 dagen in een roeiboot 
over te steken. Samen met vier 
Engelsen wil de uit Castricum af-
komstige Tuijn in recordtijd van 
Portugal naar Zuid-Amerika va-
ren. 
In 2012 probeerde Ralph Tuijn 

om van Australië naar Afrika te 
roeien. De tocht van 10.000 kilo-
meter over de Indische Oceaan 
strandde na tweemaal in aan-
raking te zijn gekomen met een 
olietanker.
De ‘Tentoo Atlantic Challenge’ 
wordt de vierde recordpoging 
van Tuijn. Inmiddels heeft hij al 
bijna 500 dagen alleen op zee 
doorgebracht. 

Bakkum - De politie is op zoek 
naar getuigen van een gewapen-
de woningoverval aan de Cos-
terstraat in Bakkum. Donderdag 
aan het einde van de middag 
werd bij de politie gemeld dat er 
een overval had plaatsgevonden 
in een woning, waarbij twee da-
ders gevlucht zouden zijn in de 
richting van de Vondelstraat. 

De politie is direct op zoek ge-
gaan naar de daders en heeft 
een onderzoek ingesteld. Hierbij 
werd onder andere ook een poli-
tiehond ingezet. De daders wer-
den niet meer aangetroffen. De 
politie heeft na de overval een 
buurtonderzoek ingesteld, op 
zoek naar getuigen en/of buurt-
bewoners die mogelijk iets ge-
zien zouden hebben. In de wo-
ning waren ten tijde van de over-
val een vrouw en haar kind aan-
wezig, de vrouw raakte licht-
gewond en werd door de over-

Overval woning Bakkum
Castricum - Vrijdagmiddag is 
in de Dorpsstraat in Castricum 
een overval gepleegd door twee 
jongens. Later kwam er meldin-
gen van pogingen tot winkel-
diefstal bij twee andere zaken 
in de Dorpsstraat. Bij deze win-
kels vertrouwden de eigenaren 
de mannen niet. 
Na een beetje te dralen in de 
winkel verlieten de jongens de 
winkel weer. De jongens hebben 

een greep in een kassa gedaan 
en zijn gevlucht. Het gaat om 
twee Turk/Marrokaanse man-
nen, ongeveer 20 a 25 jaar oud, 
keurig verzorgd, kort opgescho-
ren zwart haar, de een iets lan-
ger dan de ander, zwarte leren 
jassen. De een droeg een zwar-
te en de ander een blauwe spij-
kerbroek. Een man sprak Ne-
derlands. Getuigen kunnen zich 
melden via tel.: 0900-8844.

Winkel Dorpsstraat overvallen

vallers bedreigd. De overval-
lers zijn er met buit vandoor ge-
gaan. De rechercheurs hebben 
een onderzoek ingesteld en zijn 
op zoek naar mensen die deze 
twee overvallers gezien hebben, 
of die mogelijk meer informatie 
hebben over deze overval of over 
de twee daders. Van de daders 
is het volgende signalement be-
kend: twee lichtgetinte mannen, 
mogelijk van Noord-Afrikaan-
se afkomst, een van hen droeg 
een joggingbroek en een donke-
re jas. Bij hun vertrek uit de wo-
ning droegen zij een donkere 
sporttas met zich mee. Donder-
dagmiddag tussen 16.30 uur en 
17.45 uur iets verdachts gezien 
in de omgeving van de Coster-
straat, dat te maken kan hebben 
met deze overval? Bel met het 
overvallenteam via tel.nr.: 0900-
8844. Liever anoniem? Bel dan 
met Meld Misdaad Anoniem via 
tel.: 0800-7000.

Zonwering zonder schroeven of boren

Speedy Pliss voor nog 
meer wooncomfort

Heemskerk - Zonwering bin-
nen, zonder te schroeven of bo-
ren? Speedy Pliss biedt de oplos-
sing. Ideaal voor toepassing op 
kunststof kozijnen, want Spee-
dy Pliss wordt bevestigd op een 
smalle magneettape die wordt 
aangebracht op de glaslatten. 
Het aluminium frame is in vrij-
wel elke RAL-kleur te bestellen 
en de plisséstof is er verschillen-
de varianten, van doorschijnend 
tot verduisterend. 
Het schoonmaken van de ramen 
is geen enkel probleem meer, 
want de Speedy Pliss kan in een 
tel worden verwijderd en daarna 
weer net zo gemakkelijk worden 
teruggeplaatst. Draaikiepraam 
kunnen dankzij de Speedy Pliss 
altijd maximaal worden geopend 
en ventilatieroosters worden 
nooit meer onnodig afgesloten. 
Kortom, de perfecte combinatie 
van effectieve en mooie, deco-

ratieve zonwering binnenshuis. 
Hummel Kozijnen & Wooncom-
fort is in twintig jaar tijd een be-
kend en betrouwbaar adres ge-
worden, mede door de kunst-
stof kozijnen en dakkapellen van 
het Duitse merk HBI. Kwaliteit en 
service gaan hier hand in hand. 
In de showroom zijn ook diverse 
typen buitenzonwering te bekij-
ken, zoals screens, uitvalscher-
men, markiezen, knikarmen en 
rolluiken. 
Hummel is daarnaast offi cieel 
dealer van insectenhorren van 
leveranciers KEJE en Unilux, zo-
als klemhorren voor draaikie-
pramen, zeer sterke plissé hor-
deuren en schuifpuien, en le-
vert isolatieglas en glas in lood. 
De showroom (ruim 250 m2) is 
gevestigd aan de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk en geopend op vrij-
dag van 13.00 tot 16.30 uur en op 
zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.

Heemskerk - Op zondag 25 ja-
nuari wordt in Sportcentrum 
Heemskerk een spirituele en 
wellnessbeurs gehouden. De or-
ganisatoren zijn erin geslaagd 
een breed aanbod te realise-
ren met onder meer paragnos-
ten, helderzienden, kaartleggers, 
mediums, sieraden, edelstenen, 
nieuwe tijdsartikelen, massage, 
coaching en voetrefl extherapie. 
De Castricumse astrologe Bauk-
je Bok is aanwezig, evenals pa-
ragnost Gerrit Schoehuys en spi-
ritueel kunstenares Annabelle 
uit Edam. Vroegkomers profi te-
ren van extra voordeel, want tus-
sen 11.00 en 12.00 uur wordt de 
entreeprijs gehalveerd. De beurs 
is geopend van 11.00 tot 17.00 
uur. Sportcentrum Heemskerk is 
te vinden aan de Kerkweg 221.

Spirituele en 
wellnessbeurs

Goed verzorgde uitvaart 
niet duur bij Formanoij

Regio - Dat een goed verzorg-
de uitvaart niet duur hoeft te zijn 
bewijst Jack Formanoij. Hij is al 
jarenlang werkzaam in de uit-
vaartbranche en zette onlangs 
de stap naar zelfstandigheid. 
Zijn onderneming verzorgt uit-
vaarten in Uitgeest, Akersloot, 
Limmen, Heiloo,  Castricum, 
Heemskerk, Beverwijk, Wijk aan 
Zee, Velsen en Zaanstad. 
In nauwe samenspraak met de 
nabestaanden wordt de uitvaart 
geheel in stijl en naar wens van 
de overledene verzorgd. Jack 
Formanoij: ,,Het geeft mij veel 

voldoening om het gehele af-
scheidsproces, vanaf de verzor-
ging tot aan het wegbrengen 
van de overledene naar de laat-
ste rustplaats, zo goed mogelijk 
te verzorgen.’’ In een geheel vrij-
blijvende voorbespreking ver-
strekt Formanoij informatie over 
de verschillende mogelijkheden 
en wordt desgewenst een offer-
te op maat gemaakt. ,,Ik kan voor 
iedereen de uitvaart regelen, on-
geacht de zorgverzekering’’, be-
sluit hij. Kijk voor meer infor-
matie op www.uvdf.nl of bel: 06 
11536587.

Ralph Tuijn gaat weer 
roeien op de oceaan 

Einde overeenkomst gemeente 
met Vrienden van Dampegheest
Limmen  - De erfpachtovereen-
komst tussen de gemeente Cas-
tricum en de Stichting Vrienden 
van Dampegheest is beëindigd. 
De reden is dat de exploitatie van 
zwembad Dampegheest fi nanci-
eel niet langer haalbaar bleek. 
De stichting ziet op dit moment 
geen kans om het zwembad lan-
ger kosteneffi ciënt open te hou-

den. Bovendien dreigt de situa-
tie dat de stichting haar fi nanci-
ele verplichtingen niet kan nako-
men.
Het geringe aantal bezoekers is 
daar mede de oorzaak van. Om 
die reden waren de deuren van 
het zwembad eind vorig jaar 
al gesloten. Het college wil de 
overeenkomst daarom ontbin-

den om te voorkomen dat er nog 
meer fi nanciële risico’s of lasten 
ontstaan voor de stichting. Ver-
volgens gaat het college zich be-
raden op de toekomst van de-
ze locatie. Wethouder Leo van 
Schoonhoven beantwoordt vra-
gen op dinsdag 27 januari van 
19.30 tot 20.30 uur in De Vrede-
burg in Limmen.

Lachmeditatie
Castricum - Vanaf woensdag 
4 februari tot en met 11 maart 
worden wekelijks lachmeditaties 
aangeboden van een uur. Afhan-
kelijk van het aantal deelnemers 
vindt de mediatie plaats aan de 
Henri Dunantsingel of in een 
zaaltje. Aanmelden via Marleen 
M. Heeman, tel.: 0251-674450 of 
heeman@humorcoach.nl.

IRun2Bfi t
Castricum - Het Clusius College 
doet mee aan IRun2BFit. Dit is 
een initiatief van voormalig ma-
rathonkampioen Gerard Nijboer. 
Uiteindelijk is het doel dat de 
leerlingen na tien weken in staat 
zijn om vijf kilometer te kunnen 
hardlopen bij ‘De Alkmaar City 
by Night Run’.
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Excelleren op het Ichthus Lyceum
Driehuis - Op het Ichthus Lyce-
um bestaat de mogelijkheid voor 
slimme leerlingen om extra uit te 
blinken. Goede leerlingen wor-
den daarom geselecteerd voor 
het zogenaamde excellentie pro-
gramma. Leerlingen die dat wil-
len kunnen kiezen voor meer uit-
daging in onderwerpen die ze 
zelf erg interessant vinden. 
In de bovenbouw van het vwo 
volgen slimme leerlingen nu al 
lessen op de universiteit. Het 
Leiden Advanced Pre-univer-
sity Programm for Topstudents 
(LAPPTOP) is een voorbeeld van 
zo’n programma waar leerlingen 
onderzoek doen en colleges vol-

gen. Soms volgen ze op inter-
net een cursus van topprofes-
soren. Het bijzondere is dat de-
ze leerlingen dit niet bovenop 
de normale lessen doen, maar 
dit in plaats van de gewone les-
sen mogen doen. Zo zijn er een 
aantal leerlingen die de aanslui-
tingsmodule rechtsgeleerdheid 
voor de Universiteit van Leiden 
volgen. 
Een andere groep leerlingen is 
zich aan het verdiepen in cardi-
ologie en leren ECG’s (hartfi lm-
pjes) interpreteren, zij verdiepen 
zich op celniveau in de oorzaken 
van hartfalen. Het is de bedoe-
ling dat deze leerlingen straks 

ook sneller hun examen kun-
nen halen of meer vakken kun-
nen volgen. 
Ook voor de brugklas start het 
Ichthus Lyceum binnenkort met 
het ontwikkelen van een apart 
programma voor slimme leerlin-
gen. Kortom, meer tijd en ruimte 
om nieuwsgierig en met verwon-
dering nog meer nieuwe dingen 
te kunnen ontdekken en leren.  
Wie meer wil weten over het ex-
cellentieprogramma op het Icht-
hus Lyceum is van harte welkom 
op de informatieavond of open 
dag. Zie ook www.ichthuslyce-
um.nl. (foto: Marielle Lageveen-
Coster, Heldere Blik )

Snowcamp voor PCC 
Heiloo en PCC Bergen

Regio - De 74 eerstejaars 
sportklasleerlingen van PCC 
Heiloo gingen gedurende de 
eerste schoolweek van 2015 
naar Oostenrijk voor het 
Snowcamp 2015. Sportklas-
sers van PCC Bergen zijn ver-
trokken op 18 januari.
 
Sportklassers van PCC Hei-
loo en PCC Bergen krijgen ge-
durende hun onderbouwoplei-
ding de kans om mee te gaan op 
Snowcamp in Oostenrijk. Uiter-
aard bereiden ze zich in novem-
ber en december dan goed voor 
met behulp van een clinic skiën/
snowboarden. Op maandag 5 ja-
nuari arriveerden de sportklas-
sers van PCC Heiloo in het Oos-
tenrijkse Maria Alm, na een lan-
ge nachtelijke busrit met veel 
sneeuw. Dagelijks volgden ze 

onder leiding van hun vijf docen-
ten en vijf begeleiders lessen om 
hun techniek verder te perfecti-
oneren, genietend van prachtig 
weer en optimale sneeuwcon-
dities.
‘s Avonds was er ook allerlei ver-
tier, veel spelletjes, bezoek aan 
een mooie ski- en snowboard-
show, of een prachtig siervuur-
werk. Brugklasser Yacintha Tijs-
sen (14): ,,Het was een echte 
topweek! We hoefden maar een 
heel klein stukje te lopen om 
bij de lift te komen. We gingen 
naar boven en we hadden echt 
een prachtig uitzicht en na drie 
uur skiën gingen we terug naar 
het huis, een gezellige jeugdher-
berg.” ‘s Avonds gingen de lich-
ten al om 21.00 uur uit, want een 
hele dag skiën en snowboarden 
maakt bijzonder slaperig.

Het is uitverkoop bij de 
Aalsmeerse Plantenhal!

Heiloo - Voor liefhebbers van 
planten is het een feest om rond 
te dwalen in de ruim opgezette 
en gezellig ingerichte Aalsmeer-
se Plantenhal; het assortiment 
is enorm, de prijzen messcherp 
en de kwaliteit meer dan uitste-
kend. Daarnaast heeft het hech-
te team dat hier werkt alle ken-
nis in huis om de klanten des-
kundig te adviseren. De eige-
naars, Johan en Kitty van Ben-
nekom, houden van afwisse-
ling en daarom wordt het aan-
bod steeds vernieuwd. Dus werd 
het tijd voor een uitverkoop; al-
les gaat nu met 25 procent kor-
ting de deur uit!

Dat geldt voor alle planten, de 
opgemaakte plantenbakjes, de 
prachtige collectie potterie en de 
cadeauartikelen. De potgrond en 
de bestrijdings- en verzorgings-
middelen vallen buiten de kor-
tingsactie. De uitverkoop duurt 
tot 28 januari waarna nog drie 
dolle dagen volgen.
Ondertussen is het gezellig druk 
in de plantenhal. ,,Veel mensen 
missen na de feestdagen wat ex-
tra gezelligheid in huis en dat 
kunnen planten natuurlijk heel 
eenvoudig veranderen”, vertelt 
Kitty. ,,Bovendien komen veel 

mensen even langs om in plaats 
van een bloemetje een planten-
bakje of bijvoorbeeld de populai-
re phalaenopsis te kopen voor-
dat ze op visite gaan. Mensen 
hebben daar zo veel langer ple-
zier van.”

Het bedrijf is in 1931 op de Ze-
venhuizerlaan 54 in Heiloo be-
gonnen en daar is nog steeds 
een verkooppunt te vinden. Er 
werd voor Aalsmeerse gekozen, 
waar de plantenveiling te vin-
den is, om de versheid van de 
planten te benadrukken. Jan van 
Bennekom, de vader van Johan, 
nam het bedrijf over van de oor-
spronkelijke eigenaar, waarna 
Johan en Kitty volgden. De Ze-
venhuizerlaan werd te klein en in 
2013 werd de Aalsmeerse Plan-
tenhal op de Hoefsmid 25 ge-
opend in de nabijheid van Kar-
wei. Dit bedrijventerrein is het 
eenvoudigste te vinden door 
vanaf de Kennemerstraatweg na 
Willibrord rechts af te slaan de 
Kanaalweg op, bij de driesprong 
de weg naar rechts te volgen, 
de eerste straat links nemen en 
daarna rechts afslaan. Er is rui-
me parkeergelegenheid. Op de 
foto Johan en Kitty en Grenville 
Worwood.

Europarlementariër SP 
komt naar Castricum 

Castricum - Vrijdag 30 janua-
ri komt drs. Anne-Marie Mineur, 
Europarlementariër SP, naar 
Castricum om te praten over de 
EU, met name over het vrijhan-
delsakkoord TTIP (Transatlan-
tic Trade and Investment Part-
nership). Mineur maakt nog niet 
lang deel uit van het Europees 
Parlement, waarin ze met voor-

keurstemmen werd gekozen. Ze 
heeft een indrukwekkende staat 
van dienst als wetenschappelijk 
onderzoekster aan diverse nati-
onale en internationale univer-
siteiten en ze maakte deel uit 
van talloze commissies. Ieder-
een is welkom. De bijeenkomst 
vindt plaats in Geesterhage van-
af 20.00 uur. 

Mee met 
Goed Contact
Castricum - Op dinsdag 27 ja-
nuari brengen de leden van 
vrouwennetwerk Goed Contact 
een bezoek aan de Tweede Ka-
mer in Den Haag. 
Vrouwelijke ondernemers of pro-
fessionals kunnen mee. Inschrij-
ven kan via www.goed-contact.
nl/agenda. Tijdens het bezoek 
is een kort gesprek met Mona 
Keijzer gepland. Zij is in de Ka-
mer woordvoerder verpleeg- en 
thuiszorg en cultuur. Zowel le-
den als niet-leden zijn welkom 
deel te nemen. 
Het bezoek duurt van 13.00 tot 
15.30 uur. Daarna wordt de mid-
dag afgesloten met koffi e/thee 
bij Brasserie Dudok, bruisend 
middelpunt van de Hofstad en 
een populaire parlementaire 
ontmoetingsplek.

Kennismaking 
Sociaal Team

Castricum - Het Sociaal Team 
komt naar de mensen toe. Op 
drie avonden bezoeken de me-
dewerkers van het team samen 
met de wethouders Pelzer, Hol-
lenberg en Klijnstra de kernen. 
Belangstellenden zijn welkom op 
21 januari in Vredeburg in Lim-
men, op
27 januari in het gemeentehuis 
van Castricum en op 3 februari 
in De Vriendschap in Akersloot.
De inloopbijeenkomsten zijn van 
19.00 tot 20.30 uur. Meer infor-
matie lezen? Kijk dan op www.
datisheelnormaal.nl of www.
hoeverandertmijnzorg.nl. Of 
stuur een e-mail naar sociaal@
castricum.nl. Bellen kan naar 
0251-661299 op werkdagen tus-
sen 9.00 en 16.00 uur. Een cri-
sissituatie melden op het ge-
bied van huiselijk geweld of jon-
geren? Ook dat kan bij het Soci-
aal Team. 
Buiten kantooruren moet men 
contact opnemen met Veilig 
Thuis: 0800-2000.

Huwelijkscursus
Castricum - De ‘Marriage 
Course’ is een tweewekelijk-
se cursus van zeven avonden 
die wordt aangeboden door de 
Evangeliegemeente. Elke avond 
begint met een diner voor twee 
met daarna afwisselend per-
soonlijke toespraken via een dvd 
en interactie tussen de partners.

Het ‘christelijke’ aan de cursus is 
dat de basiswaarden van de cur-
sus christelijk zijn, denk aan kie-
zen voor trouw, verbondenheid, 
eerlijk zijn, de naaste liefhebben 
et cetera. Vanaf 16 februari 19.00 
uur in The Basement, Ruimte 
van de EGC onder het zwembad 
De Witte Brug. Voor opgave en 
meer informatie: Gerard en Ger-
da Zoetelief, Tel. 0251-651860/ 
toe00vlucht@casema.nl.
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Nieuwe voorzitter 
Woongroep Uitgeest
Uitgeest - Ongeveer 6 jaar ge-
leden hebben Peter en Alie de 
Reus het initiatief genomen om 
een woongroep te starten voor 
jongeren met autisme. Het doel 
was om de jongeren zelfstan-
dig te laten wonen met profes-
sionele begeleiding waar nodig. 
Uitgangspunt was om de jonge-
ren samen sterker in de maat-
schappij te laten staan. Nu wo-
nen de jongeren sinds 1 novem-
ber 2013 op een prachtig plek-
je in oud Uitgeest. Peter de Reus 
is jarenlang voorzitter geweest 
van Stichting Woongroep Uit-
geest en heeft 1 januari jongst-
leden zijn voorzitterschap over-
gedragen. Omdat de woongroep 
een ouderinitiatief is,heeft Petra 
Kops, als ouder het voorzitter-
schap van Peter overgenomen. 
Haar 22-jarige zoon woont met 
heel veel plezier in Uitgeest.
,,Het is voor de ouders een goed 

gevoel dat je kind op zijn plek is 
in een beschermde omgeving, 
maar toch op zichzelf wonend’’, 
vertelt Petra. ,,Zelf woon ik in Be-
verwijk, maar vindt Uitgeest een 
prima plek voor een woongroep. 
Het dorp is niet te groot en dat 
is plezierig voor de bewoners 
van SWU. Er zijn goede contac-
ten met de naaste buren en ook 
de gemeente Uitgeest is enthou-
siast en meedenkend met de 
woongroep.’’
Peter de Reus heeft de afgelo-
pen jaren heel veel werk ver-
zet om deze woongroep van de 
grond te krijgen. Petra: ,,Wat dat 
betreft is de taak voor mij als 
nieuwe voorzitter minder groot. 
Ik hoop de komende jaren de 
woongroep een gezicht te ge-
ven en nog meer contact te la-
ten maken met de bewoners van 
Uitgeest.’’
In het verleden heeft Petra uit-
eenlopend vrijwilligerswerk ge-
daan, altijd met heel veel plezier. 
,,Het verrijkt je leven om buiten 
een betaalde baan, je in te zetten 
voor anderen’’, vindt ze. ,,De taak 
van voorzitter van een woon-
groep voor jongeren is een grote 
uitdaging. Contact houden met 
de jongeren, de medewerkers 
van het SIG die de jongeren da-
gelijks begeleiden, de ouders, de 
gemeente en andere instanties, 
er is genoeg te doen. Figuurlijk 
is er samen met de jongeren en 
de ouders een stevig fundament 
gelegd en hier op een mooi huis 
gebouwd. Dit huis willen we nog 
verder verfraaien, ik hoop hier-
aan een positieve bijdrage te 
kunnen leveren.’’

VIP-behandeling voor 
trouwe klanten In 4 Hair

Uitgeest - Kapsalon In 4 Hair op 
de Middelweg 16 bestond in 2014 
tien jaar. Reden voor de eigena-
ressen Margret Smit en Mariel-
le Buis om hun trouwe klanten 
extra te verwennen. Vijf maan-
den lang werden iedere maand 
twee klanten geloot. De tien ge-
lukkige winnaars van deze jubi-
leumactie gingen zaterdag 10 ja-
nuari maar al te graag op de uit-
nodiging van Margret en Mareille 
en hun medewerksters  in om een 
VIP-behandeling te krijgen. Ju-

dith Mooy, Jean van der Werf, An-
nemarie Jonker, mevrouw Kluyt-
man, Jeroen Weeren, Ton Snijder, 
Fred Nijman, Sabine Huls, Ineke 
Bijman en Jaap de Bie zijn in de 
watten gelegd.

Ze kregen onder andere een 
heerlijke haar/hoofdhuidmassa-
ge en een knip- en fohn-behan-
deling. Ook was schoonheidsspe-
cialiste Kitty Meuldijk aanwezig 
voor de verzorging van de huid, 
waar ook de heren van genoten! 

En de dames werden voorzien van 
een make-up.
Dit alles onder het genot van een 
hapje en drankje. ,,Onze klanten 
genoten er zichtbaar van, dus wij 
ook’’, vertelt Margret enthousiast.
Eind van de middag ging iedereen 
met een  goodybag met verzor-
gende producten van beide sa-
lons huiswaarts.
Margret: ,,Kortom, een zeer ge-
slaagde middag, een mooie af-
sluiting van ons 10-jarig jubile-
um!’’

Hond voor de klas op 
Basisschool Kornak

Uitgeest - Een veilige omgang 
tussen hond en kind. Dat is het 
doel van het Sophia SnuffelCol-
lege, een scholenproject van de 
Koningin Sophia-Vereeniging tot 
Bescherming van Dieren. Met dit 
project kunnen hondenbeten bij 
kinderen voorkomen worden en 

neemt angst voor honden af. Bo-
vendien draagt het Sophia Snuf-
felCollege bij aan meer begrip en 
respect voor honden en andere 
dieren. Op 19, 20, 21, 27, 28 en 29 
januari is er een SnuffelVrijwil-
liger met haar hond op bezoek 
bij de kleutergroepen van Basis-

school Kornak aan de Bennings-
kamplaan.
 
Bijtincidenten
In Nederland vinden jaarlijks 
150.000 bijtincidenten plaats, 
vooral bij jonge kinderen. Uit in-
ternationaal onderzoek is geble-
ken dat de kans op een honden-
beet met 86% afneemt als kin-
deren het gedrag van honden 
juist interpreteren. Hoe dat moet, 
wordt uitgelegd bij het Sophia 
SnuffelCollege. SnuffelVrijwilli-
ger Nelie Willemsen komt daar-
voor samen met haar labrador 
retriever Jack naar Kornak. In 
drie lessen leert zij de kinderen 
de lichaamstaal van honden be-
grijpen en er op een goede ma-
nier op te reageren.
 
Op school
Bij het eerste bezoek laat Nelie 

de kinderen kennismaken met 
een handpop. Tijdens de twee-
de en derde les komt Jack mee 
de klas in en wordt de theorie in 
praktijk gebracht. Hoe zie je of 
een hond boos is, of verdrietig? 
Wanneer mag je een hond aai-
en en wanneer kun je hem be-
ter met rust laten? Spelender-
wijs worden de belangrijkste re-
gels voor de omgang met hon-
den uitgelegd. 

Alle kinderen die dat willen, mo-
gen oefenen met aaien, borste-
len en brokjes geven. Na afloop 
van de lessenreeks krijgt ieder-
een een SnuffelDiploma en een 
werkboekje met spelletjes en in-
formatie voor de ouders.
 
Indien u als leerkracht, ouder of 
vrijwilliger interesse heeft in het 
Sophia SnuffelCollege, kijk dan 
op www.sophiasnuffelcollege.nl. 
Tijdens kantooruren kunt u con-
tact opnemen met de Sophia-
Vereeniging via telefoonnummer 
020 - 623 61 67 of stuur een e-
mail naar snuffelcollege@sop-
hia-vereeniging.nl. Aan het pro-
ject zijn voor basisscholen geen 
kosten verbonden, zodat de les-
sen voor ieder kind toegankelijk 
zijn. (foto’s: Susan Swaters)

Open Podium
Uitgeest - Zaterdag 24 janu-
ari is het eerste Open podium 
in Dorpshuis De Zwaan in Uit-
geest. Het programma, niet per-
sé in deze volgorde, ziet er voor-
lopig als volgt uit:
Ricardo Kok met 2/3 man: sin-
ger/songwritermateriaal; Ger 
Belmer: zang en gitaar, Neder-
landstalig eigen werk; AAN: 
3-mans/vrouws band singer/
songwritermateriaal, country en 
R&B; Toon van Mill:fingerstyle 
gitaar in de stijl van o.a. Tommy 
Emmanuel; Edouard (foto): Fran-
se zanger met divers Franstalig 
repertoire; Hendrik Wentink: sin-
ger/songwriter uit Purmerend.
Aanvang van het Open Podium 
is 20.30 uur, de toegang is gratis. 
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest -Buurtschap Assum is lang geleden ontstaan en de historie van Assum gaat veel verder terug 
dan bijvoorbeeld de kern Uitgeest, denk hierbij aan de tijdslijn van rond 450 voor Christus. Assum heeft 
ook een duidelijke link naar het kasteel Slot Assumburg. Begin jaren 50 van de vorige eeuw groeide ik 
op aan de Tolweg en speelde veel op Assum en ook op de andere buurtschap de Weeg. Aan die perio-
de heb ik altijd goede herinneringen bewaard en ik zie tot mijn vreugde dat Assum nog heel veel weg 
heeft van die periode. Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - De Stichting Uitgees-
ter Senioren organiseert woens-
dag 28 januari een lezing over 
het werk van de Stichting Zien-
derogen. Deze Stichting ‘vecht’ 
sinds 1966 tegen onnodige 
blindheid en helpt slechtzienden 
in de allerarmsten landen van de 
wereld. 
Door giften en sponsoren werd 
het mogelijk gemaakt om rijden-
de oogklinieken te ondersteu-
nen in Afrika, werden ziekenhui-
zen en blindenscholen gebouwd 
en optische centra opgericht. Bij 
wie het zicht al was verdwenen 
werd alles in het werk gesteld 
om mensen toch als volwaardige 
burgers te laten leven. Braillema-
chines, braillelectuur en speciaal 
papier vonden hun weg naar de 
blinden en slechtzienden in de 
meeste tweede en derde wereld-
landen. 
De laatste jaren werden geken-
merkt door speciale missies. Een 
team van opticiens en/of opto-
metristen aangevuld met stagiai-

res, (lokale) vertalers en helpers 
probeerden in een tijdsbestek 
van tien dagen zoveel mogelijk 
mensen aan een bril te helpen. 
Nee, niet zomaar een bril. Een 
bril op maat! Ter plekke opgeme-
ten en afgepast, geslepen door 
welwillende optiekbedrijven en 
vanuit Nederland weer verzon-
den naar de blijde eigenaars, 
die zonder deze missies nooit in 
staat zouden zijn om een bril aan 
te schaffen.
Aan de hand van foto’s vertellen 
de vrijwilligers over hun bijzon-
dere missies.

Woensdag 28 januari, aanvang 
14.00 uur, zaal open 13.45 uur. 
Kosten 1,50 inclusief koffie/thee. 
U kunt aan de zaal een kaart-
je kopen of vooraf op het kan-
toor van de S.U.S., Middelweg 5 
te Uitgeest. Meer informatie te-
lefoon: 0251 – 319020 of via de 
mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie ook 
de website: www.uitgeesterseni-
oren.nl.

Activiteit S.U.S.
Lezing Zienderogen

Oud papier Molenhoek
Uitgeest - Zaterdag 24 janu-
ari wordt er weer papier verza-
meld bij Basisschool de Molen-
hoek. Uiteraard is de ouderraad 
ook deze zaterdag aanwezig met 
een grabbelton. 
Kinderen die 5 kilo papier of 

meer brengen grabbelen voor 
een leuk cadeautje . Oproep aan 
iedereen die de school een warm 
hart toedraagt: breng uw oud 
papier tussen 09:30 en 11:30 uur 
naar de Molenhoek aan de Mei-
doornstraat..

Live-uitzending Radio 
Uitgeest meemaken

Uitgeest - Medewerkers van 
Radio Uitgeest verzorgen een 
live-uitzending in dorpshuis De 
Zwaan. Altijd al eens willen we-
ten hoe zo’n uitzending in zijn 
werk gaat, dan is dit uw kans. 
Ook is er gelegenheid tot het 
doen van de groeten, het houden 
van een praatje of u kan worden 
geïnterviewd. 
Donderdag 12 februari van 09.30 
– 11.30 uur heet de Stichting Uit-

geester Senioren u daar welkom. 
Zaal open 9.15 uur. Kosten 1,50 
inclusief koffie/thee.

U kunt aan de zaal een kaart-
je kopen of vooraf op het kan-
toor van de S.U.S., Middelweg 5 
te Uitgeest. Meer informatie te-
lefoon: 0251 – 319020 of via de 
mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie ook 
de website: www.uitgeesterseni-
oren.nl.

Uitstekend marathonjaar 
voor Ruud van Egmond
Uitgeest - Uitgeester Ruud van 
Egmond is 22 jaar en schaatst 
marathons in de C divisie van 
de KNSB regio west. Marathon 
schaatsen op de kunstijsbanen 
gaat hem goed af. Landelijk werd 
hij twee jaar geleden tweede bij 
de junioren in Den Haag. Vorig 
jaar eindigde hij als zevende in 
regio west, bij het ‘6 banen toer-
nooi’. Door deze hoge eindklas-
sering mocht hij dit seizoen pro-
moveren naar de landelijke B-rij-
ders. Helaas moest Ruud hier-
voor afzeggen, dat kwam door 
een hardnekkige blessure. Voor 
hem zat er dus niets anders op 
dan dit seizoen weer deel te ne-

men in de C divisie. Na negen 
wedstrijden staat hij nummer 1 
in het tussenklassement. Ruud 
staat ruim 55 punten voor in het 
klassement, met nog drie wed-
strijden te gaan. De finale wordt 
op 15 februari in Rotterdam ver-
reden. Wekelijks rijdt hij ook op 
zijn thuisbaan in Alkmaar, daar 
traint hij bij de marathon selec-
tie van Alkmaar onder leiding 
van oud marathonschaatser Piet 
Bloedjes. 
Zondag 4 januari heeft  Ruud het 
marathon kampioenschap van 
Nederland gereden in Gronin-
gen bij de neon senioren  tot 23 
jaar. Zijn eindklassering van het 

Nederlands kampioenschap was 
29ste van de 56 gestarte rijders. 
Zijn resultaten zijn zo goed dat 
hij mag deelnemen aan de al-
ternatieve Elfstedentocht  op de 
Weissensee in Oostenrijk eind 
januari. Dit sterke deelnemers-
veld bestaat uit de landelijke A- 
en B-rijders en de beste mara-
thonrijders uit de landelijke C-
klasse.
Het schaatsen is zijn passie, 
daarin wil hij graag verder ko-
men, mogelijk volgend seizoen, 
bij de landelijke B rijders. Wat 
er verder nog op zijn pad komt 
daar laat hij zich nog niet over 
uit, maar de wil om nog hoger 
op te komen is aanwezig. Ho-
pelijk rijdt Ruud in Oostenrijk op 
de Weissensee een mooie klas-
sering. Maar voor hem is alleen 
mee mogen doen ook al een fi-
nale. (Ton van Egmond)
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Zaterdag 24 januari 
FC Uitgeest B1-WSV ‘30 B1 11:30
Foresters de B2-FC Uitgeest B2  15:15
Koedijk B2-FC Uitgeest B3 15:00
Kolping Boys B6-FC Uitgeest B4 15:00
SVA B4-FC Uitgeest B5 14:30
FC Uitgeest MB1-Velsen MB2 14:30
Reiger Boys C1-FC Uitgeest C1 10:30
FC Uitgeest C2-OFC C1 14:30
FC Uitgeest C3-Berdos C2 13:00
LSVV C4-FC Uitgeest C4 11:15
FC Uitgeest C5-AFC 34 C3 13:00
Koedijk C6-FC Uitgeest C6 11:45
FC Uitgeest C7-DTS C2 14:45
HBOK MC1-FC Uitgeest MC1 10:30
FC Uitgeest MC2-IJmuiden MC1 13:00
Jong Holland D2-FC Uitgeest D2 11:45
FC Uitgeest D3-SVW 27 D2 11:30
Vrone D4G-FC Uitgeest D4 14:00
Limmen D5-FC Uitgeest D5 11:00
FC Uitgeest D7-Berdos D5 10:15
FC Uitgeest MD1-Limmen MD1 11:30
DCG E1-FC Uitgeest E1 11:30
LSVV E3-FC Uitgeest E2 10:00
Jong Holland E3-FC Uitgeest E3 08:45
FC Uitgeest E4-Bergen E2 10:15
FC Uitgeest E5-Vrone E4 10:15

Kolping Boys E11-FC Uitgeest E6 10:15
FC Uitgeest E7-LSVV E6 10:15
FC Uitgeest E8-Castricum E8 10:15
FC Uitgeest E9-Koedijk E9 09:00
Jong Holland E6-FC Uitgeest E10 13:45
Castricum ME1-FC Uitgeest ME1 10:00
FC Uitgeest F1-Castricum F1 09:00
Vrone F2-FC Uitgeest F2 10:00
FC Uitgeest F3-ADO ‘20 F2 10:15
FC Uitgeest F4-KSV F2 09:00
Vrone F5-FC Uitgeest F6 08:45
Duinrand S F2-FC Uitgeest F7 09:00
Duinrand S F3-FC Uitgeest F8 09:00
Berdos F3-FC Uitgeest F9 10:30
FC Uitgeest F10-Koedijk F9 09:00
FC Uitgeest MP3-FC Uitgeest MP2 09:00
FC Uitgeest MP3-FC Uitgeest MP2 09:00

Zondag 25 januari 2015
LSVV 1 -FC Uitgeest 1  14:00
LSVV 2 -FC Uitgeest 2  11:00
FC Uitgeest 3-Alkmaarsche Boys 2 10:30
Meteoor 4-FC Uitgeest 8 14:00
FC Uitgeest 12-Assendelft 6 10:30
FC Uitgeest A1-JVC A1 11:00
FC Uitgeest A3-Dynamo A1 10:30
FC Uitgeest MA1-Blokkers De MA1 10:30

Feest bij FC Uitgeest
Uitgeest - Zaterdag was het 
weer eens een heugelijke dag 
bij FC Uitgeest. De reden voor 
deze feestelijkheden was het 
overhandigen van een cheque. 
Tijdens het weekend van het 
Jeugdtoernooi is er door het Di-
abetes Fonds een collecte ge-
houden.
De organisatie van het Jeugd-
toernooi heeft de toezegging ge-
daan de opbrengst van deze col-
lecte te zullen verdubbelen. Nu 

was het dan zover dat alle be-
trokkenen aanwezig konden zijn 
bij de uitreiking van de cheque 
ter waarde van 500 euro.

Op de foto ziet u naast de Jeugd-
voorzitter van FC Uitgeest, de fa-
milie Ouwehand, de vertegen-
woordigers van het Diabetes 
Fonds. De cheque werd aange-
boden door Lars Half en David 
de Meij namens de jeugd van FC 
Uitgeest.

Trainer Ron Brouwer tekent bij
Uitgeest - De hoofdtrainer van 
FC Uitgeest Ron Bouman heeft 
voor één jaar bijgetekend. Het 
bestuur en de technische com-
missie zijn tevreden met de trai-
ner. In de laatste wedstrijden van 
de competitie wordt aangetoond 
dat FC Uitgeest na een stroeve 
start zijn draai heeft gevonden.  
Het voetbal wordt beter en we-
kelijks wordt er met veel inzet en 
strijd gespeeld.  
Vooraf is er gesproken met de 
spelersgroep en ook zij zijn bij-
zonder tevreden over de trainer 
en zijn  trainingsmethode.

Daarom heeft het bestuur na 
overleg met de technische com-
missie en de spelersgroep be-
sloten om het contract van Ron 
Bouman met één seizoen te ver-
lengen. Dat betekent voor Ron 
Bouman zijn 3e seizoen bij FC 
Uitgeest. Daarnaast is er ook 
overeenstemming bereikt met 
Richard Grapendaal, de trainer 
van het 2e elftal, dat uitkomt in 
de reserve 1e Klasse.
FC Uitgeest start in het nieuwe 
jaar met de 2e speelronde op 25 
januari januari met een uitwed-
strijd tegen LSVV.

Uitgeest - In deze turbulente tij-
den (à propos, we zijn al weer 
een tijdje onderweg in 2015 
maar BCU wenst alle leden en 
lezers nog snel even een mooi 
restant van 2015) is bridgespe-
len een baken van rust. Afgelo-
pen week hadden mijn maat en 
ik een zogenaamde ‘stil-zit-tafel’. 

Dat is niet een tafel waar je een 
spel moet spelen en daarbij heel 
stil moet zitten, terwijl aan ande-
re ‘niet-stil-zit-tafels’ de kaarters 
zich wél in allerlei bochten en 
posities mogen wringen, maar 
dat is een tafeltje, of eigenlijk een 
speelronde, waar je geen tegen-
stander hebt. De spellen van die 

        Bridgenieuws ronde speel je dus gewoon niet. 
En dus wordt je aangespoord 
om onderwijl even de theekop-
jes af te wassen, of zoiets. Geluk-
kig was de afwas reeds gedaan, 
het was de laatste ronde, en zo-
doende konden wij met een koe-
le versnapering plaats nemen 
achter twee andere koppels, en 
dan zie je, als je zelf speelt er-
vaar je dat niet zo, de rust: spe-
lers pakken de kaarten, sorte-
ren deze, gaan, soms na ampel 
denken, bieden en na een aan-
tal biedrondes is de zaak op de 
spits gedreven tot een, soms on-
maakbaar en soms gedoubleerd, 
contract. Het afspelen is ook een 
rustige zaak: de spelers houden 
hun mond, de leider zegt wel-
ke kaart de dummy moet spelen, 
en zo gaat dat 13 slagen ach-
ter elkaar. Na afloop houdt de 
rust even op: de dummy vertelt 
de leider dat hij de tegenstander 
had kunnen ingooien voor een 
overslag, of de tegenspelers vra-
gen/vertellen elkaar, minder of 
meer indringend, waar het mis is 
gegaan. Gelukkig heerst dan de 
regie van de klok: de vier spellen 
aan de niet-stil-zit-tafel moeten 
binnen 30 min. gespeeld wor-
den. En na 7 1/2  minuut heerst 
dan weer de rust. Gaap, Sáááái 
eigenlijk! Maar niet heus: Leuk. 

Hieronder ziet u de resultaten 
van degenen die het beste de 
rust hebben bewaard.

A-lijn: 1 Fred v. Andel-Ruud 
Berkhout 61,25%, 2 Klaas de 
Groot-Peter Kossen 56,25% ,3 
Nellie Modderman-Marian de 
Vries 52,60%; 
B-lijn: 1 Wim Hoogeboom-Ni-
co Molenaar 60,42%, 2 Marlé-
ne Heijne-Henk Jonker 53,75% 
,3/4 Lea v Dommelen-Nel We-
ber en Dick Hendrikse-Jac Sin-
tenie 52,50%;
C-lijn: 1 Annie Bleeker-Ina 
Woerden 63,02%, 2 Cas van 
Andel-Tineke Ligthart 58,85%, 
3 Riet Schafgans-Leo Tromp 
56,77%;
D-lijn: 1 Theo Huising-Pieter 
Andringa 56,77%, 2 Jaap Mole-
naar-Karin Tushuizen 55,73%, 3 
Margriet de Beurs-Marianne vd 
Klein 53,65%.
E-lijn: 1 Riet Jaape-Petra de 
Ruyter 60,75%, 2 Toos Schalk-
Jaap Schalk 59,50%, 3 Ank Ka-
ger-Hans Eijking 56,42%.
(Paul Wijte)

Tweede editie disco-
tennis in de A9 Studio’s
Uitgeest - Zondag 25 Januari 
barst het grote tennisfeest weer 
los! 90 kinderen van drie ten-
nisverenigingen (TC Uitgeest, 
de Dog en TV Akersloot) gaan 
weer tennissen in combinatie  et 
stampende disco muziek van DJ 
David.

Forehands, Backhands, volleys 
en smashen zullen weer rond-

vliegen in de A9 studio’s. Het 
evenement begint om 14.00 en 
zal eindigen rond 17.00. De toe-
gang is gratis en iedereen die 
dit unieke evenement wil aan-
schouwen is van harte welkom.
Op de foto van links naar rechts 
de trainers van de deelnemende 
verenigingen Perry Meijer, Ro-
nald Vlieland, Ingmar Bruinsma 
en Jesse Groot.







     Tafeltennisnieuws
Uitgeest - Het was afgelopen 
zondag weer tijd voor de jaarlijk-
se clubkampioenschappen van 
tafeltennisvereniging Uitgeest. 
Wedstrijdsecretaris Ruud Pel 
had deze keer de grootste moei-
te een goed spelersveld samen 
te stellen. Heel veel spelers, die 
anders van de partij zijn, gaven 
zich niet op.

In de B-poule waren slechts vijf 
spelers geplaatst, maar geluk-
kig kwam op het laatste moment 
nieuwkomer Rob de Boer erbij. 
Dat gaf de mogelijkheid een zes-
kamp voor deze poule te orga-
niseren. 
De krachtsverschillen waren niet 
al te groot, waardoor geduren-
de het toernooi er uiterst span-
nende partijen waren. De uitein-
delijke winnaar was weer Den-
nis Janssen, maar daar moest hij 
dan ook heel hard voor werken. 
De vorig jaar op de derde plaats 
geëindigde Jelle van Werkho-
ven schoof een plaats op op het 
podium, waarmee hij Nico Bal-
tus naar de derde plaats dwong. 
Marcel Couwenberg, Eugenie 

Clubkampioen Henk Spoelstra, 
met een voor hem karakteristieke 
houding tijdens de serveerbal (fo-
to: René Bakker)

Rasch en Rob de Boer comple-
teerden de eindlijst.

De A-poule moest een flinke 
aderlating ondergaan, omdat es-
sentiële spelers ontbraken. Zoals 
eigenlijk al direct duidelijk was, 
zou de strijd gaan tussen Henk 
Spoelstra en Patrick Schudde-

boom. Beide heren leken en ble-
ken nauwelijks bang te hoeven 
zijn voor de andere vier deelne-
mers, hoewel er een paar keer 
wel opmerkelijk leuke games te 
zien waren. Dat kan nauwelijks 
gezegd worden van de finale-
wedstrijd tussen de heren, want 
Schuddeboom kreeg totaal geen 
vat op de speelwijze van Spoel-
stra, die met speciale rubbers op 
dit niveau iedereen “gek” speelt. 
Grote verliezers waren de toe-
schouwers, want er was nauwe-
lijks reden tot een applaus.

De verschillen bij de overige 
slechts vier spelers waren niet 
groot, waardoor tussen deze he-
ren de leukere partijen ontston-
den. Vooral Patrick Rasch zorg-
de voor spektakel, waarna hij 
een derde plek voor zich opeiste. 
De vorig jaar als vierde geëindig-
de Ruud Pel was als wedstrijdse-
cretaris aangeslagen aan de dag 
begonnen, hetgeen resulteerde 
in een slecht toernooi. Hij eindig-
de op de zesde plaats, voorafge-
gaan door Henk Pel en Gert van 
Dijk op de vijfde en vierde plaats.
Het bestuur betreurt de mage-
re opkomst bij deze kampioen-
schappen, want het is nu nau-
welijks een reële afspiegeling 
van de krachtsverhoudingen.  

Uitgeest - Afgelopen weekend 
deden 26 turnsters van Unitas 
mee aan de 2e Rayon wedstrijd. 
De 5e divisie turnde op zaterdag 
17 januari. Bente Putter werd 
weer eerste en werd ook Ray-
onkampioen. Sterre Bakker werd 
knap derde. Marit Mulder had 
wat pech op brug en eindigde 
op plek 16. 

Bij de pupillen 1 was het hoog-
ste podium dit keer voor Isa Tim-
mermans en Silvia Berkhout was 
derde, maar werd wel Rayon-
kampioen. Linda den Boer had 
wat pech en werd achtste.
Noor Juna Loose (fotootje 
rechts) werd zeer verrassend 
eerste, Shenifa Bommel kwam 
net iets te kort voor het podi-
um en werd vijfdee. Phileine v/d 
Lande zevende, Julia de Wildt op 
plek 8 en Pien Huitema op 13. 

Chiara Garita was dit keer beter 
in vorm dan de vorige wedstrijd 
en zij stond ook op nummer 1. 
Voor Zoë Guit was het jammer 
dat ze van balk viel, maar twee-
de is ook een prachtige plaats en 

Zoë werd ook Rayon Kampioen.
Voor Silke Ham was het een ge-
weldige dag, want zij eindigde 
op de eerste plaats, Jamie Been-
tjes stond op plaats 3 en Cleo 
Schoute viel net buiten de prij-
zen op plek 5. 

Zondag turnde de 4e divisie en 
voor Kim Schelvis was het een 
topdag. Zij turnde een zeer sta-
biele wedstrijd kreeg de gouden 
medaille omgehangen en werd 
ook nog Rayon Kampioen. Bil-
lie Boyle heeft 3 toestellen pri-
ma geturnd, maar viel helaas van 
balk en eindigde op een zevende 
plaats. Sarah Dumpelmann heeft 
een geweldige wedstrijd geturnd 
en stond dan 
ook met trots 
op nummer 1. 
Elina Muys-
kens heeft het 
ook super ge-
daan en pak-
te een mooie 
medaille mee 
voor haar vijfde 
plaats. Carmen 
kwam net iets tekort en eindig-
de op plaats 8.
Bij de junioren zag het er goed 
uit voor Demi Hanssen, maar 
balk was dit keer iets teveel voor 
Demi. Demi werd uiteindelijk 
vierde en kreeg een mooie me-
daille. Lea van Diemen had ook 
kans op een medaille, maar een 
knieblessure nekte haar bij haar 
vloeroefening en ze viel met haar 
vijfde plaats net buiten de prij-
zen.
Als laatste waren de senioren 
aan de beurt. Adaja Plinck was 
helaas ziek en Evelien Schou-
ten turnde buiten mededing 
mee, maar turnde een zeer goe-
de wedstrijd. Laura Langendijk 
is toch de verrassing van dit sei-
zoen. Turnde vorig seizoen nog 
in de 5e divisie en eindigde nu in 
de 4e divisie op een knappe eer-
ste plaats.

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Chiara Garita en Zoe Guit

Isa Timmermans en Silvia Berkhout

Jamie Beentjes, Silke Ham, Sterre Bakker en Bente Putter

ICGT vernieuwt
Uitgeest - Dit jaar viert de Stich-
ting Voetbal Promotie Uitgeest 
dat op de velden van de voet-
balverenging FC Uitgeest op za-
terdag 23 mei 2015 voor de 30e 
keer wordt afgetrapt voor het In-
ternationale Cor Groenewegen 
Toernooi. 

Het ICGT is inmiddels een begrip 
in de regio en allang niet meer 
alleen een internationaal voet-
baltornooi voor jeugdteams on-
der 19 jaar. Ook het ABT (toer-
nooi voor seniorenteams), het 
bedrijventoernooi en de club-
avond op vrijdag , een vetera-
nentoernooi en natuurlijk de 
feesttent zorgen ervoor dat dui-
zenden mannen en vrouwen hun 
agenda met de Pinksterdagen 
vrijhouden om maar vooral niets 
te hoeven missen van het voet-
balfeest in Uitgeest.
De organiserende stichting be-
dacht in de aanloop naar de-
ze jubileumeditie dat het wel-
licht tijd was voor enige vernieu-
wing. Zo is er hard gewerkt aan 
de website. Vanaf vrijdag 23 ja-
nuari kunt u terecht op www.
icgt.nl waar u aangenaam ver-
rast zult worden door de nieu-
we “feels and looks” van de si-
te en een alleraardigst promo-

tiefilmpje over het ICGT gemaakt 
door Tjeerd Melchers. In het ver-
lengde daarvan wordt er hard 
gewerkt aan het maken van een 
“echte” documentaire over het 
ICGT die eind maart 2015 in pre-
mière zal gaan. 
Voor het eerst in haar bestaan 
zal het ICGT, naast het mannen-
toernooi onder 19 jaar, ook een 
internationaal vrouwentoernooi 
organiseren. Voor beide voetbal-
evenementen zijn inmiddels een 
aantal topteams vastgelegd. Zo-
dra het definitieve deelnemers-
veld bekend is zullen we dat op 
de site en door middel van een 
persbericht bekend maken.
Tot slot zal er op de zaterdag-
middag en avond een veteranen-
toernooi worden georganiseerd. 
Daarvoor zijn inmiddels een flink 
aantal verenigingen uit de regio 
benaderd voor deelname.

Wat blijft zijn natuurlijk de ver-
trouwde elementen van het ICGT 
: het ABT, het bedrijventoernooi, 
de clubavond en natuurlijk ook 
dit jaar weer fantastische optre-
dens in de feesttent van beken-
de bands, zangers en dj’s. Kort-
om houdt u ook dit jaar maar 
weer de agenda leeg gedurende 
de Pinksterdagen. 

Vaarexcursie
Regio - Slechtvalken uit het ho-
ge noorden volgen hun prooidie-
ren, de duizenden smienteen-
den die in  de herfst de pool-
toendra verlaten om het win-
terhalfjaar grasetend in on-
der meer het Wormer-en Jis-
perveld door te brengen. Ande-
re wintergasten zijn grote zilver-
reiger, buizerd, blauwe kieken-
dief, torenvalk, wulpen, water-
snippen, goudplevieren, kieviten, 
futen, meeuwen- , eenden- en 
ganzensoor ven. Zondag 25 ja-
nuari kunt u ze allemaal tegen-
komen tijdens eenVaarexcursie 
met een gids van 14.00 tot 16.00 
uur. Halverwege de vaartocht 
wordt een bezoek gebracht aan 
de beheerboerderij van Natuur-
monumenten. Reserveren bij be-
zoekerscentrum De Poelboerde-
rij in Wormer via 075-6219100 of 
per e-mail bezoekerscentrum@
poelboerderij.nl onder vermel-
ding van naam, aantal perso-
nen en telefoonnummer. Kos-
ten 12 euro, kinderen 3 euro. Le-
den Natuurmonumenten, Vogel-
bescherming Nederland, Vogel-
beschermingswacht Zaanstreek 
en Vrienden van bezoekers-
centrum De Poelboerderij 8 eu-
ro. Meer informatie: www.poel-
boerderij.nl  Afvaart bezoekers-
centrum Poelboerderij, Veerdijk 
106 in Wormer. Op de foto een 
Slechtvalk met prooi (foto: Reint 
Jacob Schut)
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Ophaaldata gft-afval
In week 5 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 26 januari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 28 januari.
De Koog: donderdag 29 januari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 30 januari. 

Veilig Thuis Noord-Holland Noord 
gestart
Met ingang van 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermis-
handeling en de drie Steunpunten Huiselijk Geweld opgegaan in de nieu-
we organisatie Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Hulpvragers en instellin-
gen kunnen bij Veilig Thuis terecht voor het vragen van advies over huise-
lijk geweld en kindermishandeling en het melden ervan. Zo nodig wordt 
ondersteuning aan de adviesvrager of de melder gegeven. Veilig Thuis is 
7x24 uur te bereiken via het landelijke telefoonnummer 0800-2000.
De landelijke overheid heeft opdracht gegeven aan de gemeenten om de 
Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en de Advies- en Meldpunten Kinder-
mishandeling (AMK) vanaf 1 januari 2015 binnen één organisatie in te rich-
ten. Deze verplichting komt voort uit de Jeugdwet en de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo). 
Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN) is de Veilig Thuis organisatie in de 
regio Noord-Holland Noord (Kop van Noord-Holland, regio Alkmaar e.o. in-
clusief Uitgeest en West-Friesland). Veilig Thuis NHN is het centrale advies- 
en meldpunt voor iedereen die met huiselijke geweld  en/of kindermishan-
deling te maken heeft of krijgt. Veilig Thuis NHN biedt advies en onder-
steuning bij: huiselijk geweld, kindermishandeling, vechtscheidingen, eer-
gerelateerd geweld en huwelijksdwang, meisjesbesnijdenis, mensenhan-
del, loverboys en ouderenmishandeling. Indien nodig doet Veilig Thuis on-
derzoek en leidt toe naar hulpverlening.
Op de regionale en de landelijke website: www.vtnhn.nl en www.vooreen-
veiligthuis.nl kunt u lezen hoe Veilig Thuis hulp organiseert.

Gemeenteraden vrijwel 
unaniem voor ambtelijke fusie
De gemeenteraden van de BUCH hebben maandagavond 19 janua-
ri 2015, gezamenlijk bijeen in het gemeentehuis van Castricum, inge-
stemd met het voorstel van de colleges om te gaan werken aan een 
ambtelijke fusieorganisatie voor Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. 
Die organisatie moet op 1 januari 2017 van start kunnen gaan. Verder 
werd besloten om de periode tot de zomer te benutten voor het verder 
uitwerken van een bedrijfsplan. De besluiten in de vier gemeenteraden 
werden vrijwel unaniem genomen. 
Via een amendement werd het oorspronkelijke voorstel van de vier col-
leges nog wat verder aangescherpt: het voorgestelde ‘besluit’ van de 
colleges heet nu een ‘zwaarwegend principebesluit’. Het amendement 
benadrukt ook nog eens de beoogde startdatum: 1 januari 2017.
Een motie van de Uitgeester PvdA haalde ook met ruime steun de eind-
streep. Met die motie roepen de gemeenteraden de vier colleges op er-
voor te zorgen dat de gemeenteraden na de totstandkoming van de fu-
sie hun diverse rollen (kaderstellend, controlerend en volksvertegen-
woordigend) goed kunnen blijven uitoefenen. Ook vraagt de motie om 
speciale aandacht voor de griffie in de nieuwe fusieorganisatie. De ra-
den willen verder een stevige vinger in de pap (houden) bij de beste-
ding van de eventuele besparingen.

Burgemeester Wendy Verkleij 
geïnstalleerd

Wendy Verkleij-Eimers is afgelopen donderdag 15 januari door Johan 
Remkes, Commissaris van de Koning, geïnstalleerd als burgemeester 
van Uitgeest. Dat gebeurde tijdens een buitengewone raadsvergade-
ring. Nadat zij de eed had afgelegd werd zij toegesproken door ach-
tereenvolgens de fractievoorzitters van de gemeente Uitgeest, door 
Han ter Heegde, burgemeester van Heerhugowaard (namens de regio 
Alkmaar) en door de heer Ben Visser, burgemeester van Scherpenzeel 
(namens het VNG-bestuur).
Locoburgemeester Wil Spaanderman droeg vervolgens de ambtsketen 
aan haar over,  na het uitspreken van een tiental als ‘boodschappen’ 
verpakte adviezen. Uit handen van raadsnestor Guus Krom kreeg de 
nieuwe burgemeester ten slotte de voorzittershamer.
In haar eerste toespraak tot de raad, inwoners van Uitgeest en de ve-
le gasten (o.a. familieleden en bestuurders uit de gemeente Bodegra-
ven-Reeuwijk) liet Wendy Verkleij weten vooral heel dichtbij gemeen-
teraad en inwoners te willen staan en ontzettend veel zin te hebben in 
het burgemeesterschap van Uitgeest.
Na afloop van het officiële gedeelte had de nieuwe burgemeester zo’n 
anderhalf uur nodig om alle gelukwensen in ontvangst te nemen. 

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

www.kaveldealdedije.nl

Wendy Verkleij op het moment van het afleggen van de ambtseed tegen-
over Commissaris van de Koning Johan Remkes (foto: gemeente Uitgeest).

Drie nieuwe 
Nederlanders
De Uitgeester inwoonster mevr. Daramola 
 werd dinsdag 13 januari 2015 door (toen 
nog net) burgemeester Theo van Eijk gena-
turaliseerd tot Nederlander. Hij deed dat 
door de oorspronkelijk Nigeriaanse de be-
lofte te laten afleggen. Haar jonge zoon en 
dochter zijn hiermee ook automatisch Ne-
derlander geworden. De naturalisatie was 
meteen de laatste officiële handeling van 
Theo van Eijk als burgemeester van Uit-
geest (foto: gemeente Uitgeest). 

Schoonmaken afvalbakken
Bij de gemeente zijn meldingen binnengekomen van inwoners die aan 
de deur zijn benaderd met de vraag of zij hun kliko’s (afvalbakken) wil-
len laten schoonmaken.
De gemeente benadrukt dat het ieders vrije keuze is om afvalbakken 
door een bedrijf te laten reinigen. Deze service wordt echter niet door 
de gemeente Uitgeest aangeboden en ook is de gemeente niet verant-
woordelijk voor de kwaliteit van de service of voor de kosten van een 
eventueel aangegane overeenkomst. 

Renovatie Velsertunnel
De Velsertunnel is de oudste snelwegtunnel van Nederland en is toe 
aan een flinke renovatie. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uit-
voeren gaat de tunnel in 2016 negen maanden helemaal dicht. Rijkswa-
terstaat vergroot onder meer de doorrijhoogte, moderniseert de vlucht-
wegen en vernieuwt vrijwel alle tunneltechnische installaties. De reno-
vatie zorgt ervoor dat het verkeer ook de komende vijftig jaar weer vlot 
en veilig door de tunnel kan blijven rijden. Na de renovatie voldoet de 
Velsertunnel ook aan de veiligheidsnormen in de nieuwe Tunnelwet. 
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