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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Uitgeest - Zondag was het 
weer zover. De derde editie 
van het disco tennis in de A9 
studio’s in Uitgeest was een 
feit.
Ongeveer honderd jeugdle-
den van de verenigingen TC 
Uitgeest, TV de Dog en TV 
Akersloot, in de leeftijdscate-
gorie tussen de 5 en 10 jaar, 
namen deel aan dit populai-
re evenement. Onder zeer 
enthousiaste leiding van de 
diverse trainers en (oude-
re) jeugdleden werd door al-
le deelnemers een parcours 
afgelegd met diverse spel-
onderdelen. Dit alles uiter-
aard onder begeleiding van 
een stampende beat en een 

echte DJ!! Na afloop werden 
alle deelnemers uiteraard als 
winner uitgeroepen en wer-
den ze als echte helden mid-
dels een door het  publiek  

opgestelde erehaag binnen-
gehaald. 
Al met al een prachtige mid-
dag en voor alle deelnemers 
een superleuke ervaring.

Pepperspray voor 
dronken bestuurder

Regio - Een 41-jarige man 
uit Uitgeest is donderdag-
middag aangehouden nadat 
hij onder invloed gevaarlijk 
rijgedrag vertoonde op de N9 
bij Bergen. Een getuige belde 
de politie omdat hij was afge-
sneden en hij de bestuurder 
een gevaar op de weg vond. 
Op een parkeerterrein aan de 
Prins Hendriklaan werd de 
bestuurder naar zijn papie-

ren gevraagd. Die had hij niet 
en hij droeg ook geen gor-
del. De man rook naar drank 
en moest blazen. Hij werk-
te niet mee aan de blaastest 
en verzette zich bij zijn aan-
houding; hij haalde met zijn 
vuist uit richting een agent 
en werd vervolgens bespoten 
met pepperspray. Op het bu-
reau moest hij ook zijn open-
staande boetes betalen.
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OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Uitgeest - Tijdens de work-
shop Tablet die de Stich-
ting Uitgeester Senioren or-
ganiseert leert u onder an-
dere het bedienen van het 
aanraakscherm (tikken, swi-
pe, vasthouden, dubbel tik-
ken), verbinding maken met 
een Wifi netwerkwerk, instel-
lingen op uw tablet (achter-
grond instellen, apparaat op-
ties, software-update). Ge-
bruik van Google en het toet-
senbord. Wat apps zijn, apps 
binnenhalen met Play Sto-
re. Wat te doen als een pro-
gramma vastloopt, mailen op 
de tablet en E-books down-
loaden.
De workshop bestaat uit drie 
bijeenkomsten op donderdag 
17, 24 en 31 maart van 09.30 
uur tot 11.30 uur in dorps-
huis de Zwaan. Kosten 12 
euro voor 3 workshops, in-
clusief koffie/thee en lesma-
teriaal. Opgave en informatie 
op het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, op 
de 1ste etage van dorpshuis 
de Zwaan, telefoon: 319020. 
Zie ook de website: www.uit-
geestersenioren.nl. 

Workshop 
Tablet

Uitgeest - De politie heeft 
dinsdag 19 januari de snel-
heid gecontroleerd van au-
tomobilisten op de Geester-
weg. 589 passanten werden 
geteld, daarvan hadden 25 
bestuurders de diep in het 
gaspedaal getrapt. De hoogst 
gemeten snelheid was 68 ki-
lometer per uur.

Snelheids-
controle

Uitgeest - Op het Stations-
plein werd vrijdag weer een 
fiets gestolen. Het betreft een 
damesfiets van het merk Ba-
tavus.

Wéér een 
fiets gestolen

Uitgeest - Op dinsdag 19 ja-
nuari werd vanuit een voor-
tuin aan de Twaalfmaat een 
bromfiets ontvreemd. De 
tweewieler werd later terug-
gevonden bij een woning in 
de buurt. Hier werd een man 
aangehouden.

Bromfiets uit 
tuin gestolen

R   aadslid 
aan het wooRd

Viola Breeuwer
Beste Uitgeester(s),

Ik ben nu zes jaar raadslid voor 
Progressief Uitgeest, naast 
mijn parttime werk bij KLM, 
m’n eigen bedrijfje en mantel-
zorg. Ik ben getrouwd en heb 
twee volwassen dochters uit 
een eerder huwelijk.

PU draait al ruim 25 jaar mee 
als lokale partij in de gemeen-
tepolitiek. Onze leden zijn lek-
ker betrokken en velen zijn ook 
al jaren lid. Samen, met elkaar 
en voor elkaar vormen wij Pro-
gressief Uitgeest. Dat maakt 
ons ook de grootste partij. Ik 
zou zeggen de meest betrok-
ken en meest ervaren politieke 
partij van Uitgeest.

Wij willen onze unieke dorp, 
weliswaar al meer dan 13.000 
inwoners, ook uniek houden! 
Het afglijden naar een ‘der-
tien in een dozijn’-gemeente 
is niet moeilijk. Op dit moment 
speelt bijvoorbeeld de bouw 
van een zeer grote school (ten-
minste 600 leerlingen) door 
het samenvoegen van de 
dorpsscholen in één grote, ter 
plekke van sporthal De Meet. 
Ouders, aanstaande ouders, 
opa’s en oma’s, maar ook jon-
geren, iedereen gaat dit aan. 
Uitgeest zou hierdoor onher-
kenbaar veranderen, afgezien 
van de enorme kosten, de 
(verkeers)veiligheid, de afstand 
huis-school, het massale en de 
grootte. Denken we ook en 
vooral hierbij aan de kinderen, 
alsjeblieft!

PU steekt vaak zijn kop uit. Wij 
durven op te komen voor wat 
anders geen stem heeft. De 
natuur bijvoorbeeld. Wij zoe-
ken contact met de jeugd en 
jongeren. Kritisch in het nieu-
we sociale beleid, houden wij 
de vinger aan de pols. Wij wil-
len bouwen voor de grootste 
categorie woningbehoeftigen. 
En dat zijn de  starters, senio-
ren en alleenstaanden in Uit-
geest. Wij verliezen de realiteit 
niet uit het oog, maar denken 
in de eerste plaats aan wat het 
beste is voor Uitgeest.

Maak ons nog sterker. Voel je 
je betrokken bij de politiek en 
bij onze standpunten? Neem 
dan zeker contact met een van 
ons op.

Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vragen 
over de renovatie van de Velsertunnel in 2016. In
deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en uitleg bij 
verschillende grote en kleine kwesties. Wilt u ook
iets weten over de Velsertunnel, laat het ons weten 
via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw vraag via 
www.facebook.com/velsertunnel.

Waarom duurt renovatie van de 
Velsertunnel 9 maanden?

Vanaf 15 april gaat de tunnel helemaal dicht. Veel IJmon-
ders vragen zich af waarom de afsluiting zo lang duurt. 
Rijkswaterstaat legt het graag voor u uit. 

Een grotere doorrijhoogte van 12 centimeter, een compleet 
nieuw ventilatiesysteem en nieuwe vluchtwegen. De aan-
passingen aan de Velsertunnel zijn niet niks. Tijdens de re-
novatie in 2016 wordt de Velsertunnel van binnen helemaal 
gestript en voorzien van de nieuwste veiligheidsinstallaties. 
Daarna zijn tunnelpersoneel, technici en hulpdiensten bezig 
met testen en oefenen in de nieuwe tunnel. Pas dan kan de 
gemeente Velsen beoordelen of de tunnel weer open mag.

Testen, testen, testen
Als de tunnel weer opengaat, moeten alle systemen – zo-
als de brandblusinstallatie en de ventilatie - veilig werken. 
Daarom worden deze uitvoerig getest. Dit begint al in de 
zomer en gaat door tot in de herfst van 2016. Daarbij wordt 
ook gecontroleerd of alles op elkaar is afgestemd. Dat is 
belangrijk, want bij een incident moeten alle systemen – 
van slagbomen tot matrixborden – foutloos samenwerken. 
Ook de verbinding met verkeerscentrale de Wijde Blik aan 
het Noordzeekanaal wordt getest. Vanuit die centrale be-
dient het tunnelpersoneel namelijk alle matrixborden, ca-
mera’s en systemen van de tunnel. 

Opleiden en oefenen
Al het betrokken personeel bij de tunnel wordt opgeleid 
zodat ze de nieuwe tunnel op hun duimpje kennen. Dit is 
verplicht volgens de Tunnelwet; het personeel moet zijn 
opgeleid, alle specifieke kennis hebben over ‘hun’ tunnel 
en praktijksituaties oefenen. Wat zijn de vluchtroutes? Waar 
zitten de bedienknoppen? We laten niks aan het toeval 
over. In een trainingsprogramma van drie maanden maakt 
het personeel zich vertrouwd met de nieuwe systemen. 
Ook brandweer, politie en ambulancediensten worden ver-
trouwd gemaakt met de gerenoveerde tunnel. 

Tunnel weer open
De laatste stap van de renovatie is het afgeven van de 
openstellingsvergunning door de gemeente Velsen. Nadat 
het vergunningenproces is doorlopen, kan de vernieuwde 
Velsertunnel in januari 2017 open voor het verkeer.

Meer weten? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, 
of volg de Velsertunnel op www.facebook.com/velsertunnel 
of via Twitter: @Velsertunnelrws.
 



Prijswinnares verzilvert  
minuut gratis winkelen
Uitgeest - Sandra Nijman heeft vorige week woensdag haar minuut gratis 
winkelen verzilverd bij Jumbo Uitgeest.
Deze prijs had ze gewonnen met de OVU kassabonnen spaaractie die in 
de feestmaand december werd gehouden. Een ontzettende leuke gebeur-
tenis wat een kar vol boodschappen ter waarde van 305,35 euro opleverde!

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Het Baarhuisje in Uitgeest is gebouwd in 1884. Het is een klein 
gebouwtje op de begraafplaats waarin de doden werden opgebaard. Het is 
uit het laatste kwart van de negentiende eeuw en is in Neo-Gotische stijl, 
behorende tot het rooms-katholieke complex O.L.V. Geboorte en gelegen 
aan de oostelijke rand van het kerkhof achter de kerk en pastorie. Het is 
een Rijksmonument (nr:517494). Tegenwoordig wordt het gebruikt als Ur-
nenhuisje.
Veel Nederlandse Baarhuisjes werden gebouwd nadat in 1872 de Wet tot 
Voorzieningen tegen Besmettelijke Ziekten van kracht werd. Na enkele 
cholera-epidemieën werd op iedere begraafplaats de aanwezigheid ver-
plicht gesteld van een huisje waar overledenen aan besmettelijke ziekten 
opgeslagen konden worden. De overledene mocht pas na 36 uur begraven 
worden, omdat pas na die tijd zeker geacht werd dat de dood was ingetre-
den.  Foto en tekst: Ger Bus

Leerlingen en docenten worden de dupe
Onlangs ontvingen wij (bestuur Acties Uitgeest e.o.) het verslag van de 
participatiebijeenkomst “Centrumgebied” die gehouden werd op 10 no-
vember 2015. Bij het doorlezen van dit door het ingehuurde bureau “Islant” 
opgestelde verslag kwamen we tot de conclusie dat de tekst niet geheel 
de inhoud en teneur van de debatten van deze avond weergaf en wij over-
wegen hier nog op te reageren. 
Duidelijk is dat velen, net als werkgroep Acties Uitgeest, moeite hebben 
met de voorstellen om in het centrumgebied een grote BREDE SCHOOL 
te bouwen. Daarom willen we nu, op een adequate manier, richting het 
college en de verantwoordelijke wethouder duidelijk maken dat de burgers 
van Uitgeest hier gegronde bezwaren tegen hebben.
Wij hebben na de presentatie van dit plan en het vurig pleidooi door de di-
recteur van de binnenmeerschool namens Tabijn in september meteen ge-
reageerd: AU heeft een brief gestuurd naar de media en in oktober ge-
bruik gemaakt van het burgerspreekrecht om de bezwaren naar voren te 
brengen. Met name de grootschaligheid en ongewenste beperking van de 
vrijheid van onderwijskeuze (ook nog in strijd met de grondwet) werden 
aangevoerd. 
Helaas is tijdens deze raadsvergadering toch ingestemd met het voorstel. 
Pas daarna is gebleken dat dit plan totaal niet is onderbouwd t.a.v. de lo-
gistiek, het ruimtebeslag en de financiën. We hebben ons inmiddels ver-
der in deze materie verdiept via onderzoeksrapporten en publicaties. Wat 
blijkt: LEERLINGEN EN DOCENTEN WORDEN DE DUPE terwijl een en 
ander ook nog eens FINANCIEEL NADELIG uit zal pakken! (bronnen: on-
derzoek bureau HEVO, VK artikel Rik Kuiper en de Scholenbouwatlas van 
Dolf Broekhuizen).

Let op! :  Al op 3 februari a.s. zal aan een kleine groep omwonenden een 
“vlekkenplan” afkomstig van bureau Islant worden voorgelegd. Daarom 
vragen wij betrokken bewoners om alert te reageren en om een zorgvuldig 
en behoorlijk verloop van de burgerparticipatie te eisen. Waarvan acte.

Werkgroep Acties Uitgeest e.o., Frank du Long, voorzitter.

OPENINGSRECEPTIE 
FYSIO UITGEEST

locatie Molenstraat
Onze praktijk is alweer een halfjaar in het Medisch Centrum 
Molenstraat gevestigd, maar van een openingsfeestje is het 
nog niet gekomen. Hierin gaan we nu verandering brengen. 
Alle patiënten, relaties, collega’s en verwijzers, en iedereen 
die het leuk vindt om onze praktijk te komen bezichtigen, 

nodigen we van harte uit voor de openingsreceptie op:
zaterdag 6 februari tussen 15:00 en 17:00 uur

Team Fysio Uitgeest
Molenstraat 1, 1911 BR Uitgeest, 0251-313040, www.fysiouitgeest.nl

We kijken uit naar uw komst en zullen 
u met alle plezier rondleiden!
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Binnenzonwering voor kunststof kozijnen:

Splendid Pliss biedt 
wooncomfort én gemak

Heemskerk - Zonwering 
binnenshuis in combina-
tie met kunststof kozijnen 

of draaikiepramen leverde 
voorheen nogal eens proble-
men op. Hummel Kozijnen & 

Wooncomfort biedt hiervoor 
de juiste oplossing: Splen-
did Pliss. Deze raamdecoratie 
wordt bevestigd door middel 
van een smalle magneettape 
die wordt aangebracht op de 
glaslatten.

Het aluminium frame van 
de Splendid Pliss is in bij-
na elke RAL-kleur te bestel-
len en voor de gebruikte stof 
is er keus uit doorschijnen-
de, licht doorlatende of com-
pleet verduisterende plissé-
stof. Ook behoren horizonta-
le jaloezieën en rolgordijnen 
tot de mogelijkheden. Bij het 
reinigen van ramen en kozij-
nen kan de zonwering een-
voudig worden verwijderd en 
weer teruggeplaatst. Andere 
voordelen van dit product zijn 
dat een draaikiepraam altijd 
maximaal geopend kan wor-
den en dat eventuele ventila-

tieroosters nooit meer zijn af-
gesloten. Splendid Pliss is te-
vens een uitstekend alterna-
tief voor rolluiken wanneer 
een slaapkamer verduisterd 
moet worden. Handig, wan-
neer iemand bijvoorbeeld on-
regelmatige diensten draait.

Hummel Kozijnen & Woon-
comfort is in haar twintigja-
rig bestaan een bekend en 
betrouwbaar adres gewor-
den, mede door de kunst-
stof kozijnen en dakkapel-
len van het Duitse Merk HBI, 
waar kwaliteit en service van-
zelfsprekend zijn. In de fraaie 
showroom zijn ook diverse 
typen buitenzonwering te be-
kijken, zoals screens, uitval-
schermen, markiezen, knik-
armen en rolluiken. Hummel 
is daarnaast officieel dealer 
van Deponti terrasoverkap-
pingen voor geheel Noord-
Holland, mét laagsteprijs-
garantie. Bezoek de show-
room aan de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk op vrijdag tussen 
13.00 en 16.30 uur of op za-
terdag tussen 11.00 en 15.00 
uur. Liever een afspraak 
thuis? Bel dan 0251 234484 
of 06 10273172. Kijk op www.
hummel-kozijnen.nl voor uit-
gebreide informatie.

Hoed en de Rand tijdens 
de Poëzieweek bij Laan

Castricum - Op zondag 31 
januari om 14.00 uuur, in de 
Poëzieweek, treedt het Castri-
cums-Noordwijkse duo Hoed 
en de Rand op bij boekhan-
del Laan. Met het program-
ma ‘Hoed en de Rand her-
innert zich’ sluit het duo aan 
bij het thema van de Poëzie-
week 2016: herinneringen. In 
het programma zingt het duo 
gedichten die over herinne-
ren gaan, maar haalt het ook 
herinneringen op aan meer 
dan twintig jaar liedjes en ge-
dichten zingen.
Peter van der Steen (zang, gi-
taar) en Jelle van der Meulen 
(zang, accordeon) herinne-
ren zich nog heel goed hoe 
ze ruim twintig jaar geleden 
voor het eerst samen met gi-

taar en accordeon op vakan-
tie gingen. Zes gedichten en 
twee eigen liedjes konden 
ze aan het eind van die va-
kantie samen spelen. ‘Voor 
de verre prinses’ van Slau-
erhoff was een van die num-
mers. Dat gedicht zingen ze 
dan ook in het nieuwe poë-
zieprogramma en ze verbin-
den dat met het gedicht ‘In 
memoriam J. Slauerhoff’ van 
Jan van Nijlen, maar ook met 
eigen liedjes die ze al jaren 
niet meer gespeeld hebben. 
Speciaal voor dit programma 
zette Peter van der Steen het 
gedicht ‘De wolken’ van Mar-
tinus Nijhoff op muziek. Jelle 
van der Meulen maakte mu-
ziek bij een gedicht van hem-
zelf uit 1987: ‘Herinneringen’.

Castricum - Op woensdag 
20 januari omstreeks 7.00 uur 
vond er een aanrijding met let-
sel plaats op de Geesterduin-
weg. Op de rotonde van de 
Geesterduinweg met de C.F. 
Smeetslaan verleende een au-
tomobilist geen voorrang aan 
een fietser. De fietser kwam 
door de botsing ten val. De 
ambulance heeft het slachtof-
fer meegenomen naar het zie-
kenhuis.

Ongeval 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Rhapsody / The Two Pigeons - Ballet

donderdag 20.00 uur  vrijdag  21.15 uur 
zaterdag 18.30 uur  zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
woensdag 20.00 uur

Spotlight
donderdag 20.00 uur  vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 21.00 uur  zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Revenant

vrijdag 15.30 uur  dinsdag 14.00 uur
Carol

vrijdag 18.30 uur  dinsdag 20.00 uur
The Big Short

vrijdag 18.30 uur 
The Danish Girl

vrijdag 15.00 uur
 zaterdag 21.00 uur

The Hateful Eight
zaterdag 18.30 uur  zondag 15.30 uur

Publieke werken
zaterdag 16.00 uur  

zondag 13.00 uur   woensdag 15.30 uur  
Alvin en de Chipmunks: Road Trip

zaterdag 13.30 uur  
zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur  

Woezel en Pip
zaterdag 16.00 uur

zondag 13.00 uur  woensdag 15.30 uur  
Race naar de maan - 2D

zaterdag 13.30 uur  
zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur  

Buurman & Buurman  
Al 40 jaar beste vrienden

Programma 28 jan  t/m  3 feb 2016

The Revenant is episch
The Revenant is een meesle-
pende en intrigerende filmer-
varing, geïnspireerd op een 
waargebeurd verhaal. Het 
is een episch avontuur van 
één man over overleven en 
de buitengewone kracht van 
de menselijke geest. Tijdens 
een expeditie diep in de ruige 
Amerikaanse wildernis wordt 

de legendarische avonturier 
Hugh Glass (Leonardo DiCa-
prio) aangevallen door een 
beer en voor dood achterge-
laten door zijn gezelschap. 
Tijdens zijn overlevingstocht 
ondergaat Glass ondenkbare 
tegenslagen en wordt hij ver-
raden door zijn vertrouweling 
John Fitzgerald. 

Deze dubbele Frederick 
Ashton voorstelling opent 
met zijn enscenering van 
Rachmaninoffs Rhapsody 
op een thema van Paganini, 
waarbij het donkere en tur-
bulente karakter van de mu-
ziek hem inspireerde tot één 

Rhapsody/The Two Pigeons
van zijn meest opwinden-
de choreografieën. De twee-
de helft van het programma 
toont Ashtons delicate, mis-
leidend komische The Two 
Pigeons, een zelden uitge-
voerd stuk, maar een ware 
traktatie voor balletfans. 

Heemskerk - In het vori-
ge week gepubliceerde ar-
tikel over de nieuwe kring-
loopwinkel MariChanti is per 
abuis een onjuist telefoon-
nummer vermeld. Het cor-
recte telefoonnummer luidt: 
0251 829736. Dit nummer 
kan worden gebeld voor het 
laten ophalen van goederen, 
maar ook kunnen nieuwe 
vrijwilligers zich via dit num-
mer aanmelden. Kringloop-
winkel MariChanti is geves-
tigd aan de Rijksstraatweg 
63a in Heemskerk.

Ander nummer
MariChanti





 
 6    27 januari 2016

Clubkampioenen bij 
Tafeltennisvereniging

Uitgeest - Zondag 17 janu-
ari werd in de gymzaal van 
basisschool de Wissel om de 
eerste plek in de A- en B-
poule gestreden door de le-
den van Tafeltennisvereni-
ging Uitgeest.
De opkomst van de leden 
was hoog en de organisatie 
heeft het hele toernooi weer 
vakkundig opgezet. Er wer-
den mooie partijen gespeeld, 
zo spannend, dat het publiek 
niet wist waar het moest kij-
ken. Nico Baltus behaalde de 
derde plek en liet Eugenie, 
de enige dame die meedeed, 
naast de prijzen vallen. Ma-
rijn van Kampen wist in zijn 
eerste jaar bij de club gelijk in 
de B poule de finale te berei-
ken en leverde een spannen-
de strijd met Jelle van Werk-
hoven. Jelle heeft al wat toer-
nooien achter de rug en is 
gewend aan de spanning en 
wist de concentratie van Ma-

rijn te breken en won de fina-
le in 5 games. In de A poule 
was het niveau erg hoog. De 
grootste verrassing deze dag 
was Billy Fatels, die voor het 
eerst in deze poule meedeed. 
Hij wist twee spelers uit Team 
1 te verslaan en mocht op 
de laagste trede gaan staan. 
De finale werd gespeeld tus-
sen Henk Spoelstra en Mar-
tin van Veen. Beide uit Team 
1. Henk moest zijn titel ver-
dedigen en dat hij heeft hij 
ook gered. Hij heeft zich erg 
moeten inspannen en mag 
zich dit jaar weer clubkampi-
oen noemen. De prijzen wer-
den door het Tuincentrum 
Frits Janssen gesponsord en 
de uitreiking werd door Eu-
genie uitgevoerd. 

Heb jij ook zin om een keer 
te tafeltennissen, kom gezel-
lig langs. Meer informatie op 
www.ttvu.nl.

De prijswinnaars in poule B, van links naar rechts Marijn van 
Kampen, Jelle van Werkhoven en Nico Baltus

De prijswinnaars in poule A, van links naar rechts Martin van 
Veen, Henk Spoelstra en Billy Fatels)

Wesley Hollenberg 
plaatst zich voor NK
Uitrgeest - Afgelopen week-
end stonden twee spannen-
de wedstrijd dagen op het 
programma van de Uitgeest-
se schaatser Wesley Hollen-
berg. De Ireen Wust ijsbaan 
te Tilburg was het decor voor 
de Landelijke selectieweds-
tijden voor de junioren B.
De route om aan dit NK deel 
te kunnen nemen verliep via 
meerdere plaatsingswedstrij-
den. Eerst het gewestelijk, 

dan de regio’s en als laat-
ste de landelijke. Op dit ni-
veau kwamen de meest snel-
le B1 en B2 ( 16 en 17 jarige, 
Wesley is B1) junioren op het 
ijs. 6 junioren konden zich al 
rechtstreeks plaatsen na de 
regio’s, daar zat Wesley niet 
bij.
Zaterdag begon de wedstrijd 
met 28 deelnemers, Wesley 
startte in rit 3, helaas waren 
in de eerste 2 ritten valpartij-

en, waardoor een ijsreparatie 
noodzakelijk was. Uitstel van 
10 minuten, niet fijn als je al 
gespannen aan de start staat, 
je weer moet aankleden om 
warm blijven. Gelukkig was 
zijn start goed, en noteerde 
hij een 23ste tijd van 40.42 
op de 500 m. Wesley is geen 
sprinter, dus dit was wel in 
de lijn der verwachting. De-
zelfde avond nog reed We-
sley ook een 1500 meter, hier 
werd een eindtijd van 2.01.14 
geklokt, een zesde tijd in het 
klassement. Hiermee stond 
hij na 2 afstanden 13de in het 
tussenklassement. De eerste 
14 gaan door naar het NK, 
dus een mooie uitgangsposi-
tie voor dag 2. 

Zondag wederom de reis 
naar Tilburg gemaakt, nu 
voor de laatste afstand, een 
3 kilometer. Meer Wesley zijn 
ding. In rit 8 mocht hij gaan 
knallen, en dat ging hem erg 
goed af. Zijn eindtijd, 4.14.60 
was goed voor een derde 
plek. Hiermee kwam hij in het 
eindklassement uit op een 
mooie 9de plaats. En daar-
mee dus zeker van deelna-
me voor het NK junioren! De-
ze wordt verreden in Alkmaar 
op 12, 13 en 14 februari.

Bridgenieuws

Uitgeest - Hieronder ziet 
u van afgelopen woens-
dagavond de eerste drie 
paren van iedere lijn.

A-lijn: 1 Cas van Andel-
Tineke Ligthart 62,92%, 
2 Carien Willemse-Jaap 
Willemse 60,83%, 3 In-
eke Los-Annie Bleeker 
55,75%.

B-lijn: 1 Marian de Vries-
Truus Jansen 60,54%, 2 
Gré Appelman-Tineke van 
Sambeek 56,77%, 3 Mil-
ja van den Booren-Jeanne 
Admiraal 56,00%.

C-lijn: 1 Joop de Beer-
Fieneke de Beer 63,54%, 2 
Evelien Huising-Ria Weel 
61,98%, 3 Toos Schalk-
Jaap Schalk 56,77%.

D-lijn: 1 Lisette Klein-Ro-
nald Klein 59,90%, 2 Au-
ke Hulshof-Gonny Hulshof 
59,38%, 3 Wim Nugteren-
Nel van Bergen 53,65%.

E-lijn: 1 Jan van den Boo-
ren-Eddy Jansen 62,50%, 
2 André Hermans-Bert 
van der Pol 56,94%, 3 Riet 
Jaape-Petra de Ruyter 
56,67%. (Paulo Wijte)

FC Uitgeest Vrouwen 1 
te sterk voor SVIJ

Uitgeest - FC Uitgeest Vrou-
wen 1 is de 2e competitiehelft 
uitstekend begonnen, niet al-
leen wat betreft het resul-
taat maar ook wat betreft het 
voetbal. Met goed combina-
tie voetbal werd SVIJ op een 
1-5 thuis nederlaag getrak-
teerd. Al na 3 minuten was 
het de zeer alerte Bo Smit 
die de 0-1 beheerst binnen-
schoot. SVIJ kwam niet onder 
de druk van FC Uitgeest van-
daan en kon ook niet meer 
doen dan tegenhouden. In 
de 25e minuut tastte de SVIJ 
keeper mis bij een voorzet 
van Lotte Smit waardoor de 
bal bij de eerste paal ach-
ter de goalie verdween. Kee-
per Sophie Walsmit had meer 
last van de kou dan van de 
tegenstander, toch moest zij 
1 keer de bal uit het net ha-
len na een goed ingeschoten 
vrije trap. FC Uitgeest deed 
na rust wat het moest doen. 
Geduldig de bal rondspe-
len en gebruik maken van de 
snelheid van de spitsen. Lot-
te Smit kopte een uitsteken-
de corner van Roxanne Kort-
kaas resoluut tegen de tou-
wen. De watervlugge FC Uit-
geest spits, Bo Smit rond-
de een steekpass behendig 
met links af alvorens de ijve-
rige Lotte Smit de eindstand 

op 1-5 bepaalde. Dankzij de-
ze overwinning blijft FC Uit-
geest koploper en ontvangt 
het zondag de Rijp, een te-
genstander waar FC Uitgeest 
het traditioneel moeilijk mee 
heeft.
 
Bo Smit was ‘Woman of the 
Match’: Alert, behendig en 
watervlug
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Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender 
van februari van de Stich-
ting Uitgeester Senioren.
Alle activiteiten vinden 
plaats in dorpshuis de 
Zwaan, tenzij anders ver-
meld. Soosactiviteiten, da-
gelijks van maandagmid-
dag tot en met vrijdag-
middag. Voor inlichtingen 
m.b.t. Soos, kunt u bellen: 
312127 
 

Activiteitenkalender 
februari

Maandag 1, 8, 15, 22, 29:
10.00 -13.15: KoffiePlus. 
10.00-12.00:  Biljartles da-
mes
13.30 -16.45 uur: Soos/bil-
jarten en bridgen . 
09.00-10.00 uur:  Pilatus, 
ook van 10.15-11.15 uur
14.30-16.30 uur:  Geester-
heem: sociale activiteiten 
Rode Kruis, ook verkoop, 
inl: 312712
Maandag 1, 15, 29:
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
Maandag 8, 15:
10.00-12.00: Schrijvers-
kring

Dinsdag  2, 9, 16, 23:
09.15-10.15 uur: Yoga
10.45-11.45 uur: T’ai Chi
13.30-16.45 uur:  Soos/
biljarten, klaverjassen en 
bridgen
Dinsdag 9, 23:
09.30-12.00 uur: Fotocur-
sus W.O.U.
Dinsdag 23:
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
Dinsdag 2, 16:
13.30-15.00 en 15.00-
16.30: Computercursus

Woensdag  3, 10, 17, 24:
10.00-12.00 uur: Koersbal
09.30-10.15 uur en 10.45-
11.30 uur: Bewegen 60+ 
in de Klop, inl.: 310370
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
15.00-16.30: Computer-
cursus
13.30-16.45 uur: Soos/ bil-
jarten en klaverjassen 
19.45-21.30 uur: “Die 
Geestersangers” in Gees-
terheem, inl.: 313401
Woensdag 3:
14.00-16.30 uur: Bingo, 
zaal open vanaf: 13.30 uur
Woensdag 10:
10.00-11.30 uur: Excursie 
Brandweer
Woensdag 17:
14.00-16.00: Filmmiddag 
13.30-15.30 uur: Presenta-
tie creatieve werkstukken

Woensdag 3 en 17:
14.00-15.30 uur: Engelse 
conversatie
10.00-12.00: Muziek maken
Woensdag 10, 24:
10.00-12.00: Biljartles dames
09.30-11.30: Handwerken
13.30-15.30: Kaarten maken
14.00-16.30: Tekenen/
schilderen
Woensdag 27:
10.00-11.30 uur: excursie 
brandweer

Donderdag 4, 11, 18, 25:
Wandelen (1 of 2 uur): 
vertrek 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis 
09.30-12.00 uur:  Biljartles 
voor heren
09.30-11.30 uur:  Beeld-
houwen/boetseren
13.30-16.45 uur:  Soos: 
biljarten/rummicub en 
scrabble 
13.30-15.00 uur:  Fifty-fit  
(25 februari niet)
14.00-16.00 uur:  Schaken
Donderdag  4, 18:
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Cursus fotoalbum 
maken
09.30-11.30 uur:  3-di-
mensionaal (kaarten) en 
Quilten
Donderdag  11, 25:
10.00-11.30 uur: Engelse 
conversatie
09.30-11.30 uur: Vertel-
kring Uitgeest
Donderdag 11:
09.30-11.30 uur: Theezak-
jes vouwen
Donderdag  18:
09.30-11.30 uur: Kunstle-
zing door Bertus Bakker
Donderdag 25:
09.30-11.30 uur: Work-
shop iPad 1
15.00-19.00: Hacheeparty

Vrijdag  5, 12, 19, 26:
09.00-10.00 uur en 10.15-
11.15 uur: Yoga
13.30-16.45 uur:  Soos/bil-
jarten
13.30-15.00 uur:  De Zin-
gende Zwanen 
Vrijdag 5, 12: 
13.30-16.00 uur:  bridge 
beginners

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag  t/m donderdag  
van 8.30-12.30 uur en van 
13.30-16.00 uur ( vrijdag 
gesloten) in Dorpshuis de 
Zwaan. 

Voor informatie betreffen-
de activiteiten: mw. C. van 
Megen en mw. M. Korte-
kaas, tel.: 319020, e-mail: 
s.u.s@inter.nl.net of kijk 
op www.uitgeestersenio-
ren.nl.

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Vrijwilliger in ‘t zonnetje
Deze week: Wilma den 
Nijs, vrijwilliger bij Time 
Square

Uitgeest - Al dertien jaar is 
Herman TerZe woonde op 
verschillende plekken in Uit-
geest en zolang ze de kerkto-
ren zag was het goed. Maar 
nu Wilma den Nijs al 10 jaar 
op de Waldijk woont en de 
toren niet meer ziet, is het ei-
genlijk ook goed. Toch zou ze 
het liefst haar huidige huis 
midden in het dorp zetten. 
Ze werkte ooit bij de visboer 
en genoot van de contacten. 
Wilma: “Ik ben een echt men-
senmens en moest wel even 
wennen toen ik bij een bedrijf 
aan de Molenwerf de admini-
stratie ging doen maar inmid-
dels werk ik hier al een hele 
tijd met veel plezier.“ Daar-
naast zit Wilma niet bepaald 
stil en houdt zich bezig met 
verschillende vrijwilligersac-
tiviteiten. Wilma: “zevenen-
twintig jaar geleden vroeg 
een vriendin of ik bij Time 
Square wilde komen zingen.” 
Dan lachend: “Als ik nu audi-
tie zou doen dan kom ik daar 
niet doorheen denk ik, echt 
ik zou het liefst iets mooier 
kunnen zingen. Toen ik be-
gon, stond mijn tante Tiny 
naast mij en vroeg vriende-
lijk doch dringend of ik even 
aan haar slechte oorkant wil-
de gaan staan. 
Diezelfde Tante verklaarde: 
“Zingen is joggen met je in-
nerlijk” een mooie uitdruk-
king. Als tenor sta ik aan de 
mannenkant en ik zeg altijd 
dat wij de smaakmakers zijn. 
Tegenwoordig doe je auditie 
bij de dirigent en een artis-
tiek team. Het leuke aan Mu-
sicalvereniging Time Square 

is dat jong en oud zo goed 
samengaan, iedereen wordt 
gewaardeerd, er is saamho-
righeid en respect. Na afloop 
van de repetities blijven ve-
len tot 23.00 uur hangen en 
mij moeten ze er om 23.30 
uur uitschoppen.” De vereni-
ging is ambitieus om nu een 
stap verder te gaan met De 
Titanic in het Kennemer The-
ater want daar komt heel wat 
bij kijken. De kleding, kaar-
ten en decor moeten gere-
geld, maar ook de requisieten 

en dat kost tijd. De voorstel-
lingen zijn 20 en 21 mei en de 
kaartverkoop is begonnen.  

Ze was ooit voorzitter, be-
heert de lief en leedpot en 
verzorgt met anderen de 
sponsoring. Wilma: “De 43 
leden worden zoveel moge-
lijk gestimuleerd mee te hel-
pen op allerlei gebied. Ieder-
een heeft capaciteiten, houd 
je niet van verkopen op de 
jaarlijkse rommelmarkt dan 
help je bijvoorbeeld mee met 
sorteren of uitpakken, er valt 
altijd wel iets te bedenken 
waarbij je je kunt inzetten.” 
Voor Wilma is het heel nor-
maal om veel zaken met een 
behoorlijke snelheid tege-
lijk aan te pakken. Met veel 
zelfspot vertelt zij hoe zij zich 
hartje zomer na een tennis-
wedstrijd in haar rokje naar 
het gemeentehuis spoed-
de voor een instructie-avond 
in verband met bardiensten 
in de Zwaan. Blij dat ze het 
qua tijd gered had, posteer-
de zij zich tussen de mensen 
in pak. Als snel bleek dat zij 
per ongeluk op de verkeer-
de plek bij de beëdiging van 
een wethouder stond. Dit is 
Wilma ten voeten uit. Wilma: 
“Mijn man Cees zegt wel 
eens ‘doe ‘ns effe mak’. (Mo-
nique Teeling)

Heeft u een vrijwilliger 
binnen uw organisatie of 
vereniging die het verdient 
om in het zonnetje gezet 
te worden? Aanmelden via 
kantoor@uitgeestercou-
rant.nl.

Ook Uitgeest heeft 
een ‘little library’

Uitgeest - Vanaf zaterdag 23 
januari is Little Free Library te 
vinden op de Kooglaan 159 
in Uitgeest. Het is een biblio-
theekje voor ieder die van le-
zen houdt. Gemaakt van een 

oude naaimachinekast. De 
bibliotheek is openbaar en 
een initiatief van Marjolein 
Dutry van Haeften. 
Little Free Library Uitgeest is 
ook te vinden op facebook.
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Dichtbij en betrokken 
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Colofon
Rabobank IJmond

(023) 513 35 00
info.ijmond@rabobank.nl 
www.rabobank.nl/ijmond

facebook.com/RaboIJmond

twitter.com/RaboIJmond

Activiteiten en evenementen
28 januari 2016 Informatieavond oversluiten – Stationsplein, Beverwijk
9 februari 2016 Startersarena startende ondernemers – Graaf Janstraat, Beverwijk
10 februari 2016 Aftrap Rabo AZ Voetbaltoer – diverse scholen in de IJmond 
15 februari 2016 Workshop Rabo Internetbankieren -  Bibliotheek Velsen, IJmuiden
14 maart 2016 Inloopspreekuur Rabo Internetbankieren – Burg. Nielenplein, Heemskerk
29 maart 2016 Lenteborrel voor bestuurders van Verenigingen en Stichtingen - Heliomare
5 juni 2016 Rabobank Fietsdag 2016

Bent u klant bij KPN? Dan hebben wij goed nieuws. De Rabobank zet een 
stap vooruit op het gebied van mobiel betalen door een samenwerking met 
KPN. Klanten met een KPN-abonnement en een Android-toestel kunnen 
daardoor vanaf het voorjaar betalen met de Rabo Wallet. Met de Rabo Wallet 
app wordt uw smartphone uw portemonnee en betaalt u voortaan met uw 
mobiel aan de kassa.

De Rabo Wallet is meer dan alleen betalen met de smartphone. Het is een porte-
monnee  die ook ruimte biedt voor klantkaarten, ledenpassen en winkelaanbie-
dingen. Contactloos betalen met de Rabo Wallet kan over de landsgrenzen heen, 
onder meer bij terminals in het buitenland met het contactloos betaal-logo.

KPN heeft een nieuwe NFC Simkaart ontwikkeld die contactloos en op een veilige 
manier betalen mogelijk maakt. Rabobankklanten met een KPN-abonnement kun-
nen deze simkaart nu alvast gratis bestellen. Doe dit direct, dan kunt u dit voorjaar 
meteen aan de slag met mobiel betalen als de app voor u beschikbaar is in Google 
Play. www.kpn.com/nfc

Rabobank Fietsdag 2016
Rabobank IJmond organiseert de Fietsdag dit jaar, eerder dan voorgaande jaren, 
op zondag 5 juni. Verenigingen en stichtingen, die klant zijn van Rabobank IJmond, 
kunnen tijdens deze dag geld bij elkaar � etsen voor de club. De � etstocht is om en 
nabij 40 km lang en voert langs allerlei mooie plekken in de IJmond. Verenigingen 
en stichtingen kunnen zich vóórinschrijven tijdens onze jaarlijkse lenteborrel op 
29 maart. Deze bijeenkomst voor bestuurders wordt dit jaar op een unieke locatie 
gehouden, te weten: Heliomare in Wijk aan Zee. Een dag later start de  inschrijving 
via onze website, waar ook meer informatie en de voorwaarden te vinden zijn: www.
rabobank.nl/ijmond.

Rabo Wallet beschikbaar 
voor groter publiek

Heeft u zich al ingeschreven 
voor de Startersarena voor 
startende en oriënterende 
ondernemers?

Op dinsdag 9 februari 2016 orga-
niseert Rabobank IJmond, speciaal 
voor u als startende en oriënteren-
de ondernemer, een Startersarena. 
Wij brengen voor u experts bijeen, 
zoals een accountant, notaris, recla-
mebureau en trainingsbureau. Zij 
delen kennis en expertise met u. 
U ontvangt tips & trucs voor mo-
gelijk meer succes. En er is volop 
gelegenheid ervaringen uit te 
wisselen met mede-starters.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.rabobank.nl/ijmond-startersarena. Meldt u zich 
liever telefonisch aan? Bel dan naar (023) 513 36 00. Onze collega’s staan u graag te 
woord. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten op dinsdag 9 februari as.

Startersarena

Ook dit jaar organiseren onze mobiele adviseurs Albert en André workshops 
Rabo Internetbankieren. De workshops worden gegeven in bibliotheek Vel-
sen te IJmuiden, van 09.30 uur – 11.30 uur. Onze adviseurs vertellen u meer 
over de functionaliteiten van Internetbankieren en er is gelegenheid om te 
oefenen met het programma. Bent u niet in de gelegenheid om een hele 
workshop te volgen en heeft u wel vragen over Rabo Internetbankieren? 
Bezoek onze mobiele adviseurs Albert of André dan tijdens hun inloop-
spreekuur in onze bankwinkel Burgemeester Nielenplein te Heemskerk, 
van 12.00 uur – 14.00 uur. 
De nieuwe data voor de workshops en inloopspreekuren in 2016 zijn 
bekend en te vinden op onze website. De eerstvolgende workshops (in 
IJmuiden) vinden plaats op 15 februari en 31 maart. U kunt zich aanmelden 
via www.rabobank.nl/ijmond of door ons te bellen op telefoonnummer 
(023) 513 35 00. De eerstvolgende inloopspreekuren (in Heemskerk) vinden 
plaats op 14 maart en 11 april. Hiervoor is aanmelden niet nodig.

Workshops en inloopspreek-
uren Rabo Internetbankieren
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Lokale omroepen maken 
samenwerking officieel
Castricum - De omroe-
pen van Bergen, Castricum 
en Heiloo hebben dinsdag 
de samenwerking tussen de 
omroepen officieel gemaakt 
met het oprichten van een 
regionaal mediacentrum. 
Het regionaal mediacentrum 
krijgt de naam Combimedia 
Noord-Kennemerland.
De drie omroepen werken 
sinds de zomer van 2014 al 
intensief samen. Zo wordt 
nieuws uitgewisseld via de 
website en verzorgen de om-
roepen sinds het voorjaar van 
2015 een gezamenlijke radio-
nieuwsdienst. Met de oprich-
ting van de stichting wordt de 
samenwerking niet alleen of-
ficieel, maar kan de samen-
werking ook verder gaan.
Het doel van de samenwer-
kende omroepen is om de 
nieuwsvoorziening in de re-
gio te professionaliseren en 

een lokaal toereikend media-
aanbod te bieden. ‘Die doel-
stellingen kunnen alleen be-
haald worden door de sa-
menwerking te zoeken’, lich-
ten omroepvoorzitters Geert 
Bouman, Ron Bulters en Tino 
Klein toe: �Samenwerken is 
noodzakelijk. De eisen aan 
lokale omroepen worden 
steeds hoger, dat is goed, 
maar we kunnen alleen niet 
aan die hogere eisen vol-
doen¹. In eerste instantie zul-
len de kijkers en luisteraars 
niet direct iets merken van 
de samenwerking, wel zullen 
er programma¹s worden uit-
gewisseld en in gezamenlijk-
heid worden gemaakt.
De deelnemende omroepen 
zijn RTV80 (Bergen), Omroep 
Castricum en BE@TFM (Hei-
loo). Andere omroepen uit de 
regio kunnen zich op een la-
ter moment nog aansluiten.CasRC verliest van Dukes

Castricum - De selectie 
van CasRC vertrok vanuit 
een zonnig Castricum rich-
ting Den Bosch. Naarmate 
ze dichter bij de Brabantse 
hoofdstad kwamen werd het 
weer steeds somberder. Was 
dat een voorteken? De Du-
kes begonnen de wedstrijd 
met een vliegende start. Na 
twee minuten speeltijd stond 
het scorebord op 5-0 voor 
de Bosschenaren. Het duur-
de daarna ruim een kwartier 
voordat de volgende try ge-
scoord werd de Dukes. Deze 
keer werd de conversie wel 
benut en was de achterstand 
tot 12-0 opgelopen. Ook de-

ze try was het gevolg van 
slecht tackelen van de Cas-
tricumse verdediging. Pas in 
de 27ste minuut kwam Cas-
RC met een antwoord. Cap-
tain Pieter Bob Wierenga wist 
door de verdediging heen te 
breken en speelde tien me-
ter voorde try-lijn de bal op 
de meegelopen Rob van der 
Velden. Hij bracht de achter-
stand terug op 12-5. Mark 
Jonker lukte het niet om de 
twee bonuspunten binnen te 
halen. Hij mistte de kick op 
de palen. Na rust konden de 
Dukes hetzelfde kunstje her-
halen en drukte ook nu in de 
tweede minuut hun derde 

try. In de twintig minuten die 
daarna volgden drukten de 
Bosschenaren nog eens vier 
try¹s. Met nog ruim zeven 
minuten te spelen mocht Ke-
vin Bakker het veld met een 
gele kaart verlaten en speel-
de CasRC dus met een man 
minder. In de laatste minuut 
deelde de thuisploeg de ge-
nadeslag uit. De achtste try 
met een geraakte conversie 
bracht de eindstand op 48-5.  
De terugweg naar Castricum 
was en bleef somber. Zater-
dag 30 januari speelt Cas-
RC thuis op sportpark Wou-
terland om 15.00 uur tegen ‘t 
Gooi. Foto: Theo Beentjes.

Docenten van Clusius 
spelen in Oude Keuken

Bakkum - Zondag 31 janu-
ari een uniek optreden in De 
Oude Keuken van School¹s 
Out, een band van docenten 
van het Castricumse Clusius-
college. Ze spelen rock, pop, 
ballads en blues, vanaf de 
sixties en wat daarna kwam. 
School¹s Out bestaat uit Joop 
Kerkhoff gitaar, Willem Kuin 
sax, Siebert Lange toetsen, 
Cees Burger drums, Herman 
de Groot bas en Rens Pieter-
se gitaar en mondharmonica. 

Vijf van de zes leden zingen 
daar ook nog bij. School¹s 
Out staat voor samen ge-
nieten van muziek maken, 
maar vooral samen voor pu-
bliek. En dat is ze wel toever-
trouwd. School¹s Out speelt 
van 14.00 tot 16.00 uur in de 
Plaza, de zaal van De Oude 
Keuken. Trio Tzigane zal op 
zaterdag 30 januari en in fe-
bruari elke zaterdag het di-
ner opluisteren met livemu-
ziek vanaf 18.00 uur.

Met bus naar concerten 
Castricum - Al ruim zes-
tig jaar organiseert het AUB-
Castricum bij bepaalde con-
certseries een regelrechte 
busverbinding met het Con-
certgebouw in Amsterdam. 
De bus stopt op negen plaat-
sen in Castricum en bij het 
station van Uitgeest.

Er kan voor het seizoen 
2016-2017 worden gekozen 
uit twee concertseries van 
zes of zeven concerten, die 
de stichting AUB-Castricum 
samenstelt. Deze concerten 
worden verzorgd door het 
Nederlands Philharmonisch 
Orkest, het Nederlands Ka-

merorkest, het Residentieor-
kest en vele andere orkesten.  
Iedereen, jong en oud, kan 
van de AUB-Castricum-
dienst gebruik maken. Ook 
mensen met een rollator, 
mits opvouwbaar, kunnen 
mee, maar er is in de bus 
geen plaats voor rolstoelen. 
Aanmelden bij: Ans Hoffman, 
tel.: 0251-652530 of via amg.
graumans@ziggo.nl.

www. .nl

www. .nl

VvE’s willen nu ook zonnepanelen
Castricum - Tijdens de 
tweede Lokale Actie Zonne-
panelen van energiecoöpera-
tie CALorie blijkt dat nu ook 
Verenigingen van Eigena-
ren (VvE’s) van appartemen-
tengebouwen de voordelen 
zien van het zelf opwekken 
van stroom. Al vier VvE’s in 
de gemeente hebben offer-
tes aangevraagd voor zon-

nepanelen. De meeste VvE’s 
kiezen ervoor om te begin-
nen met het opwekken van 
stroom voor het ‘collectie-
ve verbruik’. Dat verbruik be-
staat uit stroom die alle be-
woners samen gebruiken en 
betalen, zoals voor ganglicht 
en een gemeenschappelijke 
lift. Dit gemeenschappelijke 
gebruik is in de regel mak-

kelijk aan te sluiten op zon-
nepanelen op het dak van de 
flat. 

VvE’s én natuurlijk de overige 
Castricummers kunnen tot 1 
maart gebruikmaken van de 
speciale actieprijzen van het 
CALorie-project. Vrijblijvend 
een offerte aanvragen kan 
via www.calorieenergie.nl.
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Verdonk regeert als een vorst
Akersloot - Henk Jan Ver-
donk senior is naar de over-
winning gereden in de weke-
lijkse donderdagavond rit om 
de KPB-mountainbikecup. 
Op sportcomplex de Clop-
penburgh was het Henk Lou-
we die in de beginfase het ini-
tiatief naar zich toetrok en de 
rest een straf tempo oplegde. 
Koen Jansen wist de schade 
te beperken op de even la-
ter alleen aan de haal gega-
ne Henk Louwe, maar hij kon 
geen aansluiting meer krij-
gen. Zoals altijd was het weer 
Henk Jan Verdonk senior die 

vanuit de achterhoede wel 
de sprong naar leider Lou-
we wist te maken. Na enke-
le ronden tot rust te zijn ge-
komen van zijn inspanningen 
in het wiel van Louwe, gingen 
alle remmen los bij Verdonk 
senior op het ditmaal door de 
vorst supersnelle parcours. 

Iedereen moest zich schik-
ken naar deze uitspatting van 
de Egmonder. Henk Louwe 
wist zich het aandringen van 
de achtervolgers de tweede 
plek te reserveren met als de 
jonge Koen Jansen als derde.

Fiets voor Sofie
Akersloot - Het boarding-
toernooi was al een feestje 
op zich, maar voor de  fami-
lie Metselaar uit Heiloo werd 
het allemaal nog feestelijker. 
Sofie won een mountainbike 
dankzij haar selfie op Insta-
gram, een actie van Old Alk-
maar, de hoofdsponsor van 
het boardingtoernooi, en 
haar broertje werd voetballer 
van het toernooi.

Castricum - Met nog een 
wedstrijd te gaan is FC Cas-
tricum E1 ook in fase twee 
kampioen geworden in dit-
maal de hoofdklasse poule 
5 door een 6-0 overwinning 
op Always Forward uit Hoorn. 
Door alle wedstrijden te win-
nen en een doelsaldo van 21-

2 is de voorsprong van FC 
Castricum E1 niet meer te 
overbruggen. 

E1 heeft het niet getroffen 
met de poule-indeling voor 
het Johanna’s Hof E-Top Tour-
nament. FC Castricum lootte 
Koninklijke HFC en de ama-

teurs van Sparta. Zo wordt 
het in poule B voor de ploeg 
van trainer Sjoerd Verbeek 
een loodzware opgave om in 
het Paasweekeinde, op zater-
dag 26 maart, door te drin-
gen tot de kampioenspoule. 
N.E.C. is de derde tegenstan-
der in deze poule. 

Hein Kitsz heroverd 
eerste plaats bij WIK

Castricum - Op de voor de 
meeste spelers laatste speel-
dag van deze wintercompe-
titie Libre, was de spanning 
in veel wedstrijden te snij-
den, gezien de belangen voor 
plaatsing in de top. Na de dip 
van vorige week, was Hein er 
op gebrand om hoge ogen te 
gooien en de koppositie weer 
te pakken. Superieur pakte 
hij in een direct duel, met een 
mede kandidaat voor de kop-
positie Kees Baars, de over-
winning met maar liefst zes-
tien winstpunten. Peter Vos 
pakte zijn kans om zich wat 
hoger op de ranglijst te plaat-
sen. In zijn eerste partij tegen 
Cor Stroet had Peter een for-
midabel eindspurt en trok 
hiermee de wedstrijd naar 
zich toe. In zijn tweede partij 
tegen Jan Kamp ging het al-
lemaal wat minder vlot, maar 
Peter pakte toch zijn tien 
wedstrijdpunten en steeg vier 
plaatsen op de ranglijst. De 
vorm van Cees Burgmeijer is 
de laatste weken stijgende, 
wat hij tegen Hans Kooiman 

doorzette. Cees pakte der-
tien winstpunten en staat op 
een voorlopige derde plaats. 
Wim van Duin en Gert Lu-
te speelde een attractieve 
partij tegen elkaar en in een 
spannend slotakkoord trok 
Wim nipt de zege naar zich 
toe. Voor Kees Baars was de 
tweede partij van de avond 
tegen Ferry van Gennip, het 
sein om revanche op zichzelf 
te nemen, voor zijn mindere 
prestatie van de avond. Nu 
wel geconcentreerd en ge-
brand om een goede pres-
tatie op het groene laken te 
leggen, kwam Ferry er niet 
aan te pas. Door deze over-
winningen is Kees de enige 
kandidaat die Hein Kitsz van 
het kampioenschap kan af 
houden. Hein is uitgespeeld 
met achttien wedstrijden ter-
wijl Kees nog drie partijen 
moet spelen om de dertig 
punten achterstand in te lo-
pen. Stand: 1. Hein Kitsz 197 
punten, 2. Peter Groenen-
dal 193 punten en 3 is Cees 
Burgmeijer 186 punten.   

Korte metten bij Onder Ons
Castricum - Sjon Koelman 
versloeg afgelopen week 
Frans Peperkamp in elf beur-
ten bij Onder Ons. Frans had 
door de ruime aanvangsto-
ten, moeite om in het spel 
te komen. Het leek erop dat 
Sjon in tien beurten uit zou 
gaan, maar hij miste de laat-
ste te maken carambole. Die 
werd in de volgende beurt 
gemaakt, Frans op een te-
leurstellend lage score ach-
terlatend. Frans maakte dit 
goed in de tweede partij. Hij 
maakte in zes beurten kor-
te metten met Martin Gulde-
mond. In de zevende beurt 
maakte hij, met een serie 
van 140, de partij uit. Kader-

speler Dick Pruis krijgt lang-
zaam maar zeker zijn oude 
vorm terug. De tegenstan-
der van Dick, Martin Gul-
demond, had in de zeven-
de beurt al 122 caramboles 
verzameld en de eindstreep 
(140) was in zicht, Dick stond 
op dat moment op 71 caram-
boles, maakte een beslissen-
de serie van 69 en zette zo de 
partij op zijn naam. Alex Völ-
ker won in veertien beurten 
van Wil Snel. Wil kwam nog 
leuk weg met 63 caramboles, 
goed voor een moyenne van 
ruim vier. Alex speelde pre-
cies tien gemiddeld en was 
tevreden. Al had er, volgens 
hem, meer in gezeten.

Heiloo-  Op zondagochtend 31 januari is er een natuurwan-
deling van het IVN in de Noorderneg, het recreatiepark ach-
ter zwembad Het Baafje. Verzamelen om 10.00 uur op de par-
keerplaats van het zwembad Het Baafje, De Omloop 11 in Hei-
loo. Een donatie wordt op prijs gesteld. Foto: Paul ten Have.

Speksteen voor kinderen
Heiloo - Er start een spek-
steenworkshop bij Kunst-
Kids in de Hofdijk. Kinderen 
vanaf zes jaar uit de gehe-
le regio kunnen leren beeld-
houwen. 
De laatste les zal worden  af-
gesloten met een tentoon-

stelling van de gemaakte 
beelden. Vanaf 6 februari op 
zes zaterdagmiddagen van 
16.00 tot 17.30 uur.
De Hofdijk, Mariënstein 178a 
Heiloo. tel.: 06 10585278, 
KunstKids@hobbyfarmhei-
loo.nl.

Akersloot - Op zaterdag 23 
januari was er een radarcon-
trole op de Geesterweg. Ruim 
300 voorbijgaande voertui-
gen zijn gecontroleerd. Hier-
bij is 36 keer een proces-ver-
baal opgemaakt voor over-
schrijding van de maximum 
snelheid.

Radarcontrole

Castricum - De afgelopen 
week zijn er op verschillen-
de dagen fietsverlichtings-
controles gehouden op ver-
schillende locaties in Castri-
cum. Er zijn meerdere bekeu-
ringen uitgeschreven voor 
het ontbreken van de fiets-
verlichting.

Fietsverlichting!

Bevolkingsonderzoek
Akersloot - Vanaf 28 janua-
ri start in Akersloot een nieu-
we ronde van het bevolkings-
onderzoek borstkanker. Dit 
onderzoek is bedoeld voor 
vrouwen van 50 tot en met 
75 jaar. Iedere twee jaar wor-
den zij uitgenodigd om deel 
te nemen. Het mobiele on-
derzoekscentrum staat op 
het parkeerterrein van sport-
hal De Lelie. Ongeveer ne-
genhonderd vrouwen uit 
Akersloot ontvangen een uit-
nodiging. De gegevens van 
de vrouwen ontvangt Be-
volkingsonderzoek Midden-

West automatisch van de ge-
meente. De uitnodigingen 
worden vier weken van te-
voren verzonden per straat 
of wijk aan de hand van de 
postcode. 
Afhankelijk van de duur van 
de onderzoeksperiode kan 
het daarom enige tijd duren 
voordat alle vrouwen een uit-
nodiging hebben ontvan-
gen. In Akersloot en de Wou-
de worden dit jaar vrouwen 
uitgenodigd met de postco-
des 1921 en 1489. Vrouwen 
krijgen het onderzoek gratis 
aangeboden. 
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Marco Zoeteman dook voor ons in de Uitgeestse sportarchieven. Heeft u een bijdra-
ge voor deze rubriek? Mail naar kantoor@uitgeestercourant.nl. Aanvullingen op de 
geplaatste foto zijn ook altijd welkom op dit mailadres.

Uitgeest - Deze foto werd 
aangeleverd door Wim 
Heijne.  Het is volgens hem 
de kampioensfoto van pupil-
len A3 van USVU. Zittend van 
links naar rechts Ben Adri-

chem, Edwin Duijn, (Mar-
tin vd Berg)?, Marcel Nie-
len, Egbert Schavenmaker, 
?, Donald Satoer. Staand van 
links naar rechts Wim Heijne 
sr, John Schorel, ?, Dick de 

Goede, Henk Ursem, Wim 
Heijne jr, Jos Schuijt, (Mar-
tin Zuurbier)?.  U ziet, nogal 
wat vraagtekens. Weet u na-
men? Mail ze naar kantoor@
uitgeestercourant.nl.

Woensdag 27 januari
Meisjes:
Castricum ME1-C Uitgeest ME1 18:30

Donderdag 28 januari
FC Uitgeest A1-Limmen A1 20:00

Zaterdag 30 januari 
Junioren:
FC Uitgeest B1-IVV B1 14:30
FC Uitgeest B2-
Hercules Zaandam sc B2 11:00
Castricum B3-FC Uitgeest B3 12:30
Vitesse 22 B3-FC Uitgeest B4 12:00
FC Uitgeest B5-Velsen B4 14:30
FC Uitgeest C2-Castricum C2 14:30
FC Uitgeest C3-Alcmaria Victrix C2 12:45
FC Uitgeest C4-
Sporting Krommenie C4 14:30
FC Uitgeest C5-Meervogels 31 C3 12:30
FC Uitgeest C6-SVA C4 14:30
Castricum C5-FC Uitgeest C7 12:30
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-Limmen MB1 12:30
Jong Hercules MB1-
FC Uitgeest MB2 10:45
Purmerend MB2-FC Uitgeest MB3 14:30
FC Uitgeest MC1-WSV 30 MC1 09:00
FC Uitgeest MC2-Kolping Boys MC2 10:45
Limmen MD1-FC Uitgeest MD1 11:00
WSV 30 ME2-FC Uitgeest ME1 09:30
Pupillen:
FC Uitgeest D2-SVW 27 D2 12:45
Purmerland D2-FC Uitgeest D3 12:00
Egmondia D1-FC Uitgeest D4 11:00
Fortuna Wormerv. D5-FC Uitgeest D5 10:45
FC Uitgeest D6-WSV 30 D4 10:45
FC Uitgeest D7-Zeevogels D3 09:00
RKEDO E1-FC Uitgeest E1 13:00
Sporting Krommenie E2-
FC Uitgeest E2 10:00
FC Uitgeest E3-Vitesse 22 E2 10:15
Foresters de E6-FC Uitgeest E4 10:00

FC Uitgeest E5-DEM E5 10:15
FC Uitgeest E6-
Sporting Krommenie E3 11:30
FC Uitgeest E7-DEM E6 11:30
Egmondia E2-FC Uitgeest E8 09:30
FC Uitgeest E9-Egmondia E3 11:30
FC Uitgeest E10-Kennemers E6 10:15
Velsenoord E3-FC Uitgeest E11 10:15
Sporting Krommenie E6-
FC Uitgeest E12 11:45
ADO ‘20 F1-FC Uitgeest F1 13:00
FC Uitgeest F2-
Sporting Krommenie F2 10:15
FC Uitgeest ME2-DEM ME2 11:30
ODIN 59 F4-FC Uitgeest F3 09:00
Vitesse 22 F2-FC Uitgeest F4 09:45
FC Uitgeest F6-KSV F9 09:00
Adelbert St F2-FC Uitgeest F7 09:30
FC Uitgeest F8-SVIJ F3 09:00
Hercules Zaandam sc F5-
FC Uitgeest F9 10:15
FC Uitgeest F10-
Bloemendaal F12 09:00
DSS F11-FC Uitgeest F11 12:30
FC Uitgeest MP onderling 09:00
G-team:
Waterloo G2-FC Uitgeest G1  12:00

Zondag 31 januari
Senioren:
FC Uitgeest 1-FC Den Helder 1  14:00
FC Uitgeest 2 -FC Den Helder 2  11:00
FC Uitgeest 4 -Waterloo 2  10:30
FC Uitgeest 5 -Koedijk 7  13:00
FC Uitgeest 7 -Kwadijk 3  10:30
FC Uitgeest 8 -DSOV 4  10:30
HSV 8 -FC Uitgeest 10  10:00
Zaanlandia 4-FC Uitgeest 12  12:00
Dames:
FC Uitgeest VR1 -Rijp (de) VR1 11:00
A-junioren: 
Alliance A1-FC Uitgeest A1 09:30

FC Uitgeest: ‘Null-Null’
Uitgeest - Het is en blijft 
een merkwaardig iets in het 
voetbal: een nul-nul gelijk-
spel. De uitslag zegt niets en 
suggereert tegelijkertijd al-
les. Taalkundig kan het gena-
deloos worden verwoord als 
zijnde een “bloedeloze nul-
nul” of neutraler zoals “bril-
stand”, “begin en eindstand” 
en “nul-nul remise”. Hoe dan 
ook, er is altijd de sugges-
tie dat er weinig tot niets ge-
beurde, de wedstrijd saai was 
en het spel matig. Na negen-
tig minuten geploeter in de 
polder bij Broek op Langedijk 
bleek dat bij LSVV tegen Uit-
geest allemaal van toepas-
sing. 0-0
FC Uitgeest had de winter-
stop benut om onder andere 
een trip te maken naar New-
castle United en flink door te 
trainen wetende dat direct na 
de winterstop een serie las-
tige tegenstanders wachten 
waarvan als eerste het op de 
tweede plaats staande LS-
VV. Trainer Ron Bouman kon 
nog niet beschikken over de 
geblesseerde Jorn Brouwer, 
Dave Davidson  en Tinus Put-
ter. Daarom startte , net als 
voor de winterstop, Sven Ko-
ning in het doel en Bob Out 
op de backplaats.
Het eerste half uur toonden 
beide teams zoveel respect 
voor elkaar dat er op een 

paar halfslachtige pogingen 
na weinig tot niets gebeurde. 
Pas in de 30e minuut, eigen-
lijk uit het niets, was er een 
schot van afstand door Jor-
dy Duijn die pardoes op het 
gladde veld als een soort ijs-
hockey puck doorgleed te-
gen de paal. De wederom 
trouw meegereisde suppor-
ters van FC Uitgeest kon-
den zich daarna op de tribu-
ne weer probleemloos wijden 
aan het nieuws over de nieu-
we trainer, want er gebeur-
de hoegenaamd niets. Zoals 
inmiddels bekend gaat Ron 
Bouman de club na drie sei-
zoenen verlaten en wordt de 
28-jarige, van de A1 van Vo-
lendam afkomstige, Florian 
Wolf zijn opvolger.  In de 43e 
minuut werden de gesprek-
ken plotsklaps onderbroken 
door een wondermooie aan-
val van FC Uitgeest waarbij 
de bal razendsnel van voet 
tot voet ging en Lester Half 
zich ineens oog in oog zag 
staan met keeper Stet die 
daarbij met een katachtige 
beweging voorkwam dat zijn 
ploeg op achterstand kwam.
Na de thee kreeg het publiek 
grotendeels voorgeschoteld 
was ze voor rust ook al had-
den gezien, namelijk twee 
teams die echt hun best de-
den maar waarbij zoveel mis-
lukte, zoveel ritme ontbrak 

dat nul-nul steeds logischer 
leek. Eerlijkheidshalve wel de 
aantekening dat LSVV nog 
het dichtst bij een treffer was. 
Gelukkig was daar tot twee 
keer aan toe de steeds beter 
keepende Sven Koning die 
schade voor FCU voorkwam.  
Zo floot de veelvuldig flui-
tende scheidsrechter Guer-
gouri na negentig minuten af 
bij de eindstand “Nulll- Null”. 
Ouderen onder ons herinne-
ren zich dan natuurlijk de le-
gendarische Frits van Turen-
hout (1913-2004) die vijfen-
twintig jaar lang in het pro-
gramma “Langs de Lijn”, stipt 
om half vijf, de voetbaluitsla-
gen van het betaalde voetbal 
voorlas aan een grote schare 
in spanning verkerende luis-
teraars die op dat moment 
van veel wedstrijden de uit-
slagen en wedstrijdverloop 
nog niet kende. Bij 5-1 kon je 
je nog iets  voorstellen maar 
zoals hij “null-null” uitsprak 
werd je wel erg nieuwsgierig 
naar wat er bij die wedstrijd 
was gebeurd of.. niet ge-
beurd. Soms het laatste. LS-
VV- FC Uitgeest : “null-null”. 
(De Afvallende Bal)
FC Uitgeest: Koning, Uit 
den Boogaard (Thomas 
Sinnige) , Vrouwe, van den 
Helder, Out, de Wit, Emiel 
Sinnige, Olgers, Half, Koe-
dijk, Duijn (65e Tonin) 

Florian Wolf nieuwe 
hoofdtrainer FC Uitgeest
Uitgeest - FC Uitgeest is er-
in geslaagd om een opvolger 
te vinden voor de vertrekken-
de Ron Bouman. 
De huidige hoofdtrainer van 
FC Volendam (A1) onder 19, 
Florian Wolf krijgt de jeugdi-
ge selectie van FC Uitgeest 
onder zijn hoede. 

Wolf moest vanwege een 
knieblessure al op jeugdige 
leeftijd stoppen met voetbal-
len juist op het moment dat 
hij net gestart was bij HFC 
Haarlem. 
Hij heeft veel ervaring met 
het trainen van top jeugdelf-
tallen bij verschillende BVO’s. 
Als Hoofdtrainer wist de 
29-jarige Assendelfter afge-
lopen seizoen met FC Volen-
dam A1 te promoveren naar 

de Eredivisie. Eveneens be-
haalde hij grote successen 
met het 2e elftal van Topklas-
ser VV Katwijk. 

FC Uitgeest-bestuurslid voet-
baltechnische zaken Frits 
Walsmit over de aanstelling 
van Wolf: “Wij wilden als ver-
eniging de lijn doorzetten die 
wij met Jurg Bosman en Ron 
Bouman hadden ingezet. Wij 
zochten dus wederom een 
echte verenigingstrainer 
die, net als wij, het opleiden 
van eigen spelers belangrijk 
vindt. Bij FC Volendam onder 
19 heeft Florian aangetoond 
dat hij in staat is een jonge 
selectie te enthousiasmeren, 
te motiveren en spelers indi-
vidueel en als teamspeler be-
ter te maken.”



De werkelijkheid heeft meer 
dimensies, meneer Schouten

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Politiek is temidden van de werkelijkheid keuzes maken. De 
invloed die je op die werkelijkheid hebt is beperkt maar wel 
degelijk mogelijk! Meneer Schouten verwijt de gemeente 
Heerhugowaard zich te verschuilen achter regeltjes en pro-
cedures bij de uitbreiding van asielopvang. Naar mijn mening 
verschuilt hij zichzelf net zo goed door te concluderen dat er 
geen draagvlak is en dat de VVD dus niets hoeft te doen. Je 
kunt als goed politicus namelijk ook draagvlak creeren, kijken 
naar wat er dan wel kan. Oftewel ga op zoek hoe een klein 
dorp toch groot kan zijn. Bijvoorbeeld door creatief te zijn (en 
zo mensen die asiel zoeken niet voor te laten gaan op mensen 
die op sociale huurwoningen wachten) en kleinere wooneen-
heden te bedenken in bestaande panden. Zo kun je toch iets 
doen voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. 
Niet iedereen heeft nu eenmaal het domme geluk  gehad in 
een vredig dorp als ‘t onze geboren te zijn. Alleen maar nee 
zeggen betekent heel selectief luisteren, wellicht makkelijk 
maar de werkelijkheid heeft, hoe lastig ook, meer dimensies.

Nina Muller, Uitgeest

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
een feestelijke hachee en ro-
de-kool-met-appeltjes par-
ty. Onze gastvrouwen bezor-
gen u een heerlijke middag. 
Gezellig met zijn allen eerst 
even een glaasje drinken, 
dan stokbrood met kruiden-
boter en natuurlijk de over-
heerlijke hachee en rode-
kool-met-appeltjes. Een lek-
ker toetje en een kopje kof-
fie/thee met een bonbon na. 
Trouwe deelnemers weten 
dat deze party echt de moeite 
waard is. Neem uw vriend(in) 
of partner mee!
Donderdag 25 februari van 
15.30 tot 18.30 uur in dorps-
huis de Zwaan, Middelweg 5 
in Uitgeest.
Zaal open om 15.00 uur. Kos-
ten 8 euro. De kaartverkoop 
start op dinsdag 26 janua-
ri. Opgave en informatie op 
het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, op 
de 1ste etage van dorpshuis 
de Zwaan, telefoon: 319020. 
Zie ook de website: www.uit-
geestersenioren.nl. 

Hachee en 
rode-kool-met-
appeltjes party

Uitgeest - Zondag trad 
Stormvogels aan tegen het 
laaggeklasseerde Ooster-
kwartier.  Hoewel de stand 
op de ranglijst zou kunnen 
doen vermoeden dat deze 
partij bij voorbaat als gewon-
nen kon worden beschouwd 
waarschuwde trainer/coach 
Ton van Duijn vooraf de op-
ponent niet te onderschatten. 
De Haarlemmers zijn geen 
onbekenden en beide ploe-
gen zijn vaak aan elkaar ge-
waagd.

Net als vorige week begon-
nen de Uitgeesters slap en 
was het Oosterkwartier dat in 
de 2e minuut op voorsprong 
kwam, waarna Demi Erkelens 
haar ploeg langszij bracht. 
Beide ploegen kwamen in 
het verloop van de eerste 
helft om en om tot scoren 
waardoor de wedstrijd lang 
in evenwicht bleef.  Storm-
vogels had initieel moeite om 
structuur in het spel aan te 
brengen waardoor de mand 
lastig werd gevonden. Het 
was diep in de eerste helft 
dat de ploeg op stoom was 
gekomen en uiteindelijk met 
een minimale voorsprong 
kon gaan rusten (7-6) 
Van Duijn, die bekendmaak-
te zich nog een jaar langer 
aan de vereniging te binden 
en dus ook volgend jaar de 
hoofdmacht onder zijn hoe-

de zal hebben, was nauwe-
lijks tevreden. Hij herinner-
de de ploeg eraan dat voor-
af gemaakte afspraken niet 
werden nagekomen waar-
door het team zichzelf in een 
lastig parket bracht. De in-
structie voor de tweede helft 
was eenvoudig : “Terug naar 
de basis.”
Door scores van Gerard Val-
kering en Jord Betjes, liep 
Stormvogels bij de hervatting 
vlot uit naar 9-6 om vervol-
gens, na nog een tegentreffer 
te moeten incasseren, door te 
stoten naar een comfortabe-
le 13-7 voorsprong. De Uit-
geesters hadden inmiddels 
hun draai gevonden. Ooster-
kwartier staat echter bekend 
om hun niet aflatende vecht-
lust en dus was het van be-
lang om bij de les te blijven. 
Te vaak heeft Stormvogels 
zich dit seizoen in de slotfa-
se laten verrassen waardoor 
kostbare punten om de titel-
strijd zijn verloren.  Het kam-
pioenschap is daardoor in-
middels uit zicht, maar de 
ploeg van Van Duijn wil nog 
wel bovenin meedoen. Dat 
de ploeg gegroeid is bleek 
uit het feit dat de rust werd 
bewaard in de slotfase. Hoe-
wel Oosterkwartier nog wel 
terugkwam liet Stormvo-
gels zich niet gek maken en 
speelden zij de overwinning 
van 14-11 veilig.

     Korfbalflits
       Stormvogels

Gerard Valkering op weg naar een treffer

Uitgeest - Volleybalvereni-
ging Voluit is op zoek naar 
aanvulling voor het heren 1 
team. Dit team speelt mo-
menteel 2e klasse volleybal. 
Het team traint één keer per 
week op de dinsdagavond 
van 21.00 tot 22.30 uur en 
speelt één keer in de week 
een wedstrijd.
Men zoekt jongens en heren 
die volleybal een leuk spelle-
tje vinden en het spel onder 
de knie willen krijgen, oudle-
den, die het spel weer willen 
oppakken en volleyballers die 
op zoek zijn naar een andere 
/ nieuwe vereniging
Wil je een keer kijken of mee-
trainen, stuur dan een email 
naar de technische commis-
sie (TC@vvvoluit.nl). 

Voluit zoekt 
lid voor eerste 

herenteam

Lezing ‘Uw uitvaart 
geregeld!’ groot succes
Uitgeest - De lezing die vo-
rige week door Joan van 
de Ven van Lumen uitvaart 
werd gegeven voor de Stich-
ting Uitgeester Senioren in 
Dorpshuis de Zwaan was een 
groot succes. De vele aanwe-
zigen waren zeer geïnteres-
seerd in alles wat werd ver-
teld, stelden de vragen die ze 
hadden en waren verbaasd 
over alle mogelijkheden.
Wilt u iemand met uw eigen 
auto vervoeren: het kan! Wilt 
u niet in een kist opgebaard 
worden, maar alleen in een 
doek gewikkeld: ook dat kan. 
Een uitvaart kan ook in een 

horecagelegenheid plaats 
vinden. En zo werden er vele 
vragen beantwoord en was er 
gelegenheid om het aanwe-
zige voorlichtingsmateriaal in 
te kijken en mee te nemen. 
Ook de kist en de takkenbaar 
die waren opgesteld werden 
belangstellend bekeken. 

Het was de aanwezigen dui-
delijk: er kan tegenwoordig 
erg veel en het is vooral be-
langrijk dat u –wanneer u 
voor het regelen van een uit-
vaart komt te staan- bewust 
uw keuzes maakt en aan-
geeft wat voor u belangrijk is.
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Ophaaldata restafval
In week 5 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 1 februari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 3 februari.
De Koog: donderdag 4 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 5 februari. 

Burgerlijke stand

OVERLEDEN
G.T.N. Kroon, 66 jaar

Veel belangstelling voor 
Wonen, Zorg en Welzijn
Onder de prikkelende kop: ‘Woont u als zorgbehoevende in 2025 
nog zelfstandig?’ zette de gemeente op dinsdagavond 19 januari de 
deur van de raadzaal open. Daar werd door zo’n dertig deskundi-
gen en belangstellenden gebruik van gemaakt onder wie de Uitgees-
ter huisartsen en vertegenwoordigers van Viva Zorggroep en Kenne-
mer Wonen.
Na inleidende woorden door de wethouders Antoine Tromp en Judie 
Kloosterman werd een presentatie verzorgd over Wonen, Zorg en 
Welzijn. Daarover werd in groepen gediscussieerd en de uitkomsten 
werden centraal besproken. Onder anderen Mary Zwaan namens de 
ANBO en Gerard Hendriks namens de huurdersvereniging voerden 
daarbij het woord.

Informatieavond 
Centrumgebied Uitgeest
Woensdagavond 3 februari 2016 is er in Dorpshuis de Zwaan een in-
formatieavond over het Centrumgebied van Uitgeest. De presentatie 
start om 20.00 uur.
Op 10 november vorig jaar vond in het dorpshuis een participatie-
avond plaats over het onderwerp ‘Stedenbouwkundig kader Centrum-
gebied Uitgeest’. Er werden workshops gehouden waar inwoners hun 
wensen konden laten horen over de invulling van het gebied tussen 
Geesterweg, Castricummerweg, Middelweg en Dokter Brugmanstraat. 
Rekening moest worden gehouden met de mogelijke bouw van een 
schoolgebouw en met de realisatie van zorgwoningen in het gebied. 
Naar aanleiding van de wensen die naar voren werden gebracht heeft 
stedenbouwkundig bureau Islant verschillende opties uitgewerkt.
Deze opties willen wij u graag tonen en toelichten op woensdag 3 fe-
bruari 2016 in Dorpshuis de Zwaan. De presentatie start om 20.00 
uur.

Raadsvergadering
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
donderdagavond 28 januari 2016 in de raadzaal van het gemeente-
huis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en de agenda is te vinden 
op de homepage van de website www.uitgeest.nl via het ‘Raadsin-
formatiesysteem’.
Volgende week vergaderen de commissies Samenlevingszaken 
(maandag 1 februari), Grondgebiedzaken (dinsdag 2 februari) en 
Algemene Zaken en Financiën (donderdag 4 februari). Telkens ’s 
avonds om 20.00 uur. Ook die agenda’s zijn te vinden via het ‘Raads-
informatiesysteem’. 

Wethouder Antoine Tromp bij de aftrap van de discussieavond (foto: 
gemeente Uitgeest).

Vergadering Welstandscommissie
De Welstandscommissie behandelt op maandag 1 februari 2016 de 
bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te be-
handelen bouwplannen ligt vanaf  28 januari 2016  ter inzage bij de 
balie van de afdeling Publiekszaken.
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.

Informatieavond over 
ontwikkeling Uitgeest tot 2030
In 2015 is gestart met het opstellen van een nieuwe structuurvisie 
voor Uitgeest tot 2030. Afgelopen najaar zijn daarvoor een groot 
aantal werksessies georganiseerd met onder meer inwoners, winke-
liers, ouderen, jongeren, belangenorganisaties en raadsleden. Aan 
hen is gevraagd hoe het ideale Uitgeest eruit moet zien in 2030, wel-
ke ontwikkelingen zij zien waar we mee te maken krijgen en welke 
opgaven Uitgeest heeft om haar idealen in 2030 werkelijkheid te la-
ten worden.

De komende maanden wil de gemeente in een aantal gemengd sa-
mengestelde werksessies bekijken hoe alle opgaven van Uitgeest tot 
2030 slim met elkaar kunnen worden gecombineerd tot een goed in-
tegraal verhaal voor de verdere ontwikkeling van Uitgeest.
Op dinsdagavond 9 februari 2016 organiseert het gemeentebestuur 
in het gemeentehuis een informatieavond over de resultaten van de 
werksessies tot nu toe. Tegelijk wil zij nog meer ideeën van inwo-
ners horen over de toekomst van Uitgeest en hen uitnodigen om deel 
te nemen aan de werksessies in de komende maanden.
De informatieavond op 9 februari start om 20.00 uur (inloop vanaf 
19.30 uur) met een presentatie van de resultaten tot nu toe. Daarna 
is er gelegenheid om informatie uit te wisselen en ideeën achter te 
laten op informatiepanelen in de hal van het gemeentehuis.
In verband met de catering wordt het op prijs gesteld wanneer u zich 
van tevoren aanmeldt voor de avond via g.kornmann@uitgeest.nl

Hoe ziet het Uitgeest van de toekomst eruit? (foto: gemeente Uit-
geest).
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