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DEZE WEEK

IJsclub Uitgeest 
verwelkomt 1000ste lid
Uitgeest - Met de inschrijving van Anke Hartog mocht IJsclub Uit-
geest afgelopen vrijdag haar 1000ste lid verwelkomen. Voorzitter Her-
man van Sambeek verwelkomde haar op de ijsbaan aan de Castricum-
merweg met een grote bos bloemen. Helaas voor Anke is de voorspel-
de dooi zondag ingevallen dus heel lang heeft ze niet kunnen genie-
ten van haar kersverse lidmaatschap. Maar niet getreurd, het gaat vast 
nog wel eens vriezen! (foto: Martien Teeling)

Superzaterdag bij 
speeltuin Kindervreugd
Uitgeest - Zaterdag 9 februa-
ri is het Superzaterdag bij speel-
tuinvereniging Kindervreugd in 
Uitgeest. De speeltuin organi-
seert maar liefst drie activiteiten 
op één dag. Al om tien uur in de 
ochtend begint de jubilerende 
vereniging met de jaarlijkse car-
navalsochtend. Naast de carna-
valsmuziek en de polonaise wor-
den er verschillende spelletjes 
gespeeld. Voor de modeshow 
is het de bedoeling dat de kin-
deren verkleed als bijvoorbeeld 
brandweerman, mega mindy, za-
kenvrouw of voetballer naar de 
speeltuin komen. Net als vorig 
jaar dient men zich vooraf aan te 

melden, dit kan van 1 tot en met 
7 februari via www.inschrijven.
speeltuinuitgeest.nl.
Nadat alle rommel van het car-
naval is opgeruimd komen Jan 
Klaassen en Katrijn om 13.00 uur 
langs in de poppenkast. Samen 
met de kinderen beleven zij in 
deze leuke voorstelling weer een 
spannend avontuur. Tijdens de 
pauze is er natuurlijk iets te drin-
ken voor de kinderen en voor de 
ouders, opa’s en oma’s een lek-
ker bakje koffie of thee. 
Om de dag tot slot feestelijk af te 

sluiten begint om 15.00 uur een 
extra kinderdisco. Dit keer zon-
der thema, maar met invullijs-
ten, zodat iedereen zijn of haar 
favoriete plaatje kan aanvragen! 
Dj’s Sjef en Edwin maken er sa-
men met de rookmachines, bel-
lenblaas en lasershow een super 
feest van, dat je niet mag missen!
Meer informatie over deze en 
alle andere activiteiten van de 
speeltuin kunt u vinden op www.
speeltuinuitgeest.nl. 
Vragen kunt u mailen naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Castricum
Heerhugowaard

Frisse yoghurtvulling, afgewerkt
met verse frambozen, bosbessen,

bramen en weideslagroom.

Frambozen 
YoghurtsloF

8.95
T 0251 67 62 21

dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl
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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 geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
16-01-2013: Luuk, zoon van E. 
Castricum en R.J. Frens, geboren 
te Alkmaar. 17-01-2013: Bram 
Jurre, zoon van B.W.M. Kamhoot 
en M.S. Dijkstra, geboren te Be-
verwijk. 21-01-2013: Julia Jo-
hanna Maria, dochter van B.W.N. 
Vermeulen en B. Twisk, geboren 
te Castricum.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
24-01-2013: Klei, Thomas R.L. en 
de Jong, Willemijn, beiden wo-
nende te Bakkum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
20-01-2013: Besseling, Afra A., 
oud 85 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met N.A. Hes. 21-
01-2013: van Bossum, Cathari-
na W., oud 83 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
G.P.J. Hollanders. 22-01-2013: 
Ravier, Bernardus, oud 91 jaar, 
overleden te Heemskerk, ge-
huwd met M. Hasenbos.
Wonende te Akersloot:
16-01-2013: Zoon, Maria E.C., 
oud 57 jaar, overleden te Beem-
ster, gehuwd met H.J.A. Krou-
wels. 

Lezing Zuid-Afrika in de 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Op dinsdag 5 fe-
bruari wordt er een beeldpre-
sentatie gehouden in de Tuin 
van Kapitein van Rommel over 
de natuur in het het zuidelijke 
deel van Afrika. De lezing begint 
om 20.00 uur in de ontmoetings-
ruimte en wordt door Hubert Ki-

vit gegeven. ,,Nergens ter wereld 
komen zoveel van deze impo-
sante dieren voor”, zegt hij. 
Meer informatie op www.tuin-
vankapiteinrommel.nl. Entree 
drie euro inclusief koffie. Aan-
melding per mail of bel naar 
0251-672356. 

Castricum - In Galerie Street-
scape in de Burgemeester 
Mooijstraat zijn tot en met 31 ja-
nuari landschapsschilderijen en 
tekeningen te bezichtigen van 
Fré Ham-van der Voort. 
Elke vrijdagmiddag is de kunste-
nares persoonlijk aanwezig van 
12.00 tot 16.00 uur.

Expositie

FNV belastingservice
Castricum/Uitgeest- Ook dit 
jaar kunnen FNV-leden in Cas-
tricum, Akersloot, Limmen en 
Uitgeest profiteren van de FNV 
belastingservice, die nu ook van 
toepassing is op leden van de 
ANBO. Zij worden gratis gehol-
pen bij het invullen van de aan 
hen toegezonden aangiftebrief 
2012 met het verzoek tot aangif-
te per computer te doen.
FNV-leden, die van deze ser-
vice gebruik willen maken, kun-
nen zich melden vóór 2 maart 

bij W.Weber te Limmen, tel. 072-
5051210  of per e-mail: wwe-
ber@quicknet.nl van maandag 
tot en met vrijdag tussen 19.00 
en 20.00 uur.
Er wordt ingevuld in het club-
gebouw van Speeltuinvereni-
ging Kindervreugd  Middelweg 
108/110 te Uitgeest op dinsdag 
12 maart, donderdag 14 maart, 
dinsdag 19 maart en donderdag 
21 maart. 

Gevonden: 
Heereweg Bakkum: Rode kater, 
witte kraag en bef, wat wit bij 

Verdachten aangehouden 
na mishandeling in de trein
Uitgeest - De politie kreeg zon-
dagavond rond 21.05 uur een 
melding van een mishandeling 
en bedreiging van een man in de 
trein richting Alkmaar. De drie 
daders zouden in Uitgeest zijn 
uitgestapt.
De politie heeft direct een zoek-
actie op touw gezet. Twee ver-
dachten konden al snel worden 
aangehouden in de buurt van 
het NS station. Met een politie-

helikopter en een politiehond is 
nog gezocht naar de derde ver-
dachte maar deze is niet meer 
aangetroffen. De twee aange-
houden verdachten, 17 en 18 
jaar en afkomstig uit Heerhugo-
waard, zijn ingesloten voor ver-
hoor. De politie is nog op zoek 
naar getuigen. Zij kunnen con-
tact opnemen met de politie in 
Beverwijk via 0900-8844. Ano-
niem mag ook: 0800-7000. 

Burgemeester Mans leest voor
Castricum - De Nationale Voor-
leesdagen zijn in de bibliotheek 
van start gegaan met het voorle-
zen van het bekroonde prenten-
boek: ‘Nog 100 nachtjes slapen’ 
van Milja Praagman. Niemand 
minder dan burgemeester Toon 

Mans las het verhaal voor. Dat 
deed hij met veel verve, want de 
vele kinderen, waaronder twee 
groepen van Kinderdagverblijf 
Forte en hun (groot)ouders luis-
terden geboeid naar de avontu-
ren van hoofdpersoon Dorus. 

Meezingen met Projectkoor Castricum?
Castricum - Projectkoor Cas-
tricum houdt op zondag 14 april 
vanaf 14.30 uur een voorjaars-
concert met solisten als Ivera 
Musch (sopraan), Marjan Dei-
man (harp) en Peter Onnes (ho-
bo). Het concert vindt plaats in 

de Maranathakerk. Nieuwe alten 
zijn welkom bij het koor, net zo-
als tenoren en bassen. De repeti-
ties vinden plaats op zaterdag 9, 
16, 23, 30 maart en 6 en 13 april. 
De pianobegeleiding wordt ver-
zorgd door Gijs Braakman, diri-

gent is Cees Brugman. Deelne-
men kost 35 euro. 

Aanmeldingen voor 1 februari 
via www.projectkoor-castricum.
nl. Informatie bij Aad Zonneveld 
0251-656907.

de neus, voor witte sokjes, ach-
ter kniekousen, ongecastreerd, 
jong.

Inlichtingen: 
Ria Dol, tel. 0251- 658504.
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donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.15 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 
Verliefd op Ibiza
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
woensdag 20.00 uur 

Django Unchained
zaterdag 18.00 uur 
zondag 15.15 uur 

maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 
Les Misérables
vrijdag 18.30 uur 
zondag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 & 20.00 uur 
Life of Pi - 3D
zondag 15.15 uur 

The Hobbit - 3D
zaterdag 13.30 & 16.00 uur 

zondag 12.45 uur 
woensdag 15.00 uur 
Nijntje de film
zondag 12.45 uur 

woensdag 15.00 uur 
Koning van Katoren 

zaterdag 13.30 uur 
Finding Nemo (NL) 3D

zaterdag 15.30 uur
De Groeten van Mike

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 31 jan t/m 6 feb 2013

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Verliefd op Ibiza
Elf mensen, vier verhalen en één 
eiland. Iedereen komt met een 
eigen plan naar Ibiza. Maar wat 
blijkt: in essentie staat ieder-
een voor dezelfde uitdaging. Op 
lichtvoetige en komische wij-
ze ondervinden vier koppels het 

universele verlangen iets te zijn 
wat niet of niet langer haalbaar 
is en zullen ze moeten uitzoeken 
wat daar voor in de plaats komt.
Met onder andere Willeke van 
Ammelrooy, Armin van Buuren, 
en Kim Feenstra. 

Life Of Pi, van Oscarwinnaar Ang 
Lee, is gebaseerd op de gelijkna-
mige bestseller van Yann Mar-
tel. De film vertelt het verhaal 
van de onwaarschijnlijke over-

Life Of Pi in 3D levingstocht van de jonge PI op 
zee. Life Of PiI is een betoveren-
de, epische 3D ervaring, die het 
publiek zal inspireren, raken en 
meevoeren naar een plaats van 
ontdekkingen, die men nooit zal 
vergeten. 

Strandvonders
Castricum - De verhalengroep 
Oud-Castricummers heeft Men-
no Twisk uitgenodigd  te vertel-
len over strandvonderij en het 
strandvondstenmuseum. ,,Al in 
de Middeleeuwen was er sprake 
van strandroof. Burgers struin-
den stranden af, zij werden 
strandjutters genoemd. In 1852 
werden strandvonders aange-
steld. Ook Castricum heeft veel 
verschillende strandvonders ge-
kend zoals Thijs Bakker en Piet 
Zonneveld.” Geïnteresseerden 
kunnen op dinsdag 12 februa-
ri van 10.00 tot 12.00 uur bij de 
groep aanschuiven in  het mu-
seum van de werkgroep Oud-
Castricum, de Duynkant. En-
tree 2,50 euro. Opgeven bij de 
Stichting Welzijn Castricum, tel.: 
0251-656562, info@welzijncas-
tricum.nl. 

Carnaval in Gorteldonk
Limmen - Van 8 tot en met 10 
februari is het carnaval in Gor-
teldonk. Vrijdag geven de scho-
len het starschot met een feest 
in De Burgerij. Zaterdagmiddag 
wordt een bezoek gebracht aan 
de Cameren waar bingo gepeeld 
wordt met de Raad van Elf on-
der leiding van prins Tyl XIV. Om 
21.00 uur start in De Burgerij de 
‘Foute Avond’ met de feestband 
Jukebox. Het thema van de ver-
kleedpartij is dit carnavalssei-
zoen ‘kings & queens’. Konin-
gen, koninginnen maar ook prin-
sessen en prinsen zullen de re-
vue passeren. Kaarten zijn in 

de voorverkoop te verkrijgen bij 
Conquista en kosten vijf euro. 
Aan de deur worden de kaarten 
verkocht voor  7,50 euro. Zon-
dagmiddag is de optocht door 
Limmen om half twee vanaf de 
Enterij. Wie het leukste versierd 
of verkleed is, kan een prijs win-
nen. Kinderen tot tien jaar kun-
nen meerijden in de optocht. Zij 
moeten 13.00 uur aanwezig zijn. 
Het feest wordt voortgezet in De 
Burgerij van 15.00 tot 20.00 uur. 
Dinsdagavond wordt het carna-
valsseizoen afgesloten met een 
optreden in de Burgerij van Bad 
Name uit Limmen en The King. 

Genomineerd voor dj-contest
Allemaal stemmen op Lars!

Castricum - Lars Peeters, of-
tewel dj AriVa, is door naar de 
tweede ronde van een wedstrijd 
waarin gezocht wordt naar hét 
dj-talent van Nederland in de 
leeftijd twaalf tot en met vijftien 
jaar; de landelijke Fris dj con-
test. De winnaar krijgt een con-
tract bij het label van Fris, gaat 
mee op tour met The Partysquad 
en krijgt begeleiding bij het op-

starten van een professionele dj-
carrière. Lars is vijftien jaar oud, 
draait nu zo’n anderhalf jaar en 
timmert al redelijk aan de weg. 
Zijn debuut maakte hij De Bak-
kerij. Naast het mixen van mu-
ziek produceert Lars zijn eigen 
muziek. Stemmen op en luis-
teren naar dj  AriVa kan via de 
website www.wijzijnfris.nl/dj_
contest/steden/61/alkmaar.

Friszfeest
Limmen - Op 8 februari orga-
niseert Conquista in samenwer-
king met De Burgerij de carna-
valeditie van het Friszfeest met 
een dj-contest voor tieners in de 
leeftijd van 12 tot 15 jaar.
De beste dj wordt gekozen door 

middel van decibelmeters. Dj’s 
die zich inschrijven om te draai-
en mogen gratis naar binnen en 
15 personen voor 2,50 euro mee-
nemen. Ook niet-dj’s zijn wel-
kom. De entreekaarten kosten 
in de voorverkoop 4 euro en aan 
de deur 5 euro en zijn verkrijg-
baar bij Conquista of De Burge-
rij. Aanvang 20.00 uur. 

Castricum - Tot en met 5 maart 
exposeert Castricummer Harm 
Noordhoorn in het Grafisch 
Atelier Alkmaar en niet Harm 
Noordboom zoals vorige week in 
deze krant was te lezen. Het Gra-
fisch Atelier Alkmaar op de Doe-
lenstraat 23 in Alkmaar is ge-
opend van maandag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. 

Noordhoorn en 
niet Noordboom  

pieter kieftstraat 20
postbus 316
1900 ah castricum

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

info@bonhoeffer.nl
www.bonhoeffer.nl

Open Huis:
zaterdag 4 februari 2012

van 10.00 - 13.00 uur

Open Huis:
zaterdag 2 februari 2013

van 10.00 - 13.00 uur
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Twintig procent korting op assortiment

Jubileum voor Etos van den Haak!
Castricum - Op 1 februa-
ri is het op de kop af twintig 
jaar geleden dat Etos van den 
Haak de deuren opende in 
winkelcentrum Geesterduin. 
Dat wordt gevierd met drie 
dagen korting op het gehele 
assortiment met uitzondering 
van geneesmiddelen en ba-
byvoeding tot zes maanden. 
De feestelijke korting geldt 
op 31 januari, 1 en 2  februa-
ri tegen inlevering van de bon 
die te vinden is in deze editie 
van De Castricummer.

Drijvende kracht achter Etos van 
den Haak is Teunis van den Haak 
die bovendien drie jaar geleden 
een vestiging in Het Hoekstuk in 
Heiloo opende en twee maanden 
later de luxe parfumeriewinkel 

Mooi in Geesterduin waar zoon 
Stefan het team aanstuurt. Dat 
het hem lukt drie vestigingen 
met een gezonde bedrijfsvoering 
aan te sturen, heeft Teunis voor-
al te danken aan het team mede-
werkers zegt hij. ,,Velen werken 
al vanaf het begin in de drogis-
terij en allen zijn goed geschoold 
en doen regelmatig aan nascho-
ling en e-learning. Dankzij deze 
ervaring en het actueel houden 
van alle ontwikkelingen op het 
gebied van medicijnen, drogis-
terijartikelen, make-up, verzor-
gingsproducten en babyverzor-
ging kunnen onze klanten altijd 
rekenen op een deskundig ad-
vies.” 
Geboren in Badhoevedorp nam 
hij eerst een drogisterij in Am-
sterdam over. Toen hoorde ik 

dat Etos op Geesterduin te koop 
was; een prima locatie met veel 
mogelijkheden. Ik voerde lang-
zaam maar zeker een luxer as-
sortiment in en in 1998 volgde 
een flinke verbouwing en uit-
breiding. Sinds de tweede ver-
bouwing in 2005 heeft de win-
kel een frisse uitstraling en is het 
assortiment op een overzichtelij-
ke wijze opgesteld.” Etos van den 
Haak biedt naast het voordeli-
ge huismerk, elke twee weken 
aantrekkelijke aanbiedingen. En 
Teunis is er trots op dat hij ook 
hele mooie merken in huis heeft 
kunnen halen, zoals de make-
up en verzorgingproducten van 
het Italiaanse topmerk Collistar 
en het trendy Pupa Milano. ,,En 
wie nog meer exclusiviteit wenst, 
kan terecht bij Mooi, een parfu-

Met ‘uurtje-factuurtje’ betaalt men nooit teveel
EHBA: Eerste Hulp Bij Administratie

Castricum - Eerste Hulp Bij Ad-
ministratie is een nieuw admini-
stratiebureau in Castricum waar 
kleine bedrijven (zzp) maar ook 
particulieren zich kunnen aan-
melden voor het op orde krij-
gen én houden van hun admi-
nistratie. Het bureau wordt ge-
rund door Gré van der Loos. Zij 
heeft jaren ervaring met het voe-
ren van administratie. Aangezien 
EHBA werkt volgens het prin-
cipe ‘uurtje-factuurtje’ betaalt 

merie die echt een meerwaar-
de biedt aan het winkelaanbod 
in Castricum.” Stilzitten is voor-
lopig geen optie. ,,Op het mo-
ment kijk ik uit naar de verbou-
wing van winkelcentrum Gees-

terduin en de mogelijkheden die 
deze vernieuwing ons biedt. Ei-
genlijk was ik van plan het wat 
rustiger aan te doen, maar daar 
is het nog steeds niet van geko-
men”, besluit Teunis lachend.

houdprogramma. Voor wie nog 
met een schoenendoos werkt 
kan EHBA een eenvoudige ad-
ministratie opzetten, die online 
gevoerd kan worden.

,,Dat werkt makkelijker”, al-
dus Gré. ,,Het is voor de jaarcij-
fers overzichtelijk en uiteindelijk 
desgewenst ook goed zelf bij te 
houden. Omdat alleen de jaarcij-
fers nog door de accountant ver-
zorgd moeten worden, kan men 
door het jaar heen enorm bespa-
ren. Particulieren weten na ver-
loop van tijd weer precies hoe 
zij ervoor staat qua financiën. 
Dat leeft prettiger en voorkomt 
veel stress in het bestaan!” En 
Gré besluit lachend: ,,EHBA ont-
zorgt en januari is dé maand om 
met het ordenen van de admi-
nistratie van start te gaan!” Wie 
geïnteresseerd is, kan een vrij-
blijvend gesprek aanvragen. Bel 
EHBA op 06-27109193 of mail 
naar ehbacastricum@gmail.com.  

Carnaval op De Brink!

Castricum - Op zondag 3 fe-
bruari vindt in de feesttent op 
de Brink weer het grote carna-
valsfeest voor mensen met een 
verstandelijke beperking plaats. 
Stichting Sociaal Castricum or-
ganiseert dit festijn voor de ze-
vende keer. Er zijn  ruim 275 aan-
meldingen. Het programma be-

gint om 11.00 uur en duurt tot 
een uurtje of vijf. Het carnavals-
feest wordt muzikaal opgeluis-
terd door De Wico’s en de boe-
renkapel De Bloaspiepers.  En-
tertainer en zanger Perry Zui-
dam is de presentator en ook hij 
treedt op met zijn band De Kan-
jers. 

Hoogtepunt is het optreden van 
Henny Huisman die  Play Back 
Show presenteert met zeven 
kandidaten. 
Burgemeester Toon Mans zit in 
de jury, Prins Tyl de veertien-
de van de Uylenspiegheled en 
de carnavalsprins van de Groen 
Zwarte Reigers. 

Vernieuwend ondernemen
Structurele aanpak van 
verspilling van energie
Castricum - Samenwerken 
is het nieuwe ondernemen. 
Daar waar energieleveran-
ciers de strijd met elkaar aan-
gaan voor slechts luttele eu-
rocenten klantvoordeel, komt 
een groep initiatiefrijke Cas-
tricumse ondernemers met 
een concept wat een drasti-
sche verlaging van de ener-
gierekening oplevert: Het Be-
spaarteam.

Aannemersbedrijf D. Teeren-
stra, Zonbespaart, Lammers Toe-
poel Installatietechniek en HES 
Elektrotechniek hebben be-
sloten hun krachten te bunde-
len. Juist de combinatie van de-
ze vier bedrijven in Het Bespaar-
team, met ieder hun eigen spe-
cialisme, waarborgt een structu-
rele aanpak van verspilling van 
energie (gas, water en elektrici-
teit) in de woning. Dankzij deze 
samenwerking zijn de lijnen kort 
en is er één aanspreekpunt voor 
de klant. Het Bespaarteam be-

staat uit gecertificeerde Energie 
Prestatie Adviseurs (Energiela-
bel) en deskundigen op het ter-
rein van energiebesparing, duur-
zaam bouwen en het toepassen 
van hoogrenderende installaties 
en producten. Zij inventariseren 
en analyseren het energiever-
bruik en doen een voorstel waar-
bij met een overzichtelijke inves-
tering een duurzame besparing 
op het energieverbruik wordt ge-
realiseerd.

Het advies van Het Bespaarteam 
resulteert in een plan van aan-
pak. Stroom en warm water uit 
zonlicht, hoog rendement CV in-
stallaties, LED en andere ener-
giezuinige verlichting, HR++ 
isolatieglas, vloer-, gevel- en 
dakisolatie. Het Bespaarteam 
verzorgt ook de service en het 
onderhoud, zodat men geduren-
de lange tijd optimaal kan profi-
teren van de energiebesparende 
acties. Goed voor het milieu en 
de portemonnee! 

men nooit teveel. Bovendien is 
het uurtarief klantvriendelijk.

,,Iedereen die geen tijd of zin 
heeft om zelf de administratie 
bij te houden, kan bij EHBA te-
recht”, vertelt zij. ,,Dat geldt ook 
voor mensen bij wie de kennis 
ontbreekt of geen personeel wil 
aannemen voor de administra-
tie. Ook voor wie geen idee heeft 
hoeveel hij/zij overhoudt in de 
maand of heeft hoe hij/zij uit de 
schulden kan blijven is bij EHBA 
aan het goede adres. Juist als er 
slechts een paar uurtjes in de 
week aan gewerkt hoeft te wor-
den, is uitbesteden een prima 
optie. Als de administratie een-
maal weer op orde is en men be-
sluit die zelf weer te gaan doen, 
dan wordt de samenwerking 
eenvoudig stopgezet. Niemand 
zit  aan een contract vast en ie-
dereen blijft baas in eigen bedrijf 
of huis.” EHBA komt thuis, op lo-
catie of werkt online in het boek-
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Castricum - Vrijdag en zater-
dag werd bij biljartvereniging ‘t 
Stetje gestreden om de Jan van 
de Kerkhof trofee. Dit toernooi 
werd voor het eerst gespeeld ter 
ere van de vorig jaar overleden 
voorzitter Jan van de Kerkhof. De 
belangstelling om mee te doen i 
was groot. In de strijd om de der-
de en vierde plaats  kwam Theo 
Uitendaal (van biljartvereniging 
de Bevers uit Beverwijk) uit te-
gen Piet Nieuwenhuizen van ‘t 
Stetje. Beide spelers waren aan 
elkaar gewaagd, maar uiteinde-
lijk was het toch Piet Nieuwen-
huizen die in 22 beurten de der-
de plaats in de wacht sleepte. 
Rien Emmerik speelde in de fi-
nale tegen Joop van de Wijst in 

een zenuwslopende partij, waar-
bij beide heren niet opgaven. Het 
was een nek aan nek race tot het 
eind maar uiteindelijk was het 
Rien die het eerste Jan van de 
Kerkhof toernooi op zijn naam 
mag schrijven. Na de finale heeft 
de zoon van de oud-voorzitter 
Jeroen van de Kerkhof en zijn ze-
venjarige dochter Maud de prij-
zen aan de vier finalisten uitge-
reikt en Rien ook de felbegeer-
de Jan van de Kerkhof wisseltro-
fee overhandigd. Na een mooie 
emotionele speech van Rien 
werd iedereen die dit toernooi 
mogelijk heeft gemaakt bedankt 
en kan teruggekeken worden op 
een zeer geslaagd toernooi die 
vanaf nu elk jaar terug zal keren.

Akersloot - Woensdag 6 febru-
ari is er weer een doordeweekse 
wandeling bij de Amak. Vertrek 

Amak wandelt om 9.30 uur vanaf Het Kruispunt 
Mozartlaan/hoek Raadhuisweg. 
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 0251-315137 of Tini Krom, 
tel. 0251-312815. 

‘IJspret’ in ‘De Witte Brug’
Castricum - De afgelopen twee 
weken is voor alle schoolzwem-
mers het zwembad omgetoverd 

tot een ‘ijsbaan’. Buiten op de vij-
vers en in de sloten lag echt na-
tuurijs en in het zwembad waren 

situaties nagebootst, die op na-
tuurijs voor kunnen komen. Er 
werd op verschillende manieren 
geoefend hoe men zichzelf of ie-
mand anders in veiligheid kan 
brengen. 
Zo lagen er ‘wakken’ in het wa-
ter, kon men voelen en ervaren 
hoe men zichzelf kan redden op 
een ‘ijsschots’, voelen hoe het is 
om met ‘schaatsen’ in het water 
te zijn, zichzelf in veiligheid bren-
gen op ‘dun ijs’ en iemand an-
ders redden met een sjaal.
Deze ‘wintersurvival’ is ook goed 
geoefend door de leden van de 
Castricumse reddingsbrigade De 
Strandlopers en de schaatsver-
eniging  VKIJ samen. 
Ook ervaren hoe het is? Dit kan 
op zaterdagmiddag 2 februa-
ri om 13.00 uur  tijdens het vrij-
zwemmen.

Croonenburg overklast Simokos
Castricum - Na een redelijk ge-
lijkopgaande start in de eerste 
set, was het breekpunt de ser-
vicebeurt van de thuis debute-
rende Marije Bloem. Zij serveer-
de de set vanaf een stand van 
15-11 uit.

De tweede set begon meteen 
sterk en Croonenburg liep op-
nieuw snel uit op de tegenstan-
der. Simokos was volledig de 
weg kwijt en kwam niet in het 
spel voor.

Na een goed begonnen derde 
set met een voorsprong van 21-
13, kwam de tegenstander terug 
tot 23-22. Door de goede service 
van de tegenstander kon de pass 
niet meer goed bij Jasmin Luij-
ckx, die verder een uitstekende 
wedstrijd speelde, worden ge-
bracht, waardoor zij de aanval-
sters niet meer goed kon berei-
ken. Op de stand van 22-20 ging 
Regina van Dalen ongelukkig 
door haar enkel en moest gewis-
seld worden. Door een goede in-

valbeurt van Lisan Kok werd het 
laatste punt met een kill blok af-
gesloten en trok Croonenburg 
de set naar zich toe.

Na deze 3-0 voorsprong, was 
Croonenburg in de vierde set 
weer heer en meester. Het en-
thousiasme zorgde voor een 
goede sfeer in het team en een 
prima teamprestatie. De vierde 
set werd met 25-17 gewonnen 
en de vijf punten bleven in Cas-
tricum.

Ouderenmiddag 
Blauw-Zwart/Vitesse

Castricum - Vrijdag 15 febru-
ari wordt door Blauw-Zwart, de 
supportersvereniging van Vi-

tesse’22, de jaarlijkse ouderen-
middag georganiseerd. Onder 
het genot van een hapje en een 

drankje kunnen de ouderen van 
Castricum, al dan niet met een 
Vitesse verleden, weer klaverjas-
sen in de kantine van Vitesse. 
Ook zijn er traditioneel heel wat 
prijzen te winnen, niet alleen 
voor degenen die veel punten 
halen, maar ook voor de mensen 
met lage scores. Zelfs de mid-
denmoters hebben kans op een 
prijsje door een verloting. 
De aanvang is om 14.00 uur in de 
kantine De Treffer. Voor deze ou-
derenmiddag worden maximaal 
92 gratis kaarten uitgegeven. 
De kaarten zijn vanaf woens-
dag 6 februari af te halen bij Jos 
Kramer, Wayenburg 5, en wel ‘s 
morgens tot 12.00 uur of ’s mid-
dags na 17.00 uur.

Zege sneeuwspecialist Iwan Knoeff
Limmen - De vierde rit in een 
reeks van acht om de Grote 
Prijs Pilkes Infra Licht cup is een 
prooi geworden van Iwan Knoeff. 
Op het van een dikke sneeuw-
laag ontdane mountainbikepar-
cours ontspon zich een aantrek-
kelijke en spannende wedstrijd. 
Dat niet iedereen uit de voeten 
kan op een van een dun laag-
je sneeuw voorzien parcours, 
bewees de koers van donder-
dagavond. Iwan Knoeff liet zien 
het best opgewassen te zijn te-
gen deze winterse omstandighe-
den. Als een evenwichtskunste-
naar en met hoge snelheid reed 
Knoeff weg van de groep op het 
geïmproviseerd verlichte en aan-

gepaste circuit. Een groot deel 
van de verlichting was beschik-
baar gesteld aan de actieve Lim-
mer IJsclub voor de afgelopen 
dinsdagavond verreden en ge-
slaagde schaatsmarathonwed-
strijden op natuurijs. Onder het 
schijnsel van bijna volle maan 
en heldere hemel, in combinatie 
met het sneeuwdek, wist debu-
tant Marco Jonk uit Purmerend 
direct zijn visitekaartje af te ge-
ven, door wel op ruime afstand 
van Knoeff, maar nipt voor Dimi-
tri de Roeck, beslag te leggen op 
plek twee. Wat voor de meeste 
deelnemers geldt als een gezel-
lig ontspannen doordeweeks in-
termezzo, bleek dit keer niet he-

lemaal bewaarheid. Het trio Mar-
tin Hetteling, Paul Samuels en 
Henk Louwe streden gebroede-
lijk om de overige troostprijzen. 

Op driekwart van de koers wist 
Henk Louwe na een valpartij 
toch weer aansluiting te krijgen 
bij zijn trouwe en ietwat op hem 
wachtende metgezellen. Nadat 
het trio weer compleet was, deed 
Louwe tevergeefse pogingen te 
passeren. Op de smalle sneeuw-
vrije baan lukte dit niet, hetgeen 
na afloop leidde tot enkele felle 
reacties, wat zelfs tot gevolg had 
dat Louwe ontbrak bij de altijd 
volgende evaluatie van de wed-
strijd na afloop. 

Castricum - Op zaterdag 19 ja-
nuari heeft Nova Scheelings een 
tweede plaats behaald op de in-
ternationale wedstrijd kunstrij-
den. Zaterdag een wedstrijd en 
zondag had zij een test van de 
KNSB. Ook deze behaalde zij. 
Een topweekend voor de jonge 
Nova. Ze traint momenteel dan 
ook weer hard voor de volgen-
de internationale wedstrijd. Met 
in haar achterhoofd haar pres-
tatie op het Nederlands Kampi-
oenschap, deze beker en haar 
behaalde KNSB test gaat zij vol 

Tweede plaats 
voor Nova

vertrouwen op 2 februari naar 
Turnhout.

Zondag 3 februari 14.00 uur:

Limmen - O.S.V.

balsponsor:	 vervoercentrale Peeters b.v.

pupil v.d. week:	arthur conzales Martinez (sPeler liMMen D2)

Rien Emmerik winnaar 
Jan van de Kerkhof 

toernooi
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105-jarige kijkt terug 
op veelbewogen leven
Castricum - Ze werd vori-
ge week dinsdag 105 jaar oud, 
Everdina Ellens-Lemstra. Di-
na of  Dientje werd geboren in 
Zaandam in 1908 en vertrok  op 
zestienjarige leeftijd samen met 
haar ouders, drie broers en een 
zuster naar Amerika. In dat land 
leerde zij later haar man Dani-
el kennen, een telegrafist op de 
grote vaart. Hoe haar man ook 
probeerde een baan in Amerika 
te vinden, het lukte niet. Dus ver-
trokken zij in 1939 naar Holland. 

In 1940 brak de oorlog uit en Da-
niël voer kort daarna naar Indo-
nesië. Voordat hij vertrok, lag zijn 

schip in Genua. Daar is Everdi-
na toen via Parijs naar toe ge-
reisd, een hele onderneming 
voor een jonge vrouw uit die tijd. 
,,Ik mocht een maand aan boord 
blijven en ik heb er erg fijne her-
inneringen aan overgehouden.”  
Vijf oorlogsjaren scheidden het 
pasgetrouwde paar. In de oor-
log was het contact minimaal.  
Everdina: ,,Ik ontving via het Ro-
de Kruis het bericht dat mijn man 
niet meer terug zou komen. Ik 
was in verwachting en de jaren 
die volgden was ik samen met 
mijn zoon Daan. Toen mijn man 
na de oorlog weer naar Holland 
kwam was onze zoon vijf jaar. 

,,Dat is mijn pappa niet”, zei de 
kleine jongen. Met zeven jaar er 
tussen werd hun zoon Bart ge-
boren. Daniël bleef varen tot zijn 
60ste. Daniël overleed op 67-ja-
rige leeftijd. Hun zoon Daan (72)  
woont in Den Haag en zoon Bart 
(65) in Vogelenzang. Met beiden 
heeft Everdina een goed contact. 
Zij heeft vier kleinkinderen en 
vijf achterkleinkinderen. 

,,Ik woonde veertien jaar in een 
huurhuis in Amsterdam en erg 
royaal had ik het niet.” In 1954 
verhuisden Everdina en haar 
man naar de Frederik Hendrik-
straat in Castricum. Toen Dani-
el ziek werd besloten zij te ver-
huizen naar De Loet. Na de dood 
van haar man heeft Everdina 
daar gewoond tot haar 96ste. 
Daarna ging zij naar het woon-
zorgcentrum De Boogaert, waar 
zij nu nog woont. Nadat zij met 

een foto in diverse kranten heeft 
gestaan en op de tv te zien was, 
staat de telefoon niet stil en stro-
men de felicitaties binnen. Lo-
gisch, want Everdina is een lieve, 

hartelijke vrouw. Op een gebro-
ken heup na en wat doofheid is 
zij redelijk gezond. Ongelooflijk 
hoe vitaal deze 105-jarige vrouw 
nog is! (Marga Wiersma).

Nieuwbouw opnamekliniek
Castricum - Met het metse-
len van een muurtje gaf bur-
gemeester Mans, samen met 
medewerkers en cliënten van 
Dijk en Duin, het startsein 
voor de nieuw te bouwen op-
namekliniek voor volwasse-
nen. 

Deze openingshandeling was 

een onderdeel van de nieuw-
jaarsreceptie die de psychiatri-
sche instelling Dijk en Duin or-
ganiseerde. 
Medewerkers en genodigden 
kregen een uitleg over de opna-
mekliniek dat nu wordt gebouwd 
en een rondleiding door het al 
verbouwde Breehorn, waar cli-
enten in maart 2013 intrekken. 

Open dagen Technisch College

Onderwijs met gevoel
IJmuiden – Er zijn ouders en 
kinderen die liever kiezen voor 
een kleine en veilige school. 
Daarbij vormt het toekomstper-
spectief voor de kinderen en de 
kwaliteit van het onderwijs een 
belangrijk onderdeel van die 
keuze. Het Technisch College 
Velsen is een Vakcollege. Leer-
lingen worden succesvol opge-
leid tot technische vakmensen. 
Wie techniek in de vingers heeft, 
kan na dit VMBO door naar een 
MBO en vervolgens naar het 
HBO, of gaan werken. Een tech-
nische opleiding biedt een goe-
de toekomst. 
Deze school leidt al bijna 100 

jaar goede vakmensen op en is 
een begrip in de regio. Veilig-
heid en respect voor elkaar zijn 
kernbegrippen in de school. De-
ze benadering geeft een sfeer 
waarin iedereen zich prettig en 
vooral veilig voelt, wat uiteraard 
de studieresultaten ten goede 
komt. In deze kleine school kent 
men elkaar en weet men wat 
een leerling nodig heeft. Door 
de unieke opzet van het leerpro-
gramma hoeft een leerling de 
eerste twee jaar geen huiswerk 
te maken, dat gebeurt op school! 
Meteen in de onderbouw wordt 
zes uur techniek gegeven en dat 
wordt daarna alleen maar meer. 

IJmond - Ook dit voorjaar geeft 
Socius, maatschappelijk dienst-
verleners, weer een aantal cur-
sussen op diverse locaties in 
Midden-Kennemerland. De ‘Ou-
dercursus Positief Opvoeden’ is 
een cursus voor ouders met een 
of meerdere kinderen in de leef-
tijd tot twaalf jaar met problemen 
in hun gedrag thuis, op school of 
in de omgang met leeftijdsgeno-
ten. 
Er is ook de gespreksgroep ‘Om-
gaan met rouw’. Dit is een ge-
spreksgroep voor mannen en 
vrouwen die hun partner verlo-
ren hebben. Met name het ver-
werken van het verlies en het 
vormgeven van een veranderd 
dagelijks leven zijn onderwer-
pen die aan bod komen. Daar-
naast geeft Socius-md nog een 

aantal andere cursussen. Beter 
leren omgaan met geld bijvoor-
beeld en Beter leren omgaan 
met weekgeld, om inzicht in de 
eigen financiële situatie te krij-
gen en  om op een andere ma-
nier met geld om te gaan.
 
Assertiviteitcursus
Van Klacht naar Kracht is een 
cursus voor vrouwen die steviger 
en bewuster in hun schoenen 
willen staan. Veilig en Krachtig is 
voor vrouwen die in hun relatie 
mishandeld zijn. Zin in vriend-
schap, voor vrouwen 55+, is be-
doeld om vriendschappen te ver-
beteren of nieuwe vriendschap-
pen te sluiten. Voor informatie 
en aanmelding www.groepen-
vansocius.nl, of  bellen met 088-
8876900.

Cursussen bij Socius van start

Wie makkelijker leert door met 
handen bezig te zijn, is bij Tech-
nische School Velsen op de goe-
de plek. Samengevat: Opleidin-
gen van Basis Beroepsgericht  
tot Technische Mavo. Vakman-
schap, een breed aanbod vak-
opleidingen voor als je liever met 
je handen leert. 
Maatwerk in opleidingen, leren 
met aandacht voor elke leerling. 
Klein en betrokken, een veilige 
en warme sfeer voor het beste 
studieresultaat. Uitstekend be-
reikbaar met het openbaar ver-
voer, de bus of de draagvleu-
gelboot. Technisch College Vel-
sen, houdt open dagen: op vrij-
dag 8 februari van 19.00 tot 
21.00 uur en zaterdag 9 februa-
ri van 10.00 tot 13.00 uur. Loca-
tie: Briniostraat 12, in IJmuiden. 
Zie ook www. technischeschool-
velsen.nl.

E-bike van het jaar!
Winnaar met korting 
bij Fietsshop Uitgeest
Uitgeest - Op 20 januari is de 
‘E-bike van het Jaar’ gekozen. 
Het werd de Trek TM500+. De 
Trek liet daarmee de Smart E-
bike en de Sparta Ion RXS+ 
achter zich. Bij Fietshop Uit-
geest kan men deze winnaar 
bestellen met tien procent 
korting op de aankoopprijs!  

De jury was zeer te spreken 
over de grote actieradius van de 
TM500+, de optimale gewichts-
verdeling van de fiets en het ui-
termate betrouwbare Bosch sy-
steem waarmee de TM500+ is 
uitgerust. De TM500+ beschikt 
over een door Trek zelf ontwor-
pen bevestiging voor de Bosch 
motor. Dit resulteert in een frame 
dat 400 gram lichter is dan een 
fiets met de standaard bevesti-
ging voor Bosch motoren, zo-
als die door andere merken ge-
bruikt wordt. De fiets is boven-

dien voorzien van een hol stuur 
waarin de kabels uit het zicht zijn 
opgeborgen. De TM500+ is voor 
heren verkrijgbaar in het zwart 
en voor dames in het zwart en in 
het bruin. Fietsshop Uitgeest is 
te vinden op de Prinses Beatrix-
laan 9 in Uitgeest, tel.: 0251-
317782, info@fietsshopuitgeest.
nl, http://fietsshopuitgeest.nl.

De Trek TM500+ beschikt over 
een grote actieradius, een opti-
male gewichtsverdeling en uiter-
mate betrouwbare Bosch motor.

Frank Boske geeft bijzondere 
inloop/workshop fotograferen 
Castricum - Dankzij werk-
plaatschef Jan van Bakel vond, 
lang geleden, de als automon-
teur mislukkende Frank Boske  
passender werk. Hij werd (por-
tret)fotograaf. Nu verruilt hij het 
vastleggen op de gevoelige plaat 
met het in beweging brengen 
van mensen. Aanstaande zater-
dag  vertelt hij alles wat hij weet 
tijdens een inloop/workshop 
over fotografie en digitaal foto 
bewerken.
,,Wil je iets bereiken in je leven?”, 
vroeg Van Bakel aan de van on-
der tot boven in olie en vet ge-

hulde Frank. ,,Word dan geen 
automonteur.” Niet gehinderd 
door enige kennis van zaken sol-
liciteerde de ex-monteur in een 
fotowinkel. Drie jaar later open-
de Boske zijn eigen fotozaak. De 
tientallen jaren ervaring liggen 
inmiddels ongebruikt in  het in-
tern geheugen van de onderne-
mer en idealist. 
De fotostudio aan de Dorpsstraat 
in Castricum werd verbouwd tot 
ontvangstruimte voor groepen. 
Onder het motto ‘delen is verme-
nigvuldigen’ deelt Boske zater-
dag 2 februari zijn ervaring met 

iedereen die belangstelling heeft 
voor fotografie. Een kop koffie of 
thee is gratis, een bijdrage van 
vijf euro voor de onkosten wordt 
op prijs gesteld. Zaterdag tussen 
10.00 en 16.00 uur is fotoplezier 
op zijn leukst zo goed als gratis 
op te halen aan de Dorpsstraat 
23 in Castricum. 





Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van fe-
bruari van de Stichting Uit-
geester Senioren.
Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 
Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-821105. Voor overige 
activiteiten van de Stichting 
Uitgeester Senioren kunt u 
zich telefonisch aanmelden 
op nummer 0251-311136.
 

Activiteitenkalender 
februari

Maandag 4, 11, 18, 25:
10.00 -13.15 uur: ZW: koffie-
plus;
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en bridgen;
14.30 -16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten Ro-
de Kruis, ook verkoop, inl.: 
312712;

Maandag 4, 18:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis;
14.00-16.00 uur: ZW: Paint-
shop-pro;
  
Maandag 18
10.00-12.00 uur: ZW: schrij-
verskring.

Dinsdag 5, 12, 19, 26:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga;
10.45-11.45 uur: ZW: T’ai Chi; 
13.30-17.00 uur: ZW: soos/
biljarten en klaverjassen, ook  
bridgen van 14.00-17.00 uur;

Dinsdag 12, 26: 
09.00-10.30 uur: ZW:  compu-
terkennis;
09.30-11.30 uur: ZW: fotogra-
fie (ANBO)

Dinsdag 5 en 19: 
13.30-15.00 uur/15.00-16.30 
uur : ZW: computerkennis; 

Woensdag  6, 13, 20, 27:
09.30-10.15 uur: De Klop: 
Sportfit, ook van 10.45-11.30 
uur. Inl.: 310370;
10.00-12.00 uur: ZW: koers-
bal (ANBO);
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis; 
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten;
14.00-16.00 uur: ZW: scha-
ken; 
19.45-21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 313401;

Woensdag 13:
14.00 uur: ZW: Bingo (AN-
BO), zaal open: 13.30 uur;
14.00-16.00 uur: ZW: Kos-

tuumshow: Zaanse Kaper;

Woensdag 13, 27:
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW: computerkennis en  be-
werking digitale fotografie;

Woensdag 6, 20:
14.00-16.30 uur: ZW: teke-
nen/schilderen; 
13.30-15.30 uur: ZW: kaarten 
maken;
14.00-15.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie;

Woensdag 27:
09.00 uur: stedenwandeling 
Voorburg, vertrek vanaf sta-
tion.

Donderdag 7, 14, 21, 28:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen, 09.30-10.30 uur: 
ZW: 1 uur wandelen;
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel.: 311240;
09.30-12.00 uur: ZW: Soos 
met biljarten voor beginners;
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW: computerkennis;
09.30-11.30 uur: ZW: drie di-
mensionaal, beeldhouwen/
boetseren;
10.00-11.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie;
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO) 
14.00-15.30 uur: ZW: Fifty-fit 

Donderdag 4, 28:
10.00-11.30 uur: ZW: Quilten;

Donderdag 21:
09.30-11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen.

Vrijdag 1, 8, 15, 22:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga, 
ook van 10.15-11.15 uur;
10.00-11.30 uur: zwemmen in 
Beverwijk, inl.: 311117;
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten;
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’ (ANBO).

Zaterdag  2, 9, 16, 23:
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO);

Zaterdag 9:
10.00-12.00 uur: ZW: papier-
knipkunst.

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan in Uit-
geest. 

Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw E. Hendriks en me-
vrouw R. Prigge, tel.: 0251-
311136. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

IJsclub Uitgeest
Uitgeest - In gewest Utrecht-
Noord-Holland is IJsclub Uit-
geest, opgericht in 1854, verre-
weg de oudste club. Het is zelfs 
een van de oudste clubs van Eu-
ropa. Met veel enthousiasme 
vertelt Voorzitter Herman van 
Sambeek: “Hoe ging dat vroe-
ger, het ijs was van de boeren. 
Ze hadden ’s winters hun vee 
op stal, verder was er weinig te 
doen en als het vroor gingen ze 
schaatsen. Later kwamen de no-
tabelen erbij, die konden contri-
butie betalen.”
In die tijd was men bij de club al-
leen actief als er ijs lag en kon-
den de notulen van de leden-
vergadering op de achterkant 
van een sigarendoos geschre-
ven worden, verder gebeurde er 
niets. Tegenwoordig is de club 
gedurende het hele jaar actief. 
Er wordt van eind april tot half 
september elke woensdagavond 
in de Schermerpolder nabij het 
pontje van Akersloot of in de 
duinen gefietst. Daarnaast rijdt 
men zo’n drie keer per seizoen 
een tijdrit en wordt er met de 
Wielerronde van Uitgeest mee-
gedaan. Maar ook gaat de IJs-
club jaarlijks naar de Belgische 
Ardennen of de Franse Vogezen/
Alpen voor een trainingsstage.
Als er geen natuurijs ligt dan is 
er altijd nog IJsbaan de Meent in 
Alkmaar.
Basisscholen worden aange-
schreven zodat in het najaar, zo-
dra deze kunstijsbaan zijn deu-
ren opent, kinderen schaatsles-
sen kunnen nemen onder lei-
ding van zes trainers. Dit seizoen 
worden weer zo’n 170 kinderen 
met bussen vervoerd. Deze tradi-
tie van het jeugdschaatsen gaat 
terug tot de jaren tachtig. Toen 
heette het nog schoolschaatsen, 
een term die nu nog steeds door 
Uitgeest rondzingt. De opzet van 
het jeugdschaatsen is de kinde-

Sportclub in het spo(r)tlicht

ren op een leuke en speelse ma-
nier te leren schaatsen waardoor 
zij na een of meerdere seizoenen 
goed leren glijden en afzetten. 
Als er dan natuurijs ligt, kunnen 
zij prima vooruit komen en zelfs 
tochten maken.
Blijkt dat de kinderen een goed 
diploma hebben of voldoen-
de jaren ervaring hebben bij dit 
jeugdschaatsen dan kunnen zij 
zich aansluiten bij de trainings-
groep. Er wordt dan gericht ge-
traind en ze kunnen deelnemen 
aan officiële wedstrijden. Onder 
leiding van Kees Molenaar wor-
den wedstrijden in Alkmaar ge-
reden en proberen de schaat-
sers een Persoonlijk Record te 
rijden tegen andere verenigin-
gen. Herman: “Kees Molenaar 
is de steunpilaar van de vereni-
ging. Het is natuurlijk leuk dat 
we goede schaatsrijders heb-
ben, kijk maar naar de tijden 
in de krant.” En hoewel het zo 
maar zou kunnen dat er dan een 

Sven Kramer of een Irene Wüst 
uit voortkomt, dit is niet de op-
zet van IJsclub Uitgeest. Wat 
Herman betreft staat voorop dat 
de kinderen plezier beleven aan 
deze sport en dat ze enthousi-
ast zijn. Herman: “Ik kan geen 
slag schaatsen maar het is wel 
ontzèttend gezellig. We hebben 
enorm veel vrijwilligers, we hoe-
ven maar een kik te geven en ie-
dereen staat klaar.”
Vorige week werd deze uitspraak 
bewezen op de bewuste zondag 
dat het mooie ijs onder een dik-
ke laag sneeuw kwam te liggen. 
Er werd een mail rondgestuurd 
naar de leden met de vraag of 
zo veel mogelijk mensen sneeuw 
wilden komen vegen. Hieraan 
werd onmiddellijk gehoor ge-
geven door zeker 30 man. Daar-
bij wil Herman nog even vermeld 
hebben dat de club een goeie 
ijsmeester heeft aan Nico Brant-
jes, hij is de man die controleert 
en zorgt dat er op een verant-
woorde manier geschaatst kan 
worden. Als Nico het niet ziet zit-
ten, neemt hij geen enkel risi-
co. Zo kan het gebeuren dat een 
geplande Elfstedentocht op de 
landijsbaan geannuleerd wordt 
vanwege teveel zwakke plekken. 
Afgelopen zaterdag was er nog 
een bijzonder moment toen de 
voorzitter met een bos bloemen 
Anke Hartog als duizendste lid 
mocht verwelkomen. Volkomen 
verrast nam zij de bos op het ijs, 
onder toeziend oog van man en 
kinderen, in ontvangst. 
Tot slot zegt Herman : “We heb-
ben lekker kunnen schaatsen af-
gelopen week en ondanks de 
dooi nu, hopen we dat we dit 
seizoen nog een Molen Meren 
Tocht samen met Krommenie-
dijk kunnen organiseren.” La-
ten we duimen dat Uitgeest nog 
kan zeggen “it giet oan”. (Moni-
que Teeling) 

31 oktober 201214



2Inschrijven voor de 
basisschool in Uitgeest
Uitgeest - In februari en maart zetten de twee openbare en vier ka-
tholieke basisscholen in Uitgeest de deuren open voor ouders van 
aanstaande leerlingen. De meeste kinderen gaan vanaf hun vier-
de jaar naar de basisschool. Inschrijving op een basisschool is in elk 
geval verplicht op de eerste schooldag in de maand nadat een kind 
vijf jaar is geworden.   
De Uitgeester basisscholen bieden elk op hun eigen wijze ouders 
de gelegenheid om kennis te maken met de school, de leerkrachten 
en de lesmethode. Aanmelden van leerlingen is eventueel ter plek-
ke mogelijk. Inschrijfformulieren zijn aan te vragen bij de scholen.
De Paltrok (openbaar): voorlichtingsbijeenkomsten op 20 maart 
(09.30 tot10.30 uur) en 21 maart  (14.00 tot 15.00 uur en 19.30 tot 
20.30 uur). Meer informatie op www.obsdepaltrok.nl.
De Wissel (daltononderwijs): informatieavond op 11 maart (20.00 
uur) en open dag op 14 maart (09.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 15.00 
uur). Meer informatie op www.dewisseluitgeest.nl.
De Molenhoek (r.k.): open dag op 2 maart (11.00 tot 13.00 uur). 
Meer informatie op www.molenhoek-tabijn.nl.
De Binnenmeer (r.k.): open dag op 5 februari (09.00 tot 17.00 uur). 
Meer informatie op www.binnenmeer-tabijn.nl.
De Vrijburg (r.k.): open dagen op 9 februari (10.00 tot 12.30 uur), 12 
februari (09.00 tot 17.30 uur), 13 februari 09.00 tot 16.00 uur en 14 
februari (09.00 tot 17.30 uur). Meer informatie op www.vrijburg-ta-
bijn.nl. De Kornak (r.k.): informatieavond op 25 maart (20.00 uur) 
en open dag op 27 maart (09.00 tot 12.30 uur). Meer informatie op 
www.kornak-tabijn.nl. 

A Simple life, vrijdag 
in filmhuis de Zwaan
Uitgeest - De film ‘A Simple Life’ 
draait vrijdag 1 februari in film-
huis De Zwaan.
Roger is een filmproducent, jong 
en op zijn carrière gericht. Hij 
wordt in zijn dagelijks leven bij-
gestaan door de oude huishoud-

ster Ah Tao die al jaren lang in 
zijn familie werkt. Hoewel er een 
hechte band is tussen de twee 
lijkt het net alsof Roger zijn car-
rière voor alles stelt en alle zorg 
van Ah Tao als vanzelfspre-
kend neemt. Af en toe kibbe-

len ze flink met elkaar want Ah 
Tao prikt flink door de façades 
van de filmindustrie, en de pre-
tenties van Roger, heen. Op een 
dag verandert alles als Roger zijn 
hulp onwel aantreft in zijn huis. 
Roger begint te beseffen hoe be-
langrijk Tao eigenlijk voor hem is 
en besluit langzamerhand om al-
le zorg voor haar op zich te ne-
men. Dat heeft nog al wat voeten 
in de aarde.               
A Simple life is een mooie en 
ontroerende film over ouder 
wordende mensen. Deannie Yip 
die de huishoudster speelt won 
in 2011 de Zilveren Leeuw voor 
Beste Actrice op het Filmfestival 
van Venetië.
De film is te zien op vrijdag 1 fe-
bruari in Filmhuis de Zwaan in 
Uitgeest. De zaal is open vanaf 
kwart voor acht en de film be-
gint om 20.15. Toegang: 5 euro 
inclusief een kopje koffie voor-
afgaand aan de film. (“Vrienden” 
betalen een euro minder). Kaar-
ten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139, Uitgeest.

Alzheimercafé over 
vakantiemogelijkheden
Heemskerk - Op woensdag-
middag 6 februari is er een Alz-
heimer Café in Heemskerk. Het 
onderwerp is: “Samen op vakan-
tie, wat zijn de mogelijkheden?” 
Gespreksleider Elsbeth Holtz 
ontmoet deze middag de heer en 
mevrouw Reinders van de orga-
nisatie Het Vakantiebureau. Zij 
zullen de verschillende mogelijk-
heden uitleggen. 
Mensen met een thuiswonen-
de dementerende partner kun-
nen samen vakantie vieren tij-
dens speciale vakantieweken.  
Continue zorg kan de dagelijk-
se verzorging van de demente-
rende partner heel zwaar maken. 
Tijdens zo’n vakantie kan men 
die zorg overlaten aan deskun-
dige  vrijwilligers, die goed op de 
hoogte zijn van de specifieke si-
tuatie. Wie meer wil weten over 
dit onderwerp, kan naar Zorg-

centrum Sint Agnes, Zamenhof 
65 in  Heemskerk. De ontvangst 
is vanaf 14.15 uur en afsluiting 
om ongeveer 16.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie 
er nog nooit eerder is geweest, 
moet beslist gaan kennismaken. 
De toegang én het eerste kop-
je koffie zijn gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig.

Wat kan men verwachten? 
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door de vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
eens rustig na te lezen.

Mishandeling in de trein, 
daders gepakt op station
Uitgeest - De politie kreeg zon-
dagavond rond negen uur een 
melding van een mishandeling 
en bedreiging van een man in de 
trein richting Alkmaar. De drie 
daders zouden in Uitgeest zijn 
uitgestapt. Één verdachte is het 
spoor overgestoken en de wijk 
de Kleis in gevlucht.
De politie werd bij de achtervol-
ging geholpen door een helikop-
ter van de politie en een speur-
hond. De politie was massaal 
aanwezig op het station. De po-
litiehelikopter was bezig met een 
routinevlucht. Zodoende kon de 

politiehelikopter snel assisteren.
Volgens de politie ter plaatse 
waren er drie daders. Twee daar-
van zijn op het station aange-
houden. De politie is nog lange 
tijd opzoek geweest naar de der-
de dader, onder andere met po-
litie in burger maar deze is niet 
meer aangetroffen.

De politie is nog op zoek naar 
getuigen. Zij kunnen contact op-
nemen met de politie in Bever-
wijk via 0900-8844. Anoniem 
mag ook: 0800-7000. (bron: 
112-uitgeest.nl).

Girls Only Valentijn
Uitgeest - Met Valentijnsdag 
in het vooruitzicht organiseert 

jongerencentrum Zienhouse 
op dinsdag 12 februari speci-

aal voor meiden van 19.00 tot 
21.00 uur een Girls Only Valen-
tijn Avond. Dit houdt in dat er al-
leen meiden mogen komen in de 
leeftijd van 11 tot 15 jaar. Tijdens 
deze avond kunnen de meiden 
voor zichzelf of voor hun “Va-
lentijn” cup cakes en chocola-
de bonbons maken. En op een 
mooie manier inpakken. Wil je 
ook een kaart met gedicht ma-
ken dan is hier ook ruimte voor. 
Je kunt je opgeven bij andreajon-
gerenwerker@gmail.com maar 
spontaan langs komen mag ook! 
Je bent welkom! Kosten 1 euro.

Datum dinsdag 12 februari. Lo-
catie: Zienhouse, Zienlaan 10, 
Uitgeest

Nieuws van de Bridgeclub
Uitgeest - We bridgen per sei-
zoen 5 perioden (‘sets’, ahw). 
Per periode verdient een koppel 
plaatspunten en wie na de vijf-
de set de meeste plaatspunten 
heeft is kampioen. Normaal ge-
sproken verschaffen de resulta-
ten van de eerste drie perioden 
genoeg duidelijkheid om al voor-
zichtig de naam van de aanko-
mende kampioenen op de wis-
selbeker te schrijven. Met een 
uitwisbare stift, dat dan wel! Het 
gaat zo’n beetje als bij voetbal: 
bij een EK strijden 16 teams ge-
durende twee weken om de ti-
tel en aan het einde is Duitsland 
kampioen. En bij bridge, in Uit-
geest: 30 weken strijd, in goe-
de sfeer en gezellig, evengoed 
met het mes op tafel, en aan het 
einde is het koppel De Groot-
Kossen kampioen. Maar dat is 
dit seizoen toch niet helemaal 
het geval. Eric Molenaar-Har-
ry Twaalfhoven hebben goede 
resultaten geboekt in de eerste 

twee sets, maar vallen deze der-
de periode weer wat terug. Even 
herpakken in de vierde periode, 
zou ik zeggen, de uitgangsposi-
tie is immers goed. Andere kans-
hebbers zijn Arie van der Eng-
Jaap Willemse. De tweede set 
was niet goed, met een zevende 
plek, maar deze derde periode 
wordt overtuigend op het palma-
res bijgeschreven en zou graad-
meter kunnen zijn voor periode 
4 en 5. En dan hebben we nog 
een koppel dat nog geen peri-
odetitel op de naam heeft ge-
schreven maar dat stilletjes (je 
hoort ze niet, je ziet ze niet) wél 
elke periode meesnoept van de 
plaatspunten en dat zijn Fred van 
Andel en Ruud Berkhout. In de 
meesterpuntenranglijst van dit 
seizoen staan zij nu bovenaan 
en ik zou zeggen: vierde periode 
voor jullie, mannen! Over man-
nen gesproken, in de E-lijn zien 
wij weer eens een mooie sco-
re voor Meeuwes Luten en Ma-

rio Tedde, krasse knarren van het 
eerste uur. Op de eerste avond 
na de jaarwisseling wenste ik 
Meeuwes een goed 2013. Dat 
wenste hij mij ook toe en hij on-
derstreepte dat met een hand-
druk!!

De belangrijkste uitslagen:

A-lijn: 1 Arie vd Eng-Jaap Wil-
lemse 63,00%, 2 Simon Wijte-
Paul Wijte 57,50%, 3 Fred v An-
del-Ruud Berkhout 57,00%.
B-lijn: 1 Marléne Heijne-Henk 
Jonker 58,75%, 2 Tiny ten Hoeve-
Aad Wijte 57,50%, 3 Gré Appel-
man-Tineke v Sambeek 54,17%.
C-lijn: 1 Wim Hoogeboom-Nico 
Molenaar 60,00%, 2 Toos Schalk-
Jaap Schalk 55,83%, 3 Ineke 
Pabon-Martin Pabon 55,42%.
D-lijn: 1 Tineke Ruys-Riny v Wijk 
55,73%, 2 Ton v Wijk-Ank Kager 
54,69%, 3 Jan Goeman-Henk 
Zwaan 54,17%.
E-lijn: 1 Meeuwes Luten-Mario 
Tedde 59,72%, 2 Maria Jacobs-
Roland Kiès 58,33%, 3 Gré Krom-
Riek Koek 54,17%. (Paul Wijte)
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OPLAAG 117.000

Amateurvoetbalvereniging 
ADO’20 in Heemskerk, opge-
richt in 1920,  was jarenlang 
de grootste voetbalvereniging 
van Nederland. De club telt 
momenteel zo’n 1100 leden en 
heeft 300 vrijwilligers rondlopen 
die zich vol overgave storten op 
werkzaamheden voor hun club. 
Onder hen veel 50-plussers, 
die het heerlijk vinden zich in te 
zetten voor hun cluppie. Op het 
moment van het interview zitten 
8 vrijwilligers, 7 mannen en 1 
vrouw,  met een pot koffi e ge-
zellig in een warme ruimte want 
buiten vriest het. De velden zijn 
niet groen zoals het hoort maar 
wit, dus voetballen zit er even 
niet in. De vrijwilligers die na een 
voetbalzondag altijd op maan-
dag komen schoonmaken, heb-
ben nu dus vrij. Maar voor deze 
50-plussers is er eigenlijk altijd 
werk. De sfeer is ronduit vrolijk 
en plagerig. Het is te merken dat 
deze vrijwilligers met liefde voor 
hun club de kou trotseren en het 
leuk vinden de boel op orde te 
houden. Volgens de mannen is 

er altijd wat te bespreken, van 
roddels tot het weer, items van 
het journaal maar ook een hoop 
onzin.
De enige vrouw in hun midden 
vandaag is Elly Beentjes. Zij ver-
telt dat zij de administratie ver-
zorgt en op de vraag wat zij met 
voetbal heeft roept ze droogjes: 
“Niets, ik ben gewoon getrouwd 
met een voetbalgek.” Er wordt 
voornamelijk veel gelachen en 
je moet van goeden huize ko-
men, wil je je hier als gast niet 
thuis voelen. Zo blijkt een van de 
prominente vrijwilligers, Theo ge-
naamd, niet aanwezig te zijn en 
dat is jammer want die ‘kleine’ 
is dan wel Amsterdammer van 
geboorte maar hij woont ruim 
40 jaar in Heemskerk en hoort 
helemaal bij de club, hij weet al-
les over de vereniging, aldus zijn 
kompanen. 
Wat ze zoal doen op een och-
tend? Het veld wordt bijgehou-
den door de gemeente dus ze 
hoeven geen gras te maaien 
maar er valt bijvoorbeeld altijd 
wel wat te repareren. Helaas is 

de trend tegenwoordig om din-
gen te vernielen dus dat moet 
dan zo snel mogelijk weer ge-
maakt worden, prullenbakken 
moeten geleegd en douches 
moeten het natuurlijk wel doen.
Soms laat men het licht branden 
of de douches zijn niet uitgezet, 
tja dat zijn vervelende dingen. 
Het wordt in ieder geval goed 
duidelijk dat het ADO-gevoel er 
bij iedereen van jongs af aan 
inzit. Sommigen weten nog dat 
Heemskerk maar een paar dui-
zend inwoners had, een dorp 
van boeren en tuinders. Dus heel 
gek is het niet dat juist deze leef-
tijd het zogenaamde ‘wij-gevoel’ 
moeiteloos weet op te roepen. 
Gerrit Mous is degene die alles 
wat de accommodatie betreft 
coördineert. Gerrit: “Als er  iets 
is waar wij mee zitten dan com-
municeer ik daarover naar het 
bestuur en dat werkt prima.”
Op de foto willen ze graag speci-
aal onder het bord staan met de 
leus “ZONDER RESPECT GEEN 
VOETBAL”. En zo is het maar net!

Monique Teeuwen

Win kaarten 
voor de Motorbeurs

Van donderdag 21 tot en met zondag 24 februari wordt in Jaar-
beurs Utrecht de Motorbeurs gehouden, de beste plek om het 
motorseizoen van 2013 te starten.  Met veel genoegen mogen 
wij twintig gratis entreekaarten verloten onder de lezers van de 
50-pluswijzer. De kaarten kosten normaal aan de kassa 17,50 
per stuk.
Mail een foto van u als 50-plusser op of bij uw motor, het liefst 
zonder helm op, naar redactie@50pluswijzer.nl. Met een klein 
verhaaltje erbij waarin u vertelt waarom u motor rijdt en hoe dat 
u bevalt. De tien origineelste inzenders krijgen twee vrijkaartjes. 
Het leukste verhaaltje van maximaal 200 woorden wordt samen 
met de foto geplaatst in de volgende 50-pluswijzer. De uiterste 
instuurdatum is woensdag 6 februari. 
Op Motorbeurs Utrecht vind je een breed aanbod voor motor-
liefhebbers. Van grote multibrand dealers tot motorhandelaren. 
Van reisorganisaties tot motorclubs en gereedschap. Maar ook 
motoraccessoires zoals helmen en kleding ontbreken niet. Net als 
informatie over verzekeringen, belangenverenigingen en motor-
verhuur. Alles waar je als motorrijder naar op zoek bent. Vrijwel 
alle importeurs van motormerken tonen hun nieuwe modellen 
voor 2013. Naast deze presentaties staan er diverse activiteiten 
op het programma. Voor diegenen die het motorgevoel voor het 
eerst eens zelf willen proberen, is er een opstapmogelijkheid. 
Kijk voor alle informatie over de beurs op www.motorbeursutrecht.
nl. (foto: Robert Aarts)

Vrijwilligers zijn voor 
clubs van levensbelang

Amateurvoetbalvereniging 
ADO’20 in Heemskerk, opge-
richt in 1920,  was jarenlang 
de grootste voetbalvereniging 
van Nederland. De club telt 
momenteel zo’n 1100 leden en 
heeft 300 vrijwilligers rondlopen 
die zich vol overgave storten op 
werkzaamheden voor hun club. 
Onder hen veel 50-plussers, 
die het heerlijk vinden zich in te 
zetten voor hun cluppie. Op het 
moment van het interview zitten 
8 vrijwilligers, 7 mannen en 1 
vrouw,  met een pot koffi e ge-
zellig in een warme ruimte want 
buiten vriest het. De velden zijn 
niet groen zoals het hoort maar 
wit, dus voetballen zit er even 
niet in. De vrijwilligers die na een 
voetbalzondag altijd op maan-
dag komen schoonmaken, heb-
ben nu dus vrij. Maar voor deze 
50-plussers is er eigenlijk altijd 
werk. De sfeer is ronduit vrolijk 
en plagerig. Het is te merken dat 
deze vrijwilligers met liefde voor 
hun club de kou trotseren en het 
leuk vinden de boel op orde te 
houden. Volgens de mannen is 

er altijd wat te bespreken, van 
roddels tot het weer, items van 
het journaal maar ook een hoop 
onzin.
De enige vrouw in hun midden 
vandaag is Elly Beentjes. Zij ver-
telt dat zij de administratie ver-
zorgt en op de vraag wat zij met 
voetbal heeft roept ze droogjes: 
“Niets, ik ben gewoon getrouwd 
met een voetbalgek.” Er wordt 
voornamelijk veel gelachen en 
je moet van goeden huize ko-
men, wil je je hier als gast niet 
thuis voelen. Zo blijkt een van de 
prominente vrijwilligers, Theo ge-
naamd, niet aanwezig te zijn en 
dat is jammer want die ‘kleine’ 
is dan wel Amsterdammer van 
geboorte maar hij woont ruim 
40 jaar in Heemskerk en hoort 
helemaal bij de club, hij weet al-
les over de vereniging, aldus zijn 
kompanen. 
Wat ze zoal doen op een och-
tend? Het veld wordt bijgehou-
den door de gemeente dus ze 
hoeven geen gras te maaien 
maar er valt bijvoorbeeld altijd 
wel wat te repareren. Helaas is 

de trend tegenwoordig om din-
gen te vernielen dus dat moet 
dan zo snel mogelijk weer ge-
maakt worden, prullenbakken 
moeten geleegd en douches 
moeten het natuurlijk wel doen.
Soms laat men het licht branden 
of de douches zijn niet uitgezet, 
tja dat zijn vervelende dingen. 
Het wordt in ieder geval goed 
duidelijk dat het ADO-gevoel er 
bij iedereen van jongs af aan 
inzit. Sommigen weten nog dat 
Heemskerk maar een paar dui-
zend inwoners had, een dorp 
van boeren en tuinders. Dus heel 
gek is het niet dat juist deze leef-
tijd het zogenaamde ‘wij-gevoel’ 
moeiteloos weet op te roepen. 
Gerrit Mous is degene die alles 
wat de accommodatie betreft 
coördineert. Gerrit: “Als er  iets 
is waar wij mee zitten dan com-
municeer ik daarover naar het 
bestuur en dat werkt prima.”
Op de foto willen ze graag speci-
aal onder het bord staan met de 
leus “ZONDER RESPECT GEEN 
VOETBAL”. En zo is het maar net!

Monique Teeuwen

Win kaarten 
voor de Motorbeurs

Van donderdag 21 tot en met zondag 24 februari wordt in Jaar-
beurs Utrecht de Motorbeurs gehouden, de beste plek om het 
motorseizoen van 2013 te starten.  Met veel genoegen mogen 
wij twintig gratis entreekaarten verloten onder de lezers van de 
50-pluswijzer. De kaarten kosten normaal aan de kassa 17,50 
per stuk.
Mail een foto van u als 50-plusser op of bij uw motor, het liefst 
zonder helm op, naar redactie@50pluswijzer.nl. Met een klein 
verhaaltje erbij waarin u vertelt waarom u motor rijdt en hoe dat 
u bevalt. De tien origineelste inzenders krijgen twee vrijkaartjes. 
Het leukste verhaaltje van maximaal 200 woorden wordt samen 
met de foto geplaatst in de volgende 50-pluswijzer. De uiterste 
instuurdatum is woensdag 6 februari. 
Op Motorbeurs Utrecht vind je een breed aanbod voor motor-
liefhebbers. Van grote multibrand dealers tot motorhandelaren. 
Van reisorganisaties tot motorclubs en gereedschap. Maar ook 
motoraccessoires zoals helmen en kleding ontbreken niet. Net als 
informatie over verzekeringen, belangenverenigingen en motor-
verhuur. Alles waar je als motorrijder naar op zoek bent. Vrijwel 
alle importeurs van motormerken tonen hun nieuwe modellen 
voor 2013. Naast deze presentaties staan er diverse activiteiten 
op het programma. Voor diegenen die het motorgevoel voor het 
eerst eens zelf willen proberen, is er een opstapmogelijkheid. 
Kijk voor alle informatie over de beurs op www.motorbeursutrecht.
nl. (foto: Robert Aarts)

Vrijwilligers zijn voor 
clubs van levensbelang

De 50+ Wijzer
die in deze editie

is opgenomen
kunt u lezen op

www.50pluswijzer.nl
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Zaterdag 02 februari pupillen:
Uitgeest D1-Meervogels 31 D1 14:45
Uitgeest D2-Foresters de D3 14:45
Uitgeest D3-Kolping Boys D3 14:45
Reiger Boys D6-Uitgeest D4 14:30
Uitgeest D5-Koedijk D7 14:45
Uitgeest D6-Meervogels 31 D3 13:00
DTS D4-Uitgeest D7 09:30
Bergen D2-Uitgeest D8 09:30
Uitgeest E1=vrij
Uitgeest E2-Kolping Boys E2 11:30
Uitgeest E3-Alcmaria Victrix E1 11:30
Uitgeest E4-Kolping Boys E6 10:15
Uitgeest E5-Foresters de E6 09:00
Uitgeest E6-Kolping Boys E14 11:30
Castricum E9-Uitgeest E7 09:00
Alkmaarsche Boys E3-Uitgeest E8 10:30
Vitesse 22 E7-Uitgeest E9 11:00
Castricum E12-Uitgeest E10 09:00
Kolping Boys E15-Uitgeest E11 11:30
Uitgeest F1-Koedijk F2 09:00
KSV F2-Uitgeest F2 09:30
Uitgeest F3-Berdos F2 09:00
Uitgeest F4-Castricum F3 10:15
Reiger Boys F9-Uitgeest F5 08:45
Uitgeest F6-Koedijk F5 10:15
Uitgeest F7=vrij
Uitgeest F8=vrij
Uitgeest F9=vrij
Uitgeest F10-LSVV F11 09:00
Uitgeest MP1-HSV MP1 09:00
Alcmaria Victrix MP2-Uitgeest MP2 09:00
Junioren:
Uitgeest B1-Blokkers De B1 14:45
Fortuna Wormerv. B2-Uitgeest B2 11:15
SVW 27 B6-Uitgeest B3 13:15
SSV B1-Uitgeest B4 14:00
Uitgeest B5=vrij
Stormvogels C1-Uitgeest C1 12:00
Uitgeest C2-HSV C2 13:00
Uitgeest C3-SDZ C2 11:00

SDOB C2-Uitgeest C4 14:30
Purmerend C2-Uitgeest C5 14:30
Uitgeest C6-Fortuna Wormerv. C5 13:00
G-team:
Oosthuizen G1-Uitgeest G1 14:00
Uitgeest G2-AS 80 G1 11:30
Uitgeest JG1=vrij
Meisjes: 
Uitgeest MB1-Limmen MB1 12:30
Uitgeest MC1-Duinrand S MC1 10:00
Uitgeest MD1=vrij
Uitgeest MD2-Limmen MD2 09:00
Uitgeest ME1-Duinrand S ME1 10:15

Zondag 03 februari senioren: 
VVIJ 1-Uitgeest 1 14:00
Uitgeest 2-DWV 2 11:00
Vitesse 22 2-Uitgeest 3 11:00
DEM 6-Uitgeest 4 11:30
Foresters de 7-Uitgeest 5 14:00
Uitgeest 6-Oosthuizen 3 13:30
Uitgeest 7-Zaandijk 3 10:30
AFC 34 4-Uitgeest 8 10:00
Uitgeest 9-Kolping Boys 6 12:45
Uitgeest 10=vrij
Uitgeest 11-Kolping Boys 13 10:30
Uitgeest 12-Victoria O 8 10:30
ADO ‘20 14-Uitgeest 13 10:00
Junioren:
Uitgeest A1-Bloemendaal A1 11:00
Uitgeest A2-Kwiek 78 A1 13:30
Limmen A2-Uitgeest A3 14:00
Dames:
Uitgeest VR1=vrij
Meisjes:
HSV MA1-Uitgeest MA1 10:00

Eerste teams TTVU 
goed uit startblokken
Uitgeest - Het eerste Uitgeest-
team, dat vorig seizoen naar de 
tweede klas promoveerde, heeft 
een prima start achter de rug in 
de voorjaarscompetitie. Gezegd 
moet worden, dat de tegenstan-
ders waarschijnlijk niet repre-
sentatief zijn voor deze klasse, 
maar toch stond er halverwege 
de avond een 7-0 voorsprong op 
het formulier. Pas toen deden de 
Amsterdammers iets terug, want 
de laatste drie partijen moes-
ten Patrick Schuddeboom, Henk 
Spoelstra en Victor Tchernov zich 
allen gewonnen geven.

Team 2 trad aan tegen een ge-
havend Fusia 2. Door ziekte kwa-
men slechts twee Ijmuidenaren 
opdagen, waarvan er één ook 
nog eens zichtproblemen heeft. 
Het resultaat was er dan ook 
naar, want alleen de eerste partij 
van Henk Pel ging verloren. Ro-
ger Schuddeboom en Pim Koel-
man maakten die fout niet en 

zorgden zo voor een mooie 9-1 
seizoenstart.
Uitgeest 3 kon deze week slechts 
het verlies tot een minimum be-
perken, 4-6 werd het tegen Bloe-
menkwartier 4. Dit team kwam 
met slechts twee man naar Uit-
geest, maar bewees toch opper-
machtig te zijn, want alleen de 
eerste partij tegen Patrick Rasch 
ging verloren. Deze nieuwkomer 
in de vijfde klasse zette een pri-
ma prestatie neer, want een 2-0 
achterstand wist hij na een ui-
terste krachtsinspanning teniet 
te doen, daarmee dus het enige 
echte punt scorend.
In de zesde klasse zorgde debu-
tant Nick de Vries voor een sen-
satie, want hij won al zijn partij-
en in vijf games. Eugenie Rasch 
en Huib van Leeuwen deden 
hem dat niet na, want beiden 
waren slechts één tegenstander 
van Nootwheer de baas. Daar-
mee werd de eindstand op 5-5 
bepaald.

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

Zaterdag thuis veld	
10:00 MF1 - Heerhugow. MF1 
10:00 ME1 - Hurley ME1 
10:00 ME4 - HIC ME6 
10:00 JE1 - WFHC Hoorn JE1

Zaterdag uit veld 
09:00 ME2 - Hurley ME4 
09:30 MF2 - Heerh. mix F1 
10:00 JE3 - Westerpark JE6 
11:00 JE2 - Kikkers JE1

Zaterdag zaal
De	Zien,	Uitgeest
13:15 MC1 zaal - Pinoké MC4 
17:55 MC1 zaal - HBS MC4
Sportpaleis	Alkmaar 
10:10 MC2 - Alkmaar MC7 
11:05 MC2 - Magnus MC2 
Sporthal	 Emergo,	 Amstel-
veen
15:25 MA1 - Overbos MA2 
16:20 MA1 - HBS MA2 

Zondag zaal
De	 Watertoren,	 Egmond	
aan	Zee
09:30 M8D2 - AMVJ M8D1 
11:10 M8D2 - Mijdrecht 
M8D2 
Tetterode	hal,	Overveen
11:20 MD1- Overbos MD1 
12:15 MD1 - AMVJ MD2 
Beijneshal,	Haarlem
12:20 JC1 - Pinoké JC5 
13:20 JC1 - Alkmaar JC3 
De	Sporthoeve,	Badhoeve-
dorp
17:20 DJ1 - Kikkers D3 
19:10 DJ1 - Alkmaar D3
Bindelwijk,	Ouderkerk	aan	
de	Amstel
12:10 H1 - Abcoude H1 
13:05 H1 - Westerpark H1
Sporthal	 de	 Lelie,		
Akersloot
13:45 MB1 - Reigers MB2 
18:15 MB1 - HBS MB3 
12:30 JD1 - Abcoude JD1 
13:30 JD1 - Qui Vive JD3

Speelschema 
jeugd MHCU

Oud papier
Uitgeest - Zaterdag 2 februari 
is er weer een oude krantenactie 
bij de Binnemeerschool aan de 
Langebuurt in Uitgeest. U kunt 
kranten, liefst gewogen en goed 
gebundeld, inleveren tussen 9.00 
en 11.00 uur. Voor iedere 10 kilo
krijgt u weer een stempel op de 
stempelkaart.

O.L. Vrouwe 
Geboorte

Uitgeest - De vieringen bij de 
O.L. Vrouwe Geboorte in de 
Roomskatholieke kerk de ko-
mende week: vrijdag 1 febru-
ari 19.00 uur H. Eucharistievie-
ring in Geesterheem.
Weekend van 2 en 3 februa-
ri: vierde zondag door het jaar 
(jaar C). Zaterdag: 19.00 uur H. 
Eucharistieviering met samen-
zang. (Marialichtmis en Blasi-
uszegen).
Zondag: 09.30 uur H. Eucha-
ristieviering met Laus Deo en 
kinderkerk (Blasiuszegen). 
Koffiedrinken in de Klop.
Meer informatie: www.rkparo-
chie-uitgeest.nl.

Lenny Kuhr in de Zwaan
Uitgeest - Lenny Kuhr treedt za-
terdag 23 februari op iin thea-
ter De Zwan met haar program-
ma ‘Liefdeslied’. Het programma 
is van de eerste tot de laatste mi-
nuut een muzikaal feest. Een reis 
door de wereld, door vele mu-
ziekstijlen en vooral een onuit-
puttelijke bron van muzikale in-
spiratie. Leny Kuhr wordt onder-
steund door Cor Mutsers, gitaar 
en zang en Mischa Kool, basgi-

taar en zang.
Het optreden is op zaterdag 23 
februari om 20.15 uur in Dorps-
huis de Zwaan. Aanvang: 20.15 
uur. Toegangsprijs: 15 euro. Re-
serveren via de website: www.
dorpshuisdezwaanuitgeest.nl. 
Ook kaartverkoop bij Boekhan-
del Schuyt, Middelweg 139 in 
Uitgeest en aan de zaal vanaf 
een half uur voor de voorstelling 
(zolang de voorraad strekt). 

Stormvogels op weg 
naar kampioenschap?
Uitgeest - Het vlaggenteam van 
korfbalvereniging Stormvogels 
won dit weekeinde met de hak-
ken over de sloot van laagvlieger 
DTS en behield daarmee de kan-
sen op het kampioenschap. Een 
van de twee vakken kon maar 
niet tot doelpunten komen waar-
door de Uitgeesters in de proble-
men kwamen. Met name de ge-
blesseerde Jord Betjes werd in 
dat vak node gemist, deze speler 
speelt zowel als rebounder als 
ook als schutter een belangrijke 
rol. In eerste instantie kreeg het 
tweede aanvalsvak ook weinig 
tijd om aan te vallen omdat er 
verdedigend te snel goals wer-
den doorgelaten, maar later in 
de wedstrijd was die tijd er na-
drukkelijk wel en lukte het ook 
niet om tot doelpunten te komen. 
Het eerste aanvalsvak, en met 
name Gerard Valkering , scoor-
de wel steeds waardoor Storm-
vogels bij de rust een 6 - 4 voor-
sprong had.
Na de rust werd het spannend, 
het tweede aanvalsvak bleef on-
zuiver en schoot ook te weinig 
op momenten dat de rebound 
goed stond. Uiteindelijk werd 
Evelien Nootebos ingezet ,maar 
ook zij kon niet scoren hoewel 
ze er een keer erg dichtbij was. 
DTS profiteerde en nam haar 
eerste voorsprong in deze wed-

strijd, 7 - 8 en dat was reden om 
Nico Molenaar in te zetten. Dat 
werkte goed want er was met-
een gevaar waaruit een straf-
worp voort kwam, die hij verzil-
verde en daarmee zijn ploeg op 
8-8 bracht. Met nog maar kort te 
spelen was Jelmer van Dam het 
goudhaantje, hij scoorde de 9 - 
8, waarna onmiddellijk het eind-
signaal klonk.
Daar koploper Furore ook won, 
met 14 - 9 van WWSV, staat de-
ze ploeg op 16 punten uit 9 wed-
strijden, Stormvogels heeft 13 
punten uit 8 wedstrijden. Op 10 
februari spelen beide teams te-
gen elkaar en valt de beslissing 
wie er kampioen wordt.
Zondag 3 februari moet Storm-
vogels in Purmerend spelen te-
gen WWSV en deze wedstrijd 
moet uiteraard gewonnen wor-
den. (Edu Snijder)
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