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Wekelijks 
gratis 
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in heel 

uitgeest

Leerlingen Molenhoek na excursie:

‘Vuilnis, daar kunnen we 
verstandig mee omgaan’

Uitgeest - We kunnen ver-
standig met vuilnis omgaan. 
Dat weet in ieder geval groep 
7/8 van Basisschool de Mo-
lenhoek. De klas bracht don-
derdag een leerzaam bezoek  
aan de HVC (huisvuil centra-
le) in Alkmaar.
Dat er heel wat over afval en 
vuilnis te vertellen valt, bleek 
al snel tijdens presentie van  
de enthousiaste medewerk-
ster die de kinderen ontving.
Door de jaren heen zijn men-
sen steeds meer afval gaan 
produceren. Hoe rijker en 
moderner het land, hoe meer 
kg vuilnis per inwoner er 
wordt gemaakt .  Bovendien 
bestaat het meeste afval in 
Westerse landen niet uit na-
tuurlijke grondstoffen. De 
ouderwetse manier om van 

het vuilnis af te komen; al-
les op een grote hoop gooi-
en, is daarom veel te scha-
delijk voor ons milieu. Vuil-
nisbelten zal je in Nederland 
gelukkig niet meer tegenko-
men. Tegenwoordig wordt 
het afval verwerkt. Uiteraard 
kan iedereen voor er ver-
werkt wordt al zijn steentje 
bijdragen door afval te schei-
den zodat een deel kan wor-
den hergebruikt en gerecy-
cled. Maar net zo belangrijk 
is preventie, aldus de HVC. 
Heel veel afval is overbodig. 
We hoeven onze producten 
helemaal niet in (grote) ver-
pakkingen te kopen. Waarom 
zou er bijvoorbeeld een plas-
tic hoesje om een komkom-
mer heen moeten zitten?
Na al deze nuttige informa-

tie was het tijd om een kijkje 
te nemen in de centrale en zo 
met eigen ogen te zien hoe 
afval wordt verwerkt. De kin-
deren vonden het geweldig 
om langs de grote ovens te 
lopen waarin vuil wordt ver-
brand en omgezet in energie. 
Indrukwekkend was ook de 
gigantische hoop vuilnis die 
almaar hoger gestapeld werd 
door behendige kraanbe-
stuurders. Vanaf  een ander 
punt was weer een enorme 
grijper te zien die een hap uit 
die afvalberg nam om deze 
vervolgens in de oven te la-
ten verdwijnen. Na ruim twee 
uur zat de excursie er weer 
op en vertrokken de kinde-
ren, een hoop nuttig kennis 
rijker, weer naar Uitgeest.

Schoorsteenbrand 
Bonkenburg valt mee

Uitgeest - De brandweer-
corpsen van Uitgeest en 
Heemskerk werden dinsdag-
avond 26 januari rond tien 
voor half acht gealarmeerd 
voor een schoorsteenbrand 
aan de Bonkenburg in Uit-
geest.   
Omdat dinsdagavond de vas-
te oefenavond is van brand-
weer Uitgeest waren deze 

snel ter plaatse. De brand in 
de schoorsteen bleek mee te 
vallen. De brandweer heeft 
de schoorsteen van boven-
af geïnspecteerd met de lad-
derwagen van brandweer 
Heemskerk. Na de schoor-
steen geveegd te hebben 
kon de brandweer weer te-
rug naar de kazerne. (bron: 
112-uitgeest.nl)
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
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Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
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op aanvraag
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Maandag voor 12.00 uur
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Druk:
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Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
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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

R   aadslid 
aan het wooRd

Guus Krom    
Beste Uitgeester(s),

Mijn naam is Guus Krom.
Ik ben geboren en getogen 
in Uitgeest, politiek zit in 
mijn DNA: mijn grootvader 
en vader waren beiden 25 
jaar wethouder van Uitgeest, 
er is ook een Wethouder C. 
Kromstraat vernoemd naar 
mijn grootvader. Ikzelf zit 17 
jaar in de politiek en ben de 
nestor van de raad. Toen er 
gekozen moest worden voor 
een fusie met Casrticum was 
mijn stem doorslaggevend en 
stemde ik voor een zelfstan-
dig Uitgeest. Hierdoor is in 
2002 de UVP (de Uitgeester 
Vrije Partij) opgericht en de 
burger beloonde ons met 
drie zetels. Samen werd ik 
met Ineke Edzes de eerste 
vrouwelijke wethouder van 
Uitgeest. Ik vind de politiek 
nog steeds een uitdaging en 
ik ben absoluut van mening 
dat de burger van Uitgeest 
zelf  moet kunnen beslissen 
wat er met het dorp gebeurt.     

De keuze voor het Noorden 
(Alkmaar) is niet de mijne, 
het kost veel geld en er gaat 
veel kennis  verloren. In het 
noorden is weinig werkge-
legenheid alleen heel veel 
grasland. Je moet nooit jezelf 
beperken maar de blik  ruim 
houden en zoveel mogelijk 
samenwerken met alle om-
ringende gemeenten. Ik be-
treur het dat er zo bezuinigd 
wordt op de voorzieningen 
zoals bibliotheek, muziek-
school en zwembad. In de 
uitzending van Nieuwsuur 
bleek dat Uitgeest het meest 
bezuinigt van alle gemeen-
ten: 47 procent. Juist dit is 
het cement dat de dorpsge-
meenschap zo hecht maakt. 
Uitgeest is een groen dorp 
met een gemeenschap die 
daarvoor kiest en daar zal ik 
altijd voor blijven knokken. 

Wilt u meer weten over de 
UVP ga dan naar de website 
www.uitgeestervrijepartij.nl

Uitgeest - Zaterdag tueesn 
04.00 en 05.00 uur vond een 
taxirit plaats tussen Alkmaar 
en Uitgeest. Op de plaats van 
aankomst bij station Uitgeest 
wilden de passagiers (twee 
jongemannen) niet betalen. 
Daarop sloot de taxichauf-
feur zijn voertuig af. De man-
nen werden hierop agres-
sief en wilden hem slaan. In 
verband met zijn veiligheid 
opende de chauffeur de deu-
ren, waarop de mannen er 
zonder betaling vandoor gin-
gen.
De taxichauffeur heeft aan-
gifte gedaan. De ritprijs be-
droeg 39,95.

Taxipassagiers 
weigeren 
te betalen

Uitgeest - Vorige week don-
derdagochtend rond 11 uur 
zag een bewoionster op de 
Herderin, dat een man met 
een bosje bloemen in zijn 
hand zonder enige aarzeling 
de oprit van een woning op-
liep. Zij dacht aan visite. Even 
later echter kwam de man 
met een fiets de oprit afgere-
den en ging er vandoor.
De fiets bleek onvreemd uit 
een niet afgelsloten garage/
schuur.

Brutale 
fietsdiefstal

Uitgeest - Tijdens de work-
shop i-Pad die de Stichting 
Uitgeester Senioren organi-
seert leert u o.a. de functies 
van het aanraakscherm, ba-
sishandelingen zoals aan-
zetten, sliden en vegen, een 
tekst typen, zoeken met Goo-
gle en Wi-Fi instellen. fo-
to’s en video’s maken, mai-
len, E-books downloaden. 
Apps installeren, standaard 
apps gebruiken (Apple ID/I 
tunes Store) en samenvoe-
gen (mapjes maken) en nog 
veel meer.
De workshop bestaat uit drie 
bijeenkomsten op donderdag 
25 februari, 3 maart en 7 april 
van 09.30 tot 11.30 uur in 
dorpshuis 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 
i-Pad S.U.S.

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.

Is de Velsertunnel eigenlijk 
nog wel veilig?

Dat is een begrijpelijke vraag, want de tunnel wordt natuur-
lijk niet voor niets gerenoveerd. Gelukkig is het antwoord 
heel duidelijk: ja. De Velsertunnel is veilig voor alle 65.000 
auto’s, vrachtwagens en andere voertuigen die dagelijks 
door de tunnel rijden. 

Intensief onderhoud
De Velsertunnel is met zijn leeftijd van bijna 60 jaar de 
oudste snelwegtunnel van Nederland en heeft zo zijn aan-
dachtspunten. Daarom gaat de tunnel vanaf 15 april 2016 
negen maanden dicht voor een grootschalige renovatie. 
Tot die tijd zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de tunnel veilig 
blijft en dat alle installaties en systemen goed werken. Zo 
staat de Velsertunnel onder een verscherpt inspectie- en 
onderhoudsregime: Rijkswaterstaat voert meer inspecties - 
tientallen per maand - en intensiever onderhoud uit aan de 
tunnel. 

Veiligheid voorop
Extra aandacht krijgen daarbij de punten die essentieel 
zijn voor de veiligheid in de tunnel, zoals de noodstroom-
voorziening, het ventilatiesysteem, de vluchtdeuren en het 
brandwerende plafond. Als we iets tegenkomen wat niet 
goed werkt, wordt dat direct gerepareerd of vervangen. Dus 
als er een camera stuk gaat, hangen we meteen een nieu-
we op. Zo doen we dat met alle systemen en onderdelen. 

Tunnelwet
De Velsertunnel is dus zowel voor als na de renovatie hele-
maal veilig. Die veiligheid is wettelijk vastgelegd in de ‘Wet 
aanvullende regels veiligheid wegtunnels’, kortweg de Tun-
nelwet. Die wet is van kracht sinds 2013. Op dat moment 
was al duidelijk dat de Velsertunnel vanwege zijn leeftijd 
niet meteen aan de nieuwe veiligheidsnorm in de Tunnel-
wet kon voldoen. Daarom heeft de de Velsertunnel hier tot 
1 mei 2019 de tijd voor gekregen. Na de renovatie voldoet 
de Velsertunnel wel aan de veiligheidsnorm, ruim op tijd 
voor de wettelijke deadline. 

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



Waarom heet die straat zo? Achter elke straatnaam zit 
een geschiedenis. Samen met de vereniging Oud Uit-
geest zullen we in de Uitgeester Courant verschillende 
straatnamen de revue laten passeren.

Uitgeest - Pal ten noorden 
van Uitgeest ligt buurtschap 
Groot Dorregeest dat samen 
met Klein Dorregeest het ge-
bied De Dorregeest vormt. 
Dorregeest begon, toen de 
A9 er nog niet was, bij de 
stolp van voorheen Piet Buur, 
wat nu de Geesterweg is. De 
Dorregeesterpolder bestaat 
uit grasland en buitendijks 
veel natuur. 
Al zijn hele leven woont en 
werkt Antoon Bijman hier op 
boerderij ‘De Zonnehoek’ die 
hij van zijn vader overnam. 
Samen met zijn vrouw Ine-
ke beheerde hij een mooie 
melkveestapel die in novem-
ber 2013 van de hand werd 
gedaan waarmee het be-
drijf werd beeïndigd. An-
toon: “Hoewel ik vee en rit-
me mis, is het ook goed zo. Er 
zijn enorm veel veranderin-
gen en het wordt niet mak-
kelijker. Als je dan geen op-

Waar komt die 
straatnaam vandaan?

Waar komt die 
straatnaam vandaan?

Dorregeest
volger hebt, is de keuze niet 
zo moeilijk.”
Dit kan Ineke beamen die 
breed lachend vertelt dat 
ze ‘nog maar’ 40 jaar op de 
boerderij woont maar zich 
er helemaal thuisvoelt. An-
toon: “Hier is wel de lande-
lijke sfeer behouden geble-
ven, het is gelukkig niet vol-
gebouwd. Er waren in mijn 
jeugd acht melkveehouderij 
bedrijven waar er nog maar 
twee van over zijn. Dorre-
geest is gebouwd op een 
strandwal. Wij hoeven hier bij 
de bouw van een stal dan ook 
niet te heien. De oostkant van 
Dorregeest is de grondsoort 
klei op veen en de west-
kant is zanderig en geschikt 
voor bollenteelt. Heel vroe-
ger heeft daar ook een per-
ceel graan gestaan. Dat per-
ceel is toen afgegraven voor 
turf waardoor het enorm ver-
schraalde. Later heeft mijn 

vader dat perceel gekocht 
om daar weer weiland van 
te maken. De meesten ver-
klaarden hem voor gek, zo’n 
stuk schraal land maar met 
een goede verzorging en be-
mesting kwam het uiteinde-
lijk goed.’’
Antoon legt uit dat door het 
zand de grond droogtege-
voeliger is.  “Het was dorre 
geest grond waar je in een 
natte periode wel weer je 
voordeel van hebt. Het afge-
legen gebied was een goe-
de schuilplaats voor onder-
duikers in de oorlog en ook 
werden er heel wat men-
sen geholpen door het ver-
strekken van voedsel. Op hun 
beurt hielpen zij dan weer 
op het bedrijf wat toen uit 
veel handwerk bestond”. An-
toon herinnert zich ook nog 
het spannende gevoel toen 
er broei was in de hooiberg 
waardoor er brand zou kun-
nen ontstaan. Antoon: “Ik 
vond het reuze spannend al 
die drukte op het erf en stond 
erbij te gniffelen. Dat leverde 
mij een gier voor mijn kop op 
van mijn vader die de grap er 
natuurlijk niet van in zag.” 
De vrijheid die het wonen 
op Groot Dorregeest geeft, 
is voor Antoon en Ineke een 
groot goed. Ineke: “Geen last 
van files en veel ruimte. Wij 
zijn natuurlijk geen directe 
buren gewend.” Dan lachend: 
“Wij schijnen nogal hard te 
praten. Laatst zei iemand dat 
wij praten alsof we tegen-
wind hebben.” Dorregeest 
heeft altijd bij Uitgeest ge-
hoord maar de krant moest 
kleine Antoon na schooltijd 
van het postkantoor halen 
en uitdelen op de buurt. Ine-
ke: “Dat zijn wij gewend hoor, 
ik haal de Uitgeester Courant 
nu ook nog bij het gemeen-
tehuis als ik boodschap-
pen ga doen. Zo blijven wij 
in het buitengebied ook op 
de hoogte van het Uitgees-
ter nieuws.” (Monique Tee-
ling, foto: Kees Kuijper/Eye in 
the Sky)

Kunstlezing door kunst-
historicus Bertus Bakker
Uitgeest - Bertus Bakker 
verzorgt al enige jaren cul-
tuurhistorische lezingen over 
zeer uiteenlopende onder-
werpen voor de Stichting Uit-
geester Senioren. Op donder-
dag 18 februari in De Zwaan 
de lezing ‘Expressionisme en 
abstractie’, een lezing over de 
Nederlandse kunst van 1900 
tot 1925. 

De razendsnelle ontwikkelin-
gen in de kunst in het begin 
van de 20ste eeuw hebben 
voor een groot deel de toon 
gezet voor de latere moder-
ne kunst, zelfs die van onze 
dagen.
Kunstenaars die besproken 

zullen worden zijn o.a. Vin-
cent van Gogh, Jan Toorp, 
Jan Sluijters, Kees van Don-
gen, Leo Gestel, Piet Mond-
riaan Theo van Doesburg en 
Bart van der Leck.
In deze veelzijdige lezing 
wordt besproken hoe Ne-
derland aansluiting wist te 
krijgen bij de internationale 
kunststromingen en op het 
verschillende terreinen zelfs 
de toon ging geven.

Donderdag 18 februari van 
09.30 – 11.30 uur. Kosten 3 
euro inclusief koffie/thee. U 
kunt vooraf, op het kantoor 
van de S.U.S.,  of aan de zaal 
een kaartje kopen.

*boven de €20 geen afhaalkosten.
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Voor ATB-, race-, stads- en elektrische fietsen.

Natrekken alle bouten en moeren
Verlichting controleren
Versnellingen controleren/afstellen
Remmen nakijken
Pedalen natrekken
Wielen richten
SSpaken spannen
Controleren op slijtage van onderdelen
Naven en balhoofd afstellen
Ketting en tandwielen controleren en smeren

geldig tot en met
29 februari

normaal €36,75

€25.50

€11,25 korting op een onderhoudsbeurt, geldig 
tot en met 29 februari, met gratis afhaling op locatie*
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Verlichting controleren
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Wielen richten
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*boven de €20 geen afhaalkosten.
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FIETSREPARATIE UITGEEST Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d, 1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Tegen inlevering van deze advertentie:
Hazelnoot of Wiener-Cafe Taart 
van € 8,95 voor € 6,95!!!!!!!!!
NIEUWE KOEKEN:  UITGEESTER STAMMETJES 
( boterkoek, amandelspijs.) Door de chocolade: 
aardbeien, banaan, pistache, sinas of puur
NU: 5 koeken halen en 4 betalen!!!!!!!!!!!!!!!
Verras VALENTIJN met iets lekkers.  
Luxe doosjes Chocolade Bonbons of bolgebakjes 
met aardbeien en yoghurt?

 
 
 
 
      

 
 
 
 
Muziek en Dans (0 tot 4 jaar) 

* Baby-groep* Dreumesgroep* Peutergroep 
 
Muziekcursus met een bonte verzameling van 
muzikale-beweging en spel-activiteiten voor (groot) 
ouder en kind. 
 
 De cursussen vinden plaats:  
*In Heemskerk: maandag en woensdag (St.Caecilia) 
*In Beverwijk: donderdag en zaterdag (BHK gebouw) 
*In Uitgeest: vrijdag (Kindergarden) 
*De Lentecursus start  vanaf 5 februari   
*Kosten: babycursus: 65 euro/dreumes peuter: 75 euro  
* Er zijn 8 lessen, gemiste lessen kunnen worden 
ingehaald.  
www.aliceploeg.nl -------aliceploeg4@gmail.com  
06-11493796 

 
 

Cursus Muziek en Dans van 
0 tot 4 jaar en kleuterorkest
Muziek en dans is een bonte verzameling van 
muzikale-beweging en spel-activiteiten voor  
(groot) ouder en kind. 
Er is een  Baby Dreumes en Peutergroep. 
Cursus van 8 lessen. 
Baby cursus € 65,00. Dreumes-peuter cursus € 75,00.

De muziek en danscursussen vinden plaats in: 
* Heemskerk op maandag en woensdag in het      
   gebouw van  St. Caecilia
* Beverwijk op donderdag en zaterdag in de BHK           
* Uitgeest op  vrijdag in Kindergarden
* Start in de week van 8 februari  

Kleuterorkest, op een speelse manier kennis maken 
met muziek, muziek instrumenten en het samen 
muziek maken. Zaterdag in Beverwijk en door de 
week op locatie.  Introductiecursus 8 lessen € 50,00 
start in februari.

www.aliceploeg.nl       aliceploeg4@gmail.com
06-11493796
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,,Bij Carent is uw 
scheiding ook onze zorg”
Uitgeest - Volgens het CBS  
eindigden in 2014 35.000 hu-
welijken en ruim 1800 gere-
gistreerde partnerschappen 
in een scheiding. Dat is 5% 
respectievelijk 16% meer dan 
het jaar daarvoor. 
Een beslissing om te schei-
den is vaak een lang proces. 
Als de beslissing eenmaal 
genomen is, is het belangrijk 
dat de zaken zowel emotio-
neel als fi nancieel goed wor-
den afgewikkeld. Carent kan 
daarbij van dienst zijn. Ju-
dith van den Nieuwenhuijsen 
is de eigenaar van Carent en 
zij vertelt: ,,Een echtschei-
ding brengt vaak veel onze-
kerheid met zich mee. Naast 
het feit dat er veel emoties 
spelen over de scheiding en 
de kinderen, worstelen men-
sen ook met vragen als: Hoe 
moet het nu met de woning, 
wat gebeurt er met de onder-
neming, is er voldoende in-
komen om beiden een nieu-
we toekomst op te bouwen? 
Carent begeleidt de men-
sen daarbij. We doen dit stap 
voor stap. Mensen geven zelf 
het tempo aan. We begelei-
den ze bij de echtscheiding, 
maar geven ook inzicht in het 
fi nanciële en fi scale plaatje. 
Wanneer de mensen uitein-
delijk het convenant tekenen, 

weten zij precies waar ze aan 
toe zijn.”
Judith is Carent begin 2014 
gestart. Zij heeft ruim twintig 
jaar ervaring als fi scalist bij 
diverse belastingadvieskan-
toren. Daarnaast is zij MFN-
registermediator en Register 
Financieel echtscheidingsad-
viseur. 
Met Carent biedt Judith een 
echtscheidingspraktijk, waar 
kwaliteit hoog in het vaandel 
staat, en waarbij het men-
selijk aspect niet uit het oog 
verloren wordt. Carent is ge-
vestigd aan het Anna van 
Renesseplein 8 te Uitgeest, 
naast NS-station. Een eer-
ste gesprek bij Carent is altijd 
gratis en vrijblijvend. Carent 
is bereikbaar op tel.: 0251-
823037 Zie voor verdere in-
formatie www.carent.nl. 

The Chief start zijn 
jubileumtour in Akersloot
Akersloot - Zaterdag 6 fe-
bruari heeft Akersloot de pri-
meur; de tien jaar dat Henk 
Haanraads als The Chief op-
treedtwordt gevierd met met 
een speciale jubileumtour.  
De start is in Café De Vriend-
schap vanaf 21.00 uur. Er is 
geen entree en iedereen is 
welkom. Henk Haanraads 
als solist ‘The Chief’ speelt 
sinds tien jaar de zalen plat 
en laat iedere muziekliefheb-
ber genieten van nummers 
van de grote gitaristen als 
Eric Clapton, Carlos Santana, 
Mark Knopfer en vele ande-
re. Natuurlijk is zin gitaarspel 

zijn sterkste kant, maar zin-
gen doet hij ook als de bes-
te. Het adres is Kerklaan 18 in 
Akersloot

Bodil krĳ gt cheque van 
Stichting Samen Spelen

Akersloot/Uitgees - Vo-
rige week overhandigde 
Wendy Poelman, namens 
de Stichting Samen Spe-
len uit Akersloot een cheque 

van 250 euro aan Elles Smit, 
moeder van Bodil en initia-
tiefnemer van de stichting 
Bo. Haar dochter Bodil heeft 
op zesjarige leeftijd een her-

senbloeding gehad, waarna 
ze heel lang heeft moeten re-
valideren. Naast alle mogelij-
ke therapieën om het uiterste 
uit Bodils mogelijkheden te 
halen, moesten ze verhuizen 
naar een ruimere woning op 
de Kleis. Hierdoor kan Bodil, 
die aan een rolstoel gebon-
den is, thuis blijven wonen 
bij haar broers en ouders. 
Overdag gaat Bodil vier da-
gen per week naar het Duin-
huis, een dagverblijf voor kin-
deren met een verstandelijke 
beperking. Een dag per week 
gaat ze naar therapiecentrum 
De Roode Draak, waar ze een 
speciale therapie krijgt voor 
kinderen met niet aangebo-
ren hersenletsel. Haar ouders 
zijn ervan overtuigd dat dit 
haar goed doet, zij zien dat 
ze ervan geniet en dat ze na 
het volgen van therapie meer 
alert en vrolijk is. Stichting  
Bo is  opgezet om de thera-
pieën voor Bodil maar ook 
voor andere kinderen te be-
kostigen. 
De Stichting Samen Spe-
len zet zich in voor kinderen 
en volwassenen met een be-
perking. Meer informatie via 
www.stichtingsamenspelen.
nl of tel.: 0251-317432. 

Beter leren omgaan met geld
Castricum - Socius Maat-
schappelijk Dienstverleners 
biedt een cursus aan die de 
mogelijkheid geeft om op 
een positieve manier met 
de fi nanciële situatie om te 
gaan. Er wordt gebruik wor-
den gemaakt van oefenin-
gen en er zullen opdrachten 
worden gegeven om thuis 

mee aan het werk te gaan. 
Bij voldoende deelnemers 
start de cursus in Heemskerk 
op maandag 22 februari van 
19.00 tot 21.00 uur en is voor 
alle inwoners in de IJmond 
en Castricum. Aanmelden bij 
Charlotte Bierman, tel.: 088-
8876900 of via de website 
www.sociusmd.nl.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
La Traviata - Opera (ROH)

vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 18.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Joy
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
woensdag 20.00 uur

Spotlight
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag  21.15 uur 
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Revenant
vrijdag  16.00 uur 

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Carol

zondag 19.30 uur 
The Big Short
zaterdag 21.15 uur 

The Hateful Eight
vrijdag 18.30 uur

zondag 15.30 uur  dinsdag 14.00 uur
Publieke werken

zaterdag 15.30 uur  
zondag 11.00 & 13.30 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 15.30 uur  woensdag 15.30 uur  

Race naar de maan - 2D
vrijdag 16.00 uur 

zaterdag & zondag 13.45 uur  
woensdag 13.30 uur  

Buurman & Buurman  
Al 40 jaar beste vrienden

Programma 4 feb  t/m  10 feb 2016

Joy, intense komedie
Joy vertelt het onstuimige 
verhaal van een familie over 
vier generaties. In het mid-
delpunt staat een meisje dat 
verandert in de vrouw, die 
eigenhandig een zakenim-
perium opricht en leidt. Ver-
raad, ontrouw, het verlies 
van onschuld en littekens 
van de liefde spelen een 
rol in deze intense, emoti-
onele en menselijke kome-

die. Een fi lm over aan het 
hoofd staan van een familie 
en een bedrijf, in een wereld 
van genadeloze commercie. 
Vrienden worden vijanden 
en vijanden worden vrien-
den, zowel binnen als bui-
ten de familie, als Joy’s ge-
voelsleven en grenzeloze 
verbeelding haar door de 
aankomende storm moeten 
leiden.

La Traviata
La Traviata wordt be-
schouwd als één van Verdi’s 
beste opera’s, en Richard 
Eyre’s traditionele bewerking 
is één van The Royal Opera’s 
populairste producties. 
De opera vertelt het verhaal 
van de Parijse courtisane Vi-
oletta Valéry, een der groot-
ste operaheldinnen, geba-
seerd op het waargebeurde 

leven van courtisane Marie 
Duplessis, die in 1847 stierf 
op slechts 23-jarige leef-
tijd. In deze nieuwe versie 
wordt Violetta vertolkt door 
de Russische sopraan Vene-
ra Gimadieva in haar debuut 
voor de Royal Opera, na haar 
succesvolle optreden als Vi-
oletta op het Glyndebourne 
Festival.
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Bakkerij Van Baar honderd 
jaar hecht familiebedrijf

Akersloot - Het is een knus-
se winkel in het hartje van 
het dorp; Bakkerij van Baar 
bestaat dit jaar precies hon-
derd jaar. Voor de notenbol 
met rozijnen komen mensen 
uit de hele provincie naar de 
Kerklaan 14 en een proef op 
de som bewijst hun gelijk: 
uitzonderlijk lekker!
Op de dag van hun huwelijk, 
12 januari 1916, openden Piet 
van Baar en zijn vrouw Marie 
Koppes een bakkerswinkel-
tje op hetzelfde adres. Zoon 
Piet nam het later over met 
zijn vrouw Bep van Duin en 
daarna was het de beurt aan 

zodat ik in mijn bed kan blij-
ven, maar zo werkt het niet.”
Moeder Judith vertelt dat zij 
het mooi vindt dat het werk 
in de bakkerij met de sei-
zoenen meedraait. ,,Decem-
ber is net voorbij en dan ga 
je alweer nadenken over on-
ze luxe opgemaakte paaseie-
ren.” Een andere specialiteit 
uit eigen huis is de Akerslo-
ter Plak, koek verpakt in een 
mooi, nostalgisch blik. Toeris-
ten uit de jachthavens nemen 
die mee als ze hier wat bood-
schappen doen, want levens-
middelen worden hier ook 
verkocht.
Hun vader overleed in 2008, 
vier jaar nadat Peter en zijn 
vrouw Edith de winkel over-
namen. Edith: ,,Na de ge-
boorte van Lucas, twaalf jaar 
geleden, ben ik mee gaan 
werken. Eerst in de winkel en 
nu als banketbakker en dat is 
wat ik als meisje al graag wil-
de.” 
Bruidstaarten noemt zij hun 
mooiste product. Na Lucas, 
kwam Vincent en daarna 
dochter Femke. Vincent (10) 
hoopt later banketbakker 
te worden en het lijkt Fem-
ke (8) ook heel leuk om la-
ter fulltime taartjesmaker te 
worden. Op 10 en 12 febru-
ari kunnen alle kinderen een 
workshop volgen in de bak-
kerij vanwege het jubileum. 
En hoe ziet de toekomst er-
uit? Edith: ,,Hard werken en 
ook veel vrijheid om het toch 
eigen is.”

hun zoon Piet die trouwde 
met Judith Mulder. Na Laura, 
werd Peter geboren en daar-
na Johanneke. Laura werk-
te 25 jaar mee in het bedrijf, 
Peter en Johanneke die kok 
werd, zijn nog steeds actief, 
net zoals tante Anneke. Of 
Diny, geen familie, maar ze 
werkt hier al dertig jaar.Pe-
ter: ,,In de loop der jaren is 
het aanbod enorm uitgebreid 
en voor elk product geldt dat 
het perfect moet zijn. Het af-
bakken vind ik het mooiste 
onderdeel van het proces; 
het is steeds weer anders. Ik 
sta ‘s morgens om drie uur 
op, daar heb ik geen moei-
te mee. Vrienden hebben wel 
eens gevraagd of ik er geen 
tijdschakelaar op kan zetten 

Akersloot - Iris Daman ver-
tegenwoordigt de Limmer ijs-
club op NK marathonschaat-
sen in Groningen. De jeug-
dige A-pupil is geselecteerd 
om de clubkleuren van deze 
club te vertegenwoordigen 
op 6 februari. Iris is dertien 
jaar en zij is begonnen met 
schaatsen toen zij zes jaar 
oud was. Twee jaar geleden 
viel ze op bij Joop van Dok 
en Gerard Struif die een pu-
pillenproject hebben opgezet 
waarbij talenten van verschil-
lende clubs bij elkaar komen 

om extra trainingen te volgen 
op de Meent in Alkmaar. Iris 
rijdt steeds sneller en onder-
tussen heeft zij ook het ma-
rathonschaatsen ontdekt. Ze 
traint buiten de wedstrijden 
om vijf keer per week.
‘s Zomers is zij actief op 
skeelers, de racefi ets of 
mountainbike. Hoewel haar 
ambities bij het langebaan-
schaatsen ligt, met als voor-
beeld Jan Blokhuijsen, hoopt 
Iris dat ze, net als Jan, ook 
het rood-wit-blauw mee naar 
huis mag nemen.

Ongeval met beknelling 
op Heereweg in Bakkum
Bakkum - Zondag om 
16.25 uur zijn de hulpdien-
sten massaal uitgerukt voor 
een ongeval met beknelling 
op de kruising Heereweg/
Noorderstraatweg. De be-
stuurster, die uit de richting 
van Bakkum kwam, is waar-
schijnlijk in de slip geraakt en 
op de andere weghelft fron-
taal tegen de tegenligster tot 
stilstand gekomen. Hierdoor 
raakte de bestuurster van de 
andere auto bekneld in het 

voertuig. Zij is door de brand-
weer uit haar auto bevrijd. De 
andere bestuurster kon zelf-
standig uit der auto komen. 
Beide slachtoffers zijn mee-
genomen door de ambulan-
cedienst voor verder onder-
zoek. Na het ongeval is de 
weg nog enige tijd afgeslo-
ten geweest voor al het ver-
keer in verband met het on-
derzoek van de verkeerson-
gevallendienst van de politie.
Foto: Evelien Olivier.

Golfen in Heiloo: altijd een starttijd!

Heiloo - De golfbaan 
in Heiloo heeft de 
mogelijkheden voor 
gastspelers aanzien-
lijk verruimd. 

Op de website www.
golfclubheiloo.nl is een 
duidelijke button ge-
plaatst “Starttijden re-
serveren greenfeespe-
lers”, met een goed 
overzicht van de be-

schikbare tijden. Een 
week van tevoren kan 
er op deze wijze gere-
serveerd worden. Wilt 
u toch eerder reserve-
ren, of heeft u plannen 
om met meerdere golf-
vrienden de baan op 
te gaan? Gewoon even 
bellen: 072 - 505 45 40. 
Er is altijd wel een plek-
je in de planning.
En als u toch de web-

site bezoekt, kijk dan 
even bij het kopje “Ar-
rangementen”. Daar 
vindt u een aantal uit-
stekende mogelijkhe-
den om uw golfronde 
tongstrelend te com-
pleteren voor een gast-
vrije prijs!
Ook voor de arrange-
menten kunt u gewoon 
bellen met 072 - 505 45 
40.

Lagelaan 8, Heiloo • Bel voor informatie 072 - 505 45 40 • www.golfclubheiloo.nl
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Uitgeesters over de grens
Onze redactie ging op zoek naar Uitgeesters die geëmigreerd zijn. 

Monique Teeling tekende hun verhalen op.

Deze week: José Schoel,  
sinds 2010 in Uitgeest 
maar werkte en woonde 
daarvoor in Hong Kong en 
Nairobi
 
Uitgeest - In de mail die Jo-
sé Schoel (63) naar de redac-
tie stuurde stond onderaan 
P.S. ik ben een man, dit ter 
verduidelijking van zijn naam 
die anders doet vermoeden. 
José: “Ik ben al weer een 
aantal jaren terug uit het bui-
tenland en woon nu met mijn 
gezin vanaf 2010 in Uitgeest.” 
Eigenlijk heeft hij twee verha-
len te vertellen. 
Toen José 52 was, werd hij 
met het gezin uitgezonden 
naar Hong Kong waar zijn 
werkgever een opdracht voor 
hem had. José: “Mijn vrouw 
reageerde aanvankelijk nog-
al afwijzend, maar na een ori-
enterend bezoek om scholen 
en huizen te zoeken, kwam 
het goed. De jongste was een 
baby en de oudste was nog 
geen 4. Mijn vrouw moest 
meer achterlaten dan ik. Het 
was toch even wennen, voor-
al voor de oudste die vrijwel 
meteen naar een Engelsta-
lige school moest. Maar het 
weer was beter en warmer, 
het openbaar vervoer perfect 
geregeld, de school en ge-
zondheidszorg waren uitste-
kend dus een hoge kwaliteit 
van leven. Op de luchtveront-
reiniging en de sandflies na 
dan.” 
Hij had een regionale func-
tie bij de vastgoedtak van de 
ING en ging elke dag met 
een snelle veerboot naar 
zijn werk. Het gezin woon-
de in een stadje ver buiten 
de drukte waar vrij veel Ne-

derlanders woonden dus de 
introductie ging razendsnel. 
Het enige echte Nederland-
se was het Sinterklaasfeest 
in 30 graden. 
José: “Verder hadden we een 
domestic helper die alle huis-
houdelijke taken op zich nam. 
Ik vond het soms moeilijk om 
een soort autoritair gedrag 
te vertonen op het werk. De 
Nederlandse manier van met 
iedereen gelijkwaardig om-
gaan wordt daar niet over-
al begrepen, met name door 
het lokale personeel. Het su-
per gehoorzame gedrag van 
‘ondergeschikten’ was soms 
best irritant. Ook de drukte 
op straat kon soms benau-
wend voelen. Toch had je er 
de uitgestrekte natuur. Als je 
bij ons de ene kant de straat 
uitliep, zat je op het strand en 
naar de andere kant liep je zo 
de bergen in. Als vrouw kun 
je daar midden in de nacht 
alleen door de stad zwerven 
zonder dat er iets gebeurt. 
De voertaal was Engels en ik 
sprak maar enkele woorden 
Kantonees. De lokalen be-

grepen de Nederlandse hu-
mor niet erg, die werd soms 
als behoorlijk grof en direct 
ervaren.” Jose zat in een dra-
gon boat team waar hij wed-
strijden vaarde, nam Kung Fu 
lessen en at veel met stokjes. 
Iedere zomervakantie kwa-
men zij met vakantie naar Ne-
derland om familie en vrien-
den te bezoeken maar ook 
om het benauwde, warme en 
vochtige klimaat te ontvluch-
ten. “We hebben overwogen 
in Azië te blijven maar mijn 
opdracht was bepaald op 3,5 
jaar en door externe redenen 
ging het niet door. 

Nairobi
Toen hij 60 was vertrok hij 
voor een jaar naar Nairo-
bi Kenia waar hij een interim 
functie bij een lokale bank 
met risico management als 
verantwoordelijkheid kreeg. 
Hij ging zonder gezin om-
dat het aanvankelijk voor zes 
maanden was, het werden 
er dertien, en omdat Nairo-
bi geen veilige stad is. Door 
de onveiligheid was het erg 

wennen maar ook omdat Jo-
sé zich de weekenden in zijn 
eentje moest amuseren. Via 
Facebook kwam hij in con-
tact met lotgenoten wat de 
zaak veranderde. 
Via de gesloten groep Nairo-
bi Expat Social sloot hij zich 
makkelijk aan bij allerlei ac-
tiviteiten die daar werden ge-
organiseerd.
José: “Waar ik niet aan kon 
wennen was de onveiligheid. 
Zeker ’s nachts is Nairobi 
een levensgevaarlijke stad, 
en aan de overal aanwezi-
ge corruptie, met name bij de 
politie, kon ik niet wennen. Ik 
leerde er mee omgaan, maar 
dat is wat anders. Ik woon-
de tussen hoge muren, met 
prikkeldraad en elektrisch 
draad erop, met bewaakte 
soms dubbele poorten. Maar 
er was ook een bruisend uit-
gaansleven met uitstekende 
lifebands. Je zag de nieuw-
ste films en er zijn prima res-
taurants. Maar het mooist is 
als je buiten Nairobi de na-
tuur in gaat waar het ook vei-
liger is. Ik heb veel bergwan-
delingen gemaakt en paard-

José Schoel met vrouw Corinde en zoons Jelle (links) en Bas

gereden. Helaas is er een 
enorm verschil tussen arm en 
rijk, wat leidt tot geweldda-
digheden. Stammenoorlogen 
komen nog steeds voor. Aan 
de andere kant waren de col-
lega’s universitair opgeleid, 
heel verstandig, hard wer-
kend en met een goed gevoel 
voor humor. Nu ik terug ben 
valt mij de enorme onderlin-
ge gastvrijheid bij de expats 
op zowel in Hong Kong als in 
Kenia. Hier moet je met vrien-
den weken van tevoren een 
afspraak maken, daar bel je 
even of ga je gewoon langs 
als diegene thuis is. En heb 
je toevallig zelf bezoek, dan 
kun je die altijd ongevraagd 
meenemen. De onderlinge 
hulpvaardigheid is opvallend 
groot.” (Monique Teeling)

Kent u een Uitgeester die 
de grote stap naar het bui-
tenland heeft gewaagd en 
zijn of haar verhaal wel wil 
vertellen aan de inwoners 
van Uitgeest? Laat het ons 
weten via kantoor@uit-
geestercourant.nl.

Uitgeest - Je kunt ook niet 
een keertje even een avondje 
naar een concert gaan (Lu-
cinda Williams, in Paradiso) 
of Klaas de Groot-Peter Kos-
sen nemen de gelegenheid 
te baat en scoren een mach-
tige 68,75%. De kampioenen 
van de laatste paar jaar zijn al 
enige maanden niet helemaal 
bij de les maar scoren bij de 
start van de vierde set van 6 
avonden zodanig goed dat 
we nog even rekening moe-
ten houden met hun mogelij-
ke rol bij het kampioenschap; 
U begrijpt natuurlijk dat mijn 
maat en ik afwezig waren. 

Gelukkig waren wij wel aan-
wezig bij de eerste avond van 
het jaarlijkse viertallentoer-
nooi, een klein toernooi van 
drie avonden dat van oudsher 
gespeeld werd bij Bierencafé 
Thijs. De crisis van de afge-
lopen jaren heeft helaas het 
openblijven van dit café on-
mogelijk gemaakt. Via dit be-
richt bedanken wij de familie 
Vreeburg voor de jarenlange 
steun van onze bridgeprojec-
ten: Kroegenbridgedrive en 
Viertallentoernooi. Maar zo-
als altijd creëert narigheid 
ook nieuwe perspectieven. 
Bij Thijs konden wij viertallen 

        Bridgenieuws met maximaal 8 tafels (héél 
gezellig, maar voor de hap-
py few), afgelopen vrijdag 
speelden wij eveneens met 8 
tafels, maar was er wel ruim-
te voor 24 of zelfs 32 tafels! 
We speelden namelijk in ons 
‘thuishonk’, de kantine van de 
FC Uitgeest. Het bestuur van 
de BCU zou kunnen overwe-
gen of het viertallentoernooi 
kan worden opgenomen in 
het officiële wedstrijdschema 
(daar moet de TC zich maar 
eens over buigen). En als dat 
niks wordt hierbij een oproep 
aan alle niet-deelnemende 
leden van de BCU: schrijf in 
volgend jaar! Ook de C-, D- 
en E-lijners, het is zowel ge-
zellig als leerzaam, vraag 
maar na bij Annie en Elly. De 

catering, verzorgd door Ria 
en Evelien, wordt dan wel-
licht nog een gedoetje maar 
dat lossen we wel op.
Nog even terug naar de com-
petitie-avond, afgelopen 
woensdag: we roemen hier 
de prachtige score van Henk 
Groen. Met gelegenheids-
partner Gré Appelman scoort 
hij ruim 63% in de B-lijn. Je 
zou denken dat Herman, zijn 
vaste maat, óók naar het con-
cert van Lucinda was, maar 
wij zijn hem daar niet tegen-
gekomen. Zou wel een goede 
keuze zijn geweest! 
Hieronder ziet u de beste drie 
van iedere lijn.
A-lijn: 1 Klaas de Groot-Pe-
ter Kossen 68,75%, 2 Paul van 
der Meij-Richard Hoeben 

56,67%, 3 Nellie Modder-
man-Ans Stephan 56,25%;
B-lijn: 1 Henk Groen-Gré Ap-
pelman 63,02%, 2 Riet Schaf-
gans-Leo Tromp 57,08%, 3 
Lia Hendrikse-Corrie Nijsen 
55,63%;
C-lijn: 1 Milja van den Boo-
ren-Jeanne Admiraal 55,21%, 
2 Toos Schalk-Jaap Schalk 
53,13%, 3 Margriet de Beurs-
Tineke Eijking 52,29%;
D-lijn: 1 Jan Goeman-Henk 
Zwaan 56,77%, 2/3 Thea 
Aben-Marry Zwaan 54,17%, 
2/3 Will Griffith-Loes Apel-
doorn 53,13%;
E-lijn: 1 Elly Neele-Annie 
Sanders 59,72%, 2 Wil van 
der Pol-Ank van der Eng 
56,25%, 3 Wim Nugteren-Nel 
van Bergen 53,47%.
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Voorbereiding op afsluiting Velsertunnel in april
Regio - Vanaf eind februa-
ri begint Rijkswaterstaat op 
de A22 en de A9 met de af-
rondende werkzaamheden 
om de IJmond bereikbaar 
te houden tijdens de afslui-
ting van de Velsertunnel in 
2016. Dan worden de tijdelij-
ke verbindingswegen (keer-
lussen) aangelegd. Ook rea-
liseert Rijkswaterstaat de tij-
delijke extra rijstrook in bei-
de rijrichtingen in de Wijker-
tunnel. Door in de avonden, 
nachten en weekenden te 
werken, probeert Rijkswater-
staat de hinder zoveel moge-
lijk te beperken.

Planning onder voorbe-
houd
Hieronder ziet u welke werk-
zaamheden op het program-
ma staan en welke hinder u 
kunt verwachten. De plan-
ning is onder voorbehoud 
en kan verschuiven, bij-
voorbeeld door slecht weer. 
Mocht de planning wijzigen, 
dan zorgt Rijkswaterstaat er-
voor dat weggebruikers wor-
den geïnformeerd.

Velsertunnel regelmatig 
dicht
In de maanden voorafgaand 
aan de renovatie is de Vel-
sertunnel doordeweeks en 
in het weekend herhaaldelijk 
dicht. Deze afsluitingen vin-
den plaats vanaf half janua-
ri. Eén tunnelbuis blijft steeds 
open, zodat verkeer richting 
Beverwijk door de tunnel kan 
blijven rijden. Verkeer rich-
ting IJmuiden rijdt via de ca-
lamiteitenbogen en de Wij-
kertunnel.

22 februari – 25 maart: 
vluchtstrook A9 bij knoop-
punt Beverwijk dicht 
Op de A9 richting Alk-
maar sluit Rijkswaterstaat 
bij knooppunt Beverwijk de 
vluchtstrook af en verlaagt de 
maximum snelheid tot 90km/
uur. Dit is noodzakelijk om 
de tijdelijke verbindingsweg 
(keerlus) aan te leggen. In 
2015 heeft Rijkswaterstaat al 
zand gestort op de plek waar 
de tijdelijke verbindingsweg 
komt te liggen. 

22 februari – 8 maart: rij-
strook N208 en A22 afge-
zet 
Op de N208 richting Velser-
tunnel wordt de rechter rij-
strook die normaal is afge-
sloten via de matrixborden, 
nu afgesloten met een afzet-
ting. Dit is voor de veiligheid 
van de wegwerkers. Ook de 
rechterrijstrook van de oprit 
van de A22 (IJmuiden) rich-
ting Velsertunnel wordt afge-
sloten met een afzetting. Dit 
is noodzakelijk voor de aan-
leg van een deel van de tij-
delijke verbindingswegen 
(keerlussen) tussen de N208 
en A22. 

22 februari – 18 maart: 
minder rijstroken vanwe-
ge aanleg tijdelijke verbin-
dingswegen
- Bij knooppunt Velsen (A9 
richting A22/IJmuiden) is 
één rijstrook open (24 uur 
per dag). 
- Bij knooppunt Velsen (A22 
richting A9/Rottepolderplein) 
is één rijstrook open (regel-
matig ’s avonds en ’s nachts). 

- Bij knooppunt Velsen, op 
de A9 richting Alkmaar, is ’s 
avonds en ’s nachts regelma-
tig maar één rijstrook open.
- Bij knooppunt Beverwijk 
(A22 richting A9/Alkmaar) 
is één rijstrook open (niet in 
avondspits).  
- Bij knooppunt Beverwijk 
(A9 richting A22/Beverwijk) 
is één rijstrook open (gedu-
rende de nacht). 

28 maart – 1 april: Wijker-
tunnel ’s nachts dicht
De hele week is de Wijker-
tunnel ’s avonds en ’s nachts 
dicht. Dit is onder meer om 
de belijning aan te passen 
voor de tijdelijke extra rij-
strook in beide rijrichtingen 
en de laatste testen van de 
systemen in de Wijkertunnel.

11 – 14 april: afmaken en 
openen tijdelijke verbin-
dingswegen 
In de laatste week voordat 
de Velsertunnel sluit, maakt 
Rijkswaterstaat de tijdelijke 
verbindingswegen (keerlus-
sen) af. Zo brengt Rijkswa-
terstaat nieuwe belijning aan 
en plaatst afzettingen op de 
weg. Bij knooppunt Velsen is 
de verbinding van de A9 rich-
ting A22/IJmuiden één nacht 
afgesloten. Bij knooppunt 
Beverwijk is de verbinding 
van de A22 richting A9/Alk-
maar ook één nacht afgeslo-
ten. Het verkeer wordt omge-
leid. Einde van de week gaan 
de tijdelijke verbindingswe-
gen op knooppunten Velsen 
en Beverwijk open.

Vrijdag 15 april 21.00 uur: 

Velsertunnel dicht voor 9 
maanden

15-18 april (weekend): af-
maken laatste twee tijde-
lijke verbindingswegen 
- De N208 is vanaf vrijdag-
avond tot maandagochtend 
in noordelijke richting van-
af de toerit Velserbroek afge-
sloten. In omgekeerde rich-
ting is de N208 gewoon be-
reikbaar vanuit IJmuiden. 
- Calamiteitenbogen en tij-
delijke verbindingswegen op 
knooppunten Velsen en Be-
verwijk zijn negen maanden 
lang, 24 uur per dag open. 
Ook de extra rijstrook in bei-

de rijrichtingen in de Wijker-
tunnel is open.
- Rijkswaterstaat verbindt de 
twee tijdelijke verbindings-
wegen (keerlussen) ten zui-
den van de Velsertunnel ter 
hoogte van de N208 met de 
bestaande wegen.

Maandag 18 april: tijdelij-
ke verkeerssituatie Velser-
tunnel een feit
Vóór begin van de spits 
(05.00 uur ’s ochtends) gaan 
de laatste twee tijdelijke ver-
bindingswegen open en is 
de tijdelijke verkeerssitua-
tie rond de Velsertunnel voor 
negen maanden een feit.

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden dicht. De 
Wijkertunnel neemt de functie over

Marjan Berk, het levende bewijs van ‘Nooit te oud’!
Uitgeest - Vrijdag 26 febru-
ari staat Marjan Berk voor u 
op het podium bij De Zwaan 
Cultureel. 
Zij is onlangs beloond met 
de Jo Visser Award voor de 
Waardige Zorg voor Kwets-
bare  Ouderen, leest haar 
verhalen en zingt teksten van 
eigen hand. Want: “we zijn 
nooit te oud to be happy!”
 ‘Nooit te oud to be happy’ is 
een vrolijk programma met 
medewerking van Jan Elbert-
se en de swingende Jelke 
Smit aan de toetsen.
Jan speelde o.a. Dick Bruna 
in de eerste NIJNTJE-musi-
cal, deed mee in de musical 
“DOE MAAR” (John Kraai-
kamp Musical Award), en 
was afgelopen seizoen nog 
te zien in Onder de Groene 
Hemel. Hij heeft na zijn oplei-
ding aan de Akademie voor 
Kleinkunst (J.L. Pisuisseprijs) 

in zijn loopbaan vele hoeken 
en gaten van de lichte kunst 
verkend. Nu zingt hij teksten 
van o.a. Guus Vleugel, Toon 
Hermans en laat zijn stem 
samenklinken met Jelke Smit 
en Marjan Berk.
Jelke Smit maakt het gevoel 
hoorbaar met haar warme 
stem en swingend touché. 
Ze  ontving haar opleiding 
aan de jazz-afdeling van het 
Haags Conservatorium, waar 
ze haar talent ontwikkelde 
bij o.a. Rob van Bavel,  Fay 
Claassen en Peter Nieuwerf.
Deze voorstelling is op vrij-
dag 26 februari, aanvang 
20.15 uur. De toegangs-
prijs is 12,50.  Vrienden van 
de Zwaan Cultureel krijgen 
2,50 korting. Kaartverkoop 
via boekhandel Schuyt of aan 
de zaal (mits nog beschik-
baar), of via online reserve-
ring. Voor meer informatie en 

andere voorstellingen zie de 
website van De Zwaan Cultu-

reel (www.dezwaancultureel.
nl). (foto: Ernie Enkelaar)

Uitgeest - Het thema voor 
het Avonduur op 7 februa-
ri in de PKN kerk is ‘. Wees 
bezig, wees vrolijk, maar 
vergeet niet hoe kwets-
baar en vergankelijk je 
bent. Samen met Hem kan 
je de wereld en je proble-
men aan.’ Door een me-
ditatieve bijeenkomst met 
zang, teksten, kaarslicht 
en stilte, verbindt men ou-
de en nieuwe woorden in 
de vorm van een Avond-
uur. 
De cantorij vervult de rol 
van voorganger. 
U bent welkom in de PKN 
kerk Castricummerweg 
2 te Uitgeest op zondag 
7 februari 2016 om 19.30 
uur.

Avonduur in 
PKN-kerk



Waar komt die 
straatnaam vandaan?

Waar komt die 
straatnaam vandaan?

Wie kent ze niet, de juffen en meesters op de Uitgeestse basisscholen. Ze kennen 
vaak de helft van het dorp! Monique Teeling ging bij de scholen langs om de juffen 
en meesters te vragen naar hun ervaringen in Uitgeest. Haar bevindingen vindt u  
onder deze kop regelmatig in de Uitgeester Courant.

Uitgeest - Op maandagoch-
tend begint juf Rina Vosse op 
de Binnenmeerschool met 
haar kleuterklas in de kring, 
het weekend wordt doorge-
nomen en iedereen die wil, 
mag iets vertellen. Zij kent 
‘haar’ kinderen en weet bij-
voorbeeld wie er naar voetbal 
is geweest en wie een week-
endje naar België. Spelen-
derwijs betrekt zij de ande-
re kinderen bij de belevenis-
sen van klasgenootjes waar-
door niemand zich achterge-
steld voelt. 

Rina: “Tegenwoordig zijn we 
nog bewuster van het feit dat 

je ieder kind moet kennen en 
wat de specifieke behoeftes 
van dat kind zijn. Als een kind 
druk was dan kreeg ‘t vroe-
ger het stempel ‘druk’. Geluk-
kig kijken we nu verder en 
vragen ons af, hoe komt het 
dat dit zo is en wat heeft de-
ze leerling nodig? Dat is echt 
een gunstige verandering.’’
Vier jaar lang deed Rina Vos-
se de Kleuter Leidster Oplei-
ding School in Alkmaar en 
Bergen waarbij alles gericht 
was op het lesgeven aan 
kleuters. Inmiddels werkt zij 
zo’n 40 jaar in het onderwijs. 
Tegenwoordig is het lesgeven 
aan deze leeftijdsgroep geïn-
tegreerd in de pabo en vol-
gens Rina doet men kleuters 
hiermee tekort. Rina: “Dat is 
vervelend voor de studenten 
want die haken vaak af bij 
groep 1 en 2. Het is een he-
le klus, je moet begeleiden en 
managen, doe je dat niet dan 
ben je de kleuters kwijt. Het 
is veel hoor, de bouwhoek, 
de huishoek, de verplichte 
opdrachten, het groepsplan 
en overal moet de juf langs. 
Maar al die verschillende 
groepjes kunnen op de stagi-
air chaotisch overkomen.” 
Twee nieuwe kindjes zitten 
verlegen in de kring en onop-
vallend geeft Rina hen kleine 
beetjes aandacht zodat ze 
kunnen wennen aan haar en 
aan de groep. Na het kring-
gesprek wordt er gegymd en 
omdat het een regenachtig 

weekend was, zijn de meeste 
kinderen tamelijk uitgelaten. 
Er wordt geklauterd, gehoe-
peld, gevoetbald en af en toe 
komt een kleuter enthousiast 
iets melden of een klacht in-
dienen over een actie die tra-
nen oproept. 
Rina: “ik las een Loes-
je spreuk ‘met vallen en op-
staan worden ze groot, maar 
wat moeten ze lang zitten’, 
dat is zo waar. Ze krijgen 
vandaag de dag bergen in-
formatie via 100.000 kanalen 
zoals ipads en televisie. Na 
school gaan ze niet meteen 
naar huis maar naar de na-
schoolse opvang. Dat moe-
ten ze allemaal filteren. Maar 
het is ook mooi want als ik 
een versje van Annie M.G. 
Schmidt opzeg waar het hen 
onbekende woord vestibu-
le in voorkomt dan zoeken 
we het op op het smartboard 
in de klas en dat is natuur-
lijk prachtig.” Dan lachend: 
“Vroeger zat ik thuis van te 
voren te plaatjes te knippen 
en te plakken om het te visu-
aliseren.” 
Iedere kleuter is uniek en 
met de nodige humor weet 
Rina voor het kind vervelen-
de situaties weer in perspec-
tief te krijgen, zonder aan 
het gevoel voorbij te gaan. 
Een blond kleuterengeltje op 
gymschoentjes verzucht ern-
stig voor zich uitkijkend: “Juf 
Rina is lief en ze maakt veel 
grapjes.”

Juf Rina Vosse met haar kleuterklas op de Binnenmeerschool

In speeltuin Kindervreugd
Polonaise en liefde 

tijdens superzaterdag
Uitgeest - Zaterdag 13 fe-
bruari is het bij speeltuinver-
eniging Kindervreugd Uit-
geest tijd voor de tweede su-
perzaterdag van dit seizoen. 
Liefst drie gezellige activitei-
ten staan er deze dag op het 
programma. Om 10.00 uur 
begint men traditiegetrouw 
met het carnavalsfeest. Daar-
na doet de liefde haar intrede 
bij de vereniging. Rond het 
middaguur start namelijk een 
creatieve valentijnsworkshop 
en daarna volgt nog een spe-
ciale valentijnsdisco. Tus-
sendoor krijgen de kinderen 
een lekkere verrassingslunch 
voorgeschoteld.
Al jaren kunnen ook de kin-
deren van Uitgeest het ech-
te carnavalsgevoel beleven. 
Naast de sfeervolle polonai-
semuziek worden er verschil-
lende spelletjes gespeeld en 
is er een modeshow. Hier-
voor is het de bedoeling dat 
de kinderen verkleed als bij-
voorbeeld brandweerman, 
Mega Mindy, zakenvrouw of 
voetballer naar de speeltuin 
komen. Hierna is het tijd voor 
wat creativiteit. Onder leiding 

van Wilma Rodenburg ma-
ken de kinderen iets leuks 
voor valentijnsdag. En omdat 
de liefde van de man door de 
maag gaat volgt daarna een 
heerlijke verrassingslunch. 
Na het eten kan iedereen 
rond 14.00 uur nog even 
anderhalf uur swingen en 
springen tijdens een specia-
le valentijnsdisco. De speel-
tuindj’s maken er samen met 
de lichteffecten, lasers, rook-
machines en bellenblaas een 
geweldig feest van.
Kinderen die het leuk vin-
den om bij deze speciale su-
perzaterdag aanwezig te zijn 
moeten vooraf worden opge-
geven. Dit kan via www.in-
schrijven.speeltuinuitgeest.
nl. Aanmelden is mogelijk 
van donderdag 4 tot don-
derdag 11 februari 17.00 uur. 
Kun je niet bij alle activiteiten 
zijn? Dat is niet erg. Het is ui-
teraard ook mogelijk om later 
aan te schuiven. Geeft dit dan 
even aan bij het inschrijven.
Voor meer informatie kunt u 
terecht op de website van de 
speeltuin, www.speeltuinuit-
geest.nl. 

Nooit te oud 
(to be happy)
een voorstelling door 

Marjan Berk 
m.m.v. Jan Elbertse 

en Jelke Smit

bij De Zwaan 
Cultureel 

Vrijdag 26 februari, 20.15 uur 
Meer info: 

www.dezwaancultureel.nl
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Het regent licht en je fietst het recreatieterrein Groot Dorregeest op. Wat is het 
dan heerlijk om dit rustgevende moment vast te leggen. Het is vernoemd naar het buurtschap 
Groot Dorregeest in de gemeente Uitgeest. De officiële opening van het recreatieterrein werd 
verricht door Burgemeester Aalders in 1964 en in 1983 werden er parkeerplaatsen gereali-
seerd. Oud bewoners noemen het ook wel het ‘strandje’ en deze naam  is ontstaan tijdens het 
aanleggen van de A9 vanaf 1957 daar er veel ‘strandzand’ werd aan gevoerd waar je heerlijk 
in kon spelen.. Foto en tekst: Ger Bus

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 welkom op dit mailadres.

Uitgeest - Deze week een 
combinatieteam van VVU dat 
in 1990 het ICGT toernooi 
won.
Staand van links naar rechts:  
Willen de Vries (vlagger), 

Marcel Meijer, Peter van der 
Slikke, Marcel Molenaar, Ra-
chid van Velzen, Erik Bijls-
ma, Vincent van den Berg, 
Mark Postma, Wout Gerrits 
(coach), 

Zittend: Jurg Bosman, Rens 
Bangma, Jan-Bart Broek-
huizen, Ed van Berghe, Lars 
Bosman, Kemal Karhaman, 
Robert van Leeuwen, Ron 
van Berghe.

Excursies naar de 
Uitgeestse brandweer
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren heeft een 
excursie naar de brandweer-
kazerne van Uitgeest geor-
ganiseerd. Erwin Wormsbre-
cher, beroepsbrandweer-
man in Haarlem en vrijwil-
lig brandweerman in Uit-
geest, heeft de deelnemers 
veel verteld over de brand-
weer, de taken van de brand-
weer in het algemeen en van 
de brandweer Uitgeest en 
over brandpreventie thuis. 
Tenslotte was er de rond-
gang door de kazerne met 
uitleg over de bluswagen en 
materialen. Na afloop ontvin-

gen de deelnemers een tas 
met leuke gadgets en inte-
ressante informatie. Het was 
een bijzonder leuke en inte-
ressante excursie.
Wilt u ook deelnemen aan 
deze excursie? Op woensdag 
10 februari van 10.00 – 11.30 
uur wordt er nog een excur-
sie georganiseerd. U kunt 
zich hiervoor opgeven bij de 
Stichting Uitgeester Senio-
ren op de eerste etage van 
dorpshuis De Zwaan, Mid-
delweg 5, 0251 – 31 90 20 of 
via e-mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook onze website: www.
uitgeestersenioren.nl.

‘The Farewell Party’ 
5 februari in de Zwaan
Uitgeest - De bejaarde Ye-
hezkel is de grote ster van 
zijn bejaardenflat. Hij is een 
begenadigd uitvinder en 
heeft allemaal apparaatjes en 
gadgets ontwikkeld om het 
leven van zijn senioren vrien-
den te veraangenamen. Voor 
iedere hulpvraag weet hij wel 
een praktische oplossing te 
bedenken van doofheid tot 
een pillenwekker. Dan wordt 
zijn beste vriend Max ernstig 
ziek  en vraagt hem een eu-
thanasiemachine te ontwik-
kelen. Hoewel euthanasie in 
de Joodse kringen een zeer 
beladen onderwerp is en bij 
wet verboden, besluit Yehez-
kel zijn vriend toch ter wille te 
zijn. Hij verzint een machine 
waarmee Max zelf het initia-
tief kan nemen om zich een 
dodelijke dosis pijnstillers 
toe te dienen. Een gepensi-
oneerde veearts geeft medi-

sche ondersteuning en een 
voormalig politierechercheur 
zorgt ervoor dat de bewijzen 
verdwijnen. Yehezkel kan het 
helaas niet stil houden. Met 
als gevolg een niet te stuiten 
hulpvraag van terminale pa-
tiënten. 
Cineasten Sharon Maymon 
en Tal Granit schreven zelf 
het script en regisseerde de-
ze tragikomische speelfilm 
die in thuisland Israël bijna 
elke prijs won die er te win-
nen valt. De film is een uit-
stekende balans tussen hu-
mor, echte emoties en actu-
eel engagement. De zaal is 
open vanaf kwart voor acht 
en de film begint om 20.15. 
Toegang: 5 euro inclusief een 
kopje koffie of thee vooraf-
gaand aan de film (vrien-
den 4 euro). Kaarten in de 
voorverkoop bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139.
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Technologie, innovatie en onderzoek bij Technasium

Leerlingen Bonhoeffer aan de 
slag met knelpunt spoorovergang
Castricum - Het Bonhoeffer-
college is goed op weg naar 
een afdeling technasium. De 
school is de zevende onder-
wijsinstelling in Noord-Hol-
land die met deze onder-
wijsvorm voor havo/vwo gaat 
werken. Techniek, technolo-
gie, innovatie en onderzoeks-
vaardigheden staan hier-
bij centraal. Het technasium 
staat voor onderwijs dat den-
ken koppelt aan doen, theorie 
combineert met praktijk, ken-
nis leert construeren naast 
kennis consumeren. Donder-
dag 28 januari gaf wethouder 
Leo van Schoonhoven de offi -
ciële aftrap.
 
De Bonhoefferleerlingen kre-
gen van de wethouder een 
opdracht rond het werkveld 
mobiliteit en ruimte. Geen 
eenvoudige opdracht want 
het gaat om een zaak waar-
voor nog geen oplossing 
is gevonden: het knelpunt 

spoorovergang Beverwijker-
straatweg. De leerlingen bui-
gen zich over de complexe si-
tuatie rond het spoor en de 
gevolgen van bedachte maat-
regelen voor verkeer, omwo-
nenden en andere partijen.
De voorstellen van de leerlin-
gen vlogen afgelopen don-
derdag al door de lucht: een 
tunnel onder het hele dorp 
door, een brug, een aparte 
fi etsroute, het station op een 
andere plek, een rotonde, ver-
keerslichten, driedubbele be-
glazing van de woningen, en-
zovoorts. De meeste ideeën 
waren al eens de revue ge-
passeerd tijdens de raadsver-
gaderingen en in veel geval-
len stuitten die op praktische 
bezwaren. Hiermee werd rec-
tor Marga Nievelstein eerder 
geconfronteerd toen bleek 
dat bij een bepaald plan de 
school niet meer bereikbaar 
zou zijn voor hoge voertuigen.
Het was dan ook de rector die 

de technatoren een tijdje ge-
leden wees op de verkeers-
problematiek bij de spoor-
wegovergang en de moge-
lijkheid om die in te zetten 
voor een eerste technasium-
opdracht. De gemeente pak-
te dit plan enthousiast op en 
nodigde de leerlingen uit voor 
tekst en uitleg over het pro-
bleem. De leerlingen kwa-
men te weten dat er duizen-
den motorvoertuigen per dag 
door de Dorpsstraat gaan en 
duizenden de spoorwegover-
gang nemen en dat daardoor 
lange fi les ontstaan en een 
gevaarlijke situatie voor met 
name fi etsers.

De komende acht weken 
werken de leerlingen vijf les-
uren in de week naar een op-
lossing. Het gevraagde resul-
taat is een maquette die de 
verbeterde situatie represen-
teert, ondersteund door de 
eigen onderzoeksresultaten 

over de huidige situatie. In 
april respectievelijk juni van 
dit jaar presenteren de leer-
lingen hun resultaten.

Gerda Nicolai, projectleider 
technasium: ,,Met technasi-
um ontwikkelen leerlingen 
vaardigheden die in hun ver-
volgloopbaan nodig zijn. Ook 
krijgen ze een uitdagende, 
motiverende manier van on-
derwijs aangeboden die aan-
sluit bij de behoeften van 
jongeren. Aan de hand van 
vraagstukken die in de sa-
menleving spelen ontwikke-
len zij hun theoretische ken-
nis en hun praktische vaar-
digheden.” Wethouder van 
Schoonhoven: ,,Het zou na-

tuurlijk geweldig zijn als 
brugklassers, vanuit een heel 
eigen benadering opeens met 
het ei van Columbus zou-
den komen. Ik ben reuze be-
nieuwd waar ze mee gaan 
komen, maar voor de leer-
lingen gaat het in de eerste 
plaats om het proces zelf: een 
probleem dicht bij huis gron-
dig verkennen en mogelijke 
oplossingen inzichtelijk pre-
senteren. Een behoorlijke uit-
daging voor een pakweg der-
tienjarige en zeer leerzaam.” 

Op de open dag zaterdag 6 
februari, is op het Bonhoef-
fercollege volop informatie 
te krijgen over deze vorm van 
onderwijs.

100 inwoners gezocht 
voor afvaluitdaging

Castricum - De gemeen-
te Castricum zoekt 100 in-
woners die mee willen doen 
aan een bijzondere afvaluit-
daging. 100-100-100 is een 
project waarin 100 mensen, 
gedurende 100 dagen, 100% 
van hun afval scheiden. De 
deelnemers gaan ervaren 
hoe makkelijk afval scheiden 
is, en hoe je afval kunt voor-
komen. Deelnemers kun-
nen zich aanmelden vóór 15 
maart op www.100-100-100.
nu. De wethouders Pelzer 
(duurzaamheid) en afval (Van 
Schoonhoven) zijn de eerste 
aanmelders.
Wethouder Pelzer: ,,Ik zeg niet 
dat het een makkie wordt, 
want onbedoeld krijg je met 
heel veel afval te maken, al-
leen al door de verpakkin-

gen. Ik doe al heel veel aan 
afval scheiden en heb ook 
mijn kinderen daarin opge-
voed. Veel is dus al een van-
zelfsprekende zaak voor me. 
Ik ben reuze benieuwd wat 
er allemaal nog aan winst te 
boeken valt!” Wethouder Van 
Schoonhoven: ,,Afval gaan 
we steeds minder zien als af-
val en steeds meer als waar-
devolle grondstof. Als je het 
maar op de goede manier 
aanbiedt. Landelijk en ook 
in Castricum gaan we over 
op nieuwe manieren van in-
zamelen om het doel: drie-
kwart afval scheiden in 2020 
te halen.” Deelnemers staan 
er niet alleen voor: Zo’n 3000 
mensen in 29 gemeenten 
gaan tegelijkertijd de uitda-
ging aan.

Drukke open dag Clusius
Castricum - Vrijdagavond 
en zaterdagochtend hield het 
Clusius College open huis. 

Met een vernieuwd school-
gebouw en met het voor de 
vierde keer verkregen predi-
caat Excellente School waren 
zowel de vele leerlingen als 
docenten en ondersteunend 
personeel trots op alles wat 
getoond kon worden. 

Ondanks het slechte weer 
waren er veel bezoekers. 
Leerlingen waren druk met 

het rondleiden, ze maakten 
bloemstukjes voor de gas-
ten, bakten koekjes, ze lieten 
de gasten  hummus proeven,  
er kon knalgas gemaakt wor-
den, een scheikundig proefje. 
De  school was versierd, en 
natuurlijk was er heel veel in-
formatie over de lesstof, me-
thodes, de zorg die de school 
biedt, de Clusibus; de win-
terschoolbus voor leerlingen 
uit de Zaanstreek. Ook de 
marktkraam van het Clusius, 
het ondernemersproject van 
de school, was te zien.

Castricum - Met nog een 
wedstrijd te gaan in de win-
tercompetitie libre bij biljart-
vereniging Wik, was het vo-
rige week wel duidelijk wie 
de nieuwe kampioen wordt. 
Hein Kitsz, die al weken ach-
tereen koploper is, wist dat 
alleen Kees Baars een be-
dreiging voor hem was. Kees 
maakte die verwachting waar 
door zijn inhaalwedstrijden 
met hoge scores te eindi-
gen. Stand wintercompetitie 
libre: Hein Kitsz na achttien 
partijen 197 punten, Kees 
Baars met nog een partij te 
gaan 195 punten en de derde 
plaats is voor Peter Groenen-
dal met 193 punten.

Kees pakt 
zijn kans

IVN-wandeling  
Egmond - Het Nachtegalen-
pad in Egmond aan den Hoef 
is in de wintermaanden de 
startplaats van de maande-
lijkse IVN-natuurwandeling. 
Zondag 7 februari in het do-
mein van de landjes, het nol-
lenlandschap. Vanaf 11.00 
uur bij het PWN-informatie-
bord op het parkeerterrein 
aan het Nachtegalenpad, aan 
de noordkant van Egmond 
aan den Hoef. Opgeven voor-
af is niet nodig. 





 
16    3 februari 2016

GroenLinks naar tegende-
monstratie in Amsterdam

Castricum - Op zater-
dag 6 februari zal de ex-
treemrechte Duitse orga-
nisatie Pegida demonstre-
ren in Amsterdam. Groen-
Links wil een tegengeluid 
laten horen tegen haat en 
uitsluiting en voor solida-
riteit. Daarom doet Groen-
Links Castricum mee aan 
een grote tegendemon-
stratie. Om 12.07 vertrekt 
een afvaardiging uit Cas-
tricum met de trein naar 
Amsterdam, waar om 
13.00 een demonstratie bij 
de Dokwerker begint.

Volgens GroenLinks mis-
bruikt Pegida de tragedie van 
vluchtelingen om angst en 
haat te zaaien tegen bevol-
kingsgroepen. 
,,De hetze tegen vluchtelin-
gen is in verschillende ste-
den al uitgemond in beklad-
dingen, brandstichtingen en 
aanvallen op asielzoekers-

centra en raadsvergaderin-
gen”, stelt Gerard Brinkman 
namens de partij. ,,Haatzaai-
ers grijpen incidenten aan 
om alle vluchtelingen als 
gevaarlijk af te schilderen. 
Daartegenover staat een gro-
te meerderheid van de bevol-
king die vindt dat ook wij in 
Nederland een bijdrage moe-
ten en kunnen leveren aan 
de opvang van vluchtelingen. 
Door heel Nederland hebben 
duizenden mensen geholpen 
met het inzamelen van spul-
len of  zich opgegeven als 
vrijwilliger om vluchtelingen 
bij te staan. Ook in Limmen 
bleek dat draagvlak toen veel 
mensen hielpen bij de tijde-
lijke opvang.” GroenLinks wil 
niet dat Pegida mensen te-
gen elkaar opzet. Daarom 
roept ze op tot een kleurrij-
ke demonstratie waarmee op 
zaterdag 6 februari in Am-
sterdam een tegengeluid te 
horen zal zijn.

Castricum - Afgelopen maand 
hebben 51 kinderen een zwem-
diploma behaald in zwem-
bad De Witte Brug. Op woens-
dagmiddag 6 januari slaagden 
voor het eerste Snorkeldiploma 
Jort van Hooff, Jennifer Paap 
en Quinten Rommel. 

De week daarna was er een 
groep van 26 kandidaten die 
voor het diploma A afzwom-
men: Tim Baltus, Eliza Ber-
ger, Florian Broekhof, Lay-
ra Colleye, Sofi e Fransen, Ro-
salie Grandiek, Jamie Grim-
berg, Yalisa Hurkmans, Nicky 
Jordan, Rosa Josefi na, Sijmen 
Klein Ikink, Didde Mandema-
kers, Lotte Mooij, Thijs Mos-
sing Holsteijn, Thomas Nij-
hof, Esmée Nijman, Tessa de 
Nijs, Joris van Oosterom, Ke-

ano Plasmeyer, Dinand van 
Sprang, Bruno Stein, Joost Uit-
tenbogaard, Sven Veldt, Tjeb-
be Visser, Mayoumi Zeldenrust 
en Jelle Zwikker. Op 20 janu-
ari werd er door twaalf kandi-
daten afgezwommen voor het 
B-diploma: Taras Antipin, Mats 
Bruggeling, Roos van Gelde-
ren, Sam Groot, Milo Hopman, 
Marieke Krimp, Annika Mo-
lenaar, Hannah den Ronden, 
Betty Schaap, Luuk Spek, Wil-
lemijn Steeman en Bas Winder. 

En op 27 januari werd er door 
tien kandidaten afgezwommen 
voor het C-diploma: Quinty 
Boetje, Isabel Chin, Gyano Col-
leye, Thorgal de Graaf, Alexan-
der Hess, Thilo Jagersma, Do-
ra van Kampen, Stan Kerklaan, 
Milan Lammers en Femke Trott. 

Afzwemmers in januari

Windturbines verder uit de kust

Castricum - Castricum en 
andere kustgemeenten 
spreken donderdag 4 fe-
bruari met minister Kamp 
van Economische Zaken 
over de plannen voor ex-
tra windmolenparken 
voor de kust. De kustge-
meenten zijn niet tegen 
windmolens, maar zien 
ze wel liever verder uit de 
kust. Een deel van de aan-
gewezen stroken ligt op 
slechts 18,5 kilometer uit 
de kust. Het gaat daarbij 
om grote turbines van cir-
ca 240 meter hoog. De-
ze windmolens zullen van 
Den Haag tot Den Helder 
zichtbaar zijn.
 
Wethouder Ans Pelzer (foto): 
,,Een vrij en onbelemmerd 
uitzicht is enorm waarde-
vol, zeker voor een gemeen-
te als Castricum waar toe-
risme en recreatie een be-

langrijke economische pijler 
is. We maken ons hard voor 
een alternatieve locatie ver-
der uit de kust.”
Het ministerie heeft eerder 
al een gebied aangewezen 
op 22 kilometer uit de kust 
maar kwam later met het 
voornemen daar een strook 
aan toe te voegen op 18,5 
kilometer uit de kust. Tegen 
die strook maken de kustge-
meenten bezwaar. De kust-
gemeenten pleiten ervoor 
om verder op zee te be-
ginnen met de aanleg van 
windmolenparken. Wellicht 
dat in een later stadium de 
techniek zover gevorderd is 
dat minder hoge turbines 
volstaan. Die kans wordt 
gemist als op locaties het 
dichtst bij de kust begon-
nen wordt. Pelzer: ,,Als de 
nieuwe plannen van minis-
ter Kamp doorgaan komen 
er ongeveer 250 windmo-

lens van 240 meter hoog op 
achttien kilometer voor van 
de stranden van Egmond 
aan Zee en Bergen aan Zee. 
Bij helder weer zullen de 
windmolens vanaf Heems-
kerk tot Callantsoog goed 
te zien zijn, dus zeker ook 
vanaf Castricum aan Zee. 
We zijn een duurzame ge-
meente en vóór windener-
gie. Maar wel op voldoende 
afstand. We zijn voor onze 
economie en werkgelegen-
heid sterk afhankelijk van 
bezoekers en toeristen die 
hier komen vanwege onze 
prachtige stranden en na-
tuur.” Inmiddels loopt er een 
onderzoek naar de moge-
lijkheden van extra windtur-
bines achter de 22-kilome-
tergrens. De kustgemeen-
ten zullen ook een eigen on-
derzoek doen naar de mo-
gelijkheden van het wind-
molenpark IJmuiden-Ver op 
zestig kilometer van de kust. 
Dat zou niet alleen gun-
stig zijn voor de gemeen-
ten Castricum en Bergen, 
ook de kustplaatsen Noord-
wijk, Katwijk, Wassenaar en 
Zandvoort hebben een voor-
keur voor deze locatie die 
voor niemand zichtbaar is. 
De gemeenten zullen in hun 
gesprek met de minister ad-
viseren een locatie verder uit 
de kust te kiezen. Het is uit-
eindelijk de Tweede Kamer 
die een beslissing neemt 
over de Rijksstructuurvi-
sie waarin de gebieden voor 
windmolenparken zijn opge-
nomen.

Hond voor de klas
Castricum - Een veilige om-
gang tussen hond en kind. 
Dat is het doel van het Sophia 
SnuffelCollege, een scholen-
project van de Koningin Sop-
hia-Vereeniging tot Bescher-
ming van Dieren. Met dit pro-
ject kunnen hondenbeten bij 
kinderen voorkomen worden 
en neemt angst voor honden 
af. Op woensdag 3 en 10 fe-
bruari is vrijwilliger Mirjam 
met haar hond op bezoek 
bij groep 3 van OBS De Sok-
kerwei. Bij het eerste bezoek 

laat Mirjam de kinderen ken-
nismaken met een handpop. 
Tijdens de tweede en derde 
les komt Yara mee de klas in 
en wordt de theorie in prak-
tijk gebracht. 
Hoe zie je of een hond boos 
is, of verdrietig? Wanneer 
mag je een hond aaien en 
wanneer kun je hem beter 
met rust laten? Aan het pro-
ject zijn voor basisscholen 
geen kosten verbonden, zo-
dat de lessen voor ieder kind 
toegankelijk zijn.

Akersloot - Na een lange 
carrière als speelster en van-
wege haar tomeloze inzet in 
het succes van Meervogels 
is  Wendy Zandbergen-Kers-
sens benoemd tot ere-lid van 
Handbalvereniging Meervo-
gels ‘60. Zij is de allerbes-
te speelster die de club ooit 
heeft gehad. 

Wendy is de 
allerbeste

Castricum - Iedereen tussen 
negen en dertien jaar kan 
meedoen in het Kinderatelier 
van Toonbeeld. Er worden tal 
van technieken aangeleerd. 
Zowel met klei als verf kun-
nen de kinderen verbeelden 
wat ze in hun hoofd hebben.
De mogelijkheden zijn onbe-
grensd. Er wordt afgewisseld 
tussen lekker groot en klein 
maar fi jn. De ene keer wordt 

Kinderatelier een verhaal verteld en gaan 
ze daarmee aan het werk, de 
andere keer worden bekende 
kunstenaars zoals Picasso of 
van Gogh bekeken om te zien 
wat zij hebben gemaakt.

Ter afsluiting is er een ten-
toonstelling. De cursus be-
gint op woensdagmiddag 16 
maart; laatste les en tentoon-
stelling op 1 juni. Aanmelding 
kan via de website van toon-
beeld. www.toonbeeld.tv





 
 18   3 februari 2016

De column van Monique.....

Het is al weer een dikke maand geleden dat de telefoon ging. Begrijp mij goed, hij gaat wel 
vaker. Het is niet dat ik zo weinig gebeld word dat ik nog precies weet wanneer hij geluid 
maakte. Alhoewel ik laatst las dat  met name jongeren een soort telefoonvrees hebben ont-
wikkeld. Ze whatsappen zich helemaal suf en mailen gaat ook nog wel maar direct contact 
per telefoon daar worden ze nerveus van. Van dat alles heb ik geen last, het zal de leeftijd 
wezen. Maar goed, ik had net mijn handen in het gehakt gezet toen ie ging. Dan heb je de 
keus, ga je de strijd met de tijd aan of laat je ‘m lekker rinkelen?
Met gehakthanden het apparaat vastpakken resulteert in een onnoemelijke kliederzooi en 
voordat je de hele bende er van afgewassen hebt… dat duurt even.  Ik tuurde op het display 
en ontwaarde een veelcijferig nummer. Zuchtend bedacht ik dat dit naar alle waarschijnlijk-
heid weer zo’n telefoontje uit India was waar ik zo langzamerhand mijn eigen afhandelstijl bij 
ontwikkeld heb. “Helloooo mrs. Tielingggg, diez iez Microsoft, are you aware you have prrro-
blem with computer, hackers try to get into your pc!” Wilde ik in het begin het verhaaltje nog 
afl uisteren, tegenwoordig roep ik heel hard: “Goodmorning this is Policestation Uitgeest, can 
I help you?” 
Dat scheelt enorm veel discussie, probeert u  het maar eens uit. Nog steeds rinkelde de te-
lefoon en ik besloot mij te ontdoen van het gehakt, waste razendsnel één hand en pakte op. 
Dat is dan weer niet handig want ik moet nog al eens notities maken tijdens een gesprek. 
Met de telefoon tussen mijn oor en schouder geklemd, noemde ik mijn naam. De naam van 
de Nederlandse stem aan de andere kant ontging mij omdat de telefoon bijna op de grond 
duvelde. De man stak een heel verhaal af over een abonnement en dat dat bijna verlopen 
was en nog veel meer. Van mijn gehakthand viel een klodder naar beneden wat de concen-
tratie op het gesprek niet bevorderde. Was dit nou weer zo’n irritant mannetje met een snel 
verkoopverhaal of ging dit echt mij persoonlijk aan? Het had allemaal geen haast meldde hij 
maar ik moest wel voor een bepaalde datum langskomen om alles te regelen en dan even 
code A30 noemen.
Inmiddels snapte ik er geen hout meer van maar dat die code belangrijk was leek mij dui-
delijk. Snel krabbelde ik A30 op een memootje. Zo keerde ik terug naar mijn vlees dat nog 
steeds ongekneed in de kom lag. Met mijn gehakt is het goedgekomen maar dat memootje 
kijkt mij dwingend aan in de hoop dat ik binnenkort snap wat ik er mee moet.

Monique Teeling

Memootje

Uitgeest - Zondag stond 
voor Stormvogels de wed-
strijd tegen Zaandam Zuid 
op het programma.
De thuiswedstrijd eerder dit 
jaar eindigde in een gelijk-
spel, maar Stormvogels ver-
keert in een winning mood.  
De laatste wedstrijden le-
verden overwinningen op en 
trainer/coach Ton van Duijn 
was dan ook vol vertrouwen 
dat  in Zaandam een zege 
zou worden behaald.

Het vertrouwen van de coach 
vertaalde zich niet op het 
veld. Stormvogels startte we-
derom niet gefocussed aan 
de wedstrijd en keek binnen 
het kwartier al tegen een 6-2 
achterstand aan.
Eveline Nootebos nam haar 
ploeg op sleeptouw door 2 
treffers op rij zodat er enigs-
zins aansluiting werd gevon-
den, maar Zaandam Zuid be-
hield het initiatief. Het was 
sleuren voor de Uitgeesters 
om de eerste helft door te ko-
men.  Het gebrek aan struc-
tuur weerhield de ploeg  er-
van om hard werken om te 
zetten naar rendement, met 
als gevolg dat er tegen de fei-
ten werd aangekeken. Zaan-
dam Zuid consolideerde de 

voorsprong en liep middels 
7-5 uit naar een ruststand 
van 9-7.
Het roer moest om in de twee-
de helft. Van Duijn  sprak zijn 
ploeg belerend toe tijdens de 
rust en vroeg het team zich-
zelf een spiegel voor te hou-
den om hen vervolgens in de 
kleedkamer achter te laten. 
“Zielloos” was de meest tref-
fende omschrijving  van de 
wedstrijd tot dan toe.  
Het gezapige spel zette zich 
voort in de tweede helft, 
waarin de eerste treffer pas 
na 7 minuten kon worden 
genoteerd, op naam van Jord 
Betjes.  Stormvogels kreeg 
langzamerhand wel meer 
grip op het spel van de oppo-
nent en kon in de 50e minuut 
langszij komen.  Ward Bet-
jes zette zijn ploeg, tegen alle 
verhoudingen in, niet veel la-
ter op voorsprong.  De voor-
sprong hield echter geen 
stand, Zaandam Zuid kwam 
langszij en met nog een mi-
nuut op de klok leek de par-
tij verloren door een late te-
gentreffer. Eveline Nootebos 
versierde op de valreep nog 
een strafworp die benut werd 
door Gerard Valkering, waar-
door alsnog een punt gered 
was. Einduitslag 13-13.

     Korfbalfl its
       Stormvogels

Rommelmarkt Time Square
Uitgeest - De jaarlijkse rom-
melmarkt van Uitgeester Mu-
sicalvereniging Time Square 
zal in 2016 worden gehou-
den op zondag 13 maart. De 
markt zal ook dit jaar plaats-
vinden in dorpshuis “de 
Zwaan”, Middelweg 5 in Uit-
geest, van 10.00 tot 15.00 uur. 
De toegang is gratis en ook 
de inwendige mens kan wor-
den verzorgd. 
Time Square houdt zich van 
harte aanbevolen voor spul-
len die te verkopen zijn, dus 
iedereen die binnenkort van 
plan is eens fl ink op te rui-
men, wordt vriendelijk ver-
zocht aan de musicalvereni-

ging te denken voor overtol-
lige zaken. Ook (kinder)kle-
ding is welkom. Aangezien 
de ruimte beperkt is, kunnen 
grote meubelen niet worden 
geaccepteerd; dat geldt he-
laas ook voor ‘klassieke’ TV’s 
en beeldschermen. Op zater-
dag 12 maart zal Time Square 
met een vrachtauto door Uit-
geest en omstreken rijden 
om de aangeboden spul-
len bij de mensen thuis op te 
halen. Time Square verzoekt 
de aanbieders de spullen te 
verpakken in stevige dozen. 
Voor aanbieden van spulle-
tjes kunt u bellen met Gré 
Teeling (310220).

Zaterdag open dag 
Muziekschool

Uitgeest - Zaterdag 6 febru-
ari is er een open dag op De 
Nieuwe Muziekschool Uit-
geest. Van 12:00 uur tot 14:00 
uur is iedereen, jong en oud, 
van harte welkom om in-
strumenten uit te proberen, 
(proef)lessen af te spreken en 
kennis te maken met de do-
centen. In Cultureel Centrum 
De Kuil, Hogeweg 8. De Nieu-
we Muziekschool Uitgeest 
biedt de volgende lessen aan: 
Algemene Muzikale Vorming, 
dwarsfl uit, cello, piano, slag-
werk, hobo, gitaar (akoes-
tisch en elektrisch), (alt)viool 
en viool voor kleuters (Suzu-

ki-methode), keyboard, zang 
en harp. De Nieuwe Muziek-
school Uitgeest heeft ook een 
samenwerkingsverband met 
de Vereniging “Zanggroe-
pen Out Loud”. De Nieuwe 
Muziekschool Uitgeest or-
ganiseert regelmatig con-
certen, zoals in dorpshuis de 
Zwaan, tijdens de Kunstrou-
te en in Cultureel Centrum 
De Kuil, dus wie weet sta jij 
binnenkort wel op het podi-
um. Kijk voor meer informa-
tie op: www.muziekschooluit-
geest.nl, bel: 06-19911026 of 
mail naar: muziekuitgeest@
gmail.com.

Uitgeest - Vorige week dins-
dag werd op de gemeente-
werf tussen het grof vuil een 
op een granaat gelijkend 
voorwerp aangetroffen. Het 
voorwerp werd afgedekt met 
een laag zand en verwijderd 
door de explosieven oprui-
mingsdienst. Het betreft mo-
gelijk een ontsteker.

Ontsteker bij 
grof vuil

Uitgeest - De bestuurder 
van een personenauto reed 
vorige week maandagavond 
over de rechterrijstrook van 
de A9. Op de naastgelegen 
in/uitvoegstrook reed even-
eens een personenauto. De 
bestuurder van die auto gaf 
richting aan naar links en 
voegde vrijwel tegelijkertijd 
in. Eerstgenoemde bestuur-
der schrok hiervan, moest 
uitwijken naar links en ver-
loor de controle over het 
stuur. De auto kwam tot stil-
stand tegen de vangrail en 
moest worden weggesleept 
door een bergingsbedrijf.

Aanrijding 
bij invoegen



FC Uitgeest mist het betere ‘veldwerk’

Uitgeest - Nee, goed was 
het allemaal niet zondag op 
sportpark De Zien. Ja, er had 
door FCU gewonnen kun-
nen worden. De mogelijkhe-
den waren er. Maar, zelfs in 
een man meer situatie (na 
een rode kaart voor Rick 
Buyts) gedurende de laat-
ste twintig minuten lukte het 
niet om die ene bevrijdende 
treffer te scoren. Aan de an-
dere kant wist tegenstander 
FC Den Helder ook weinig te 
creëren. Zo eindigde de wed-
strijd wederom, net als vori-
ge week tegen LSVV, in een 
nul-nul gelijkspel. Na af-
loop wees de beschuldigen-
de vinger van beide teams in 
de richting van het veld. Arm 
veld. Zij kan er toch ook niets 
aan doen!
FC Uitgeest startte in de 
vertrouwde samenstelling 
van de afgelopen weken. 
Wel ontbrak als gevolg van 
vreugdevolle omstandighe-
den (vader geworden) Ruud 
Koedijk.  Gefeliciteerd. Zijn 
vervanger was Kick Smit. Het 
eerste kwartier was duide-

lijk voor FC Uitgeest dat druk 
wist te zetten op het doel van 
keeper Kistenmacher van FC 
Den Helder. De eerste opwin-
ding voor de, vanwege de re-
gen op de tribune bij elkaar 
gekropen toeschouwers, was 
er in de 18e minuut toen 
“loerende” Lester Half in zijn 
ooghoeken had gezien dat FC 
Den Helder doelman Kisten-
macher te ver voor zijn doel 
stond. Zijn schot van zeker 
dertig meter belandde ech-
ter tegen de paal. In de 28e 
minuut was dezelfde Lester 
Half dichtbij een treffer. Na 
een fraaie actie in het straf-
schopgebied zag hij echter 
zijn schot gekeerd door de 
goalie. Vlak voor rust was de 
ploeg uit de marinestad via 
spits Vital plotseling dicht bij 
een doelpunt. Gelukkig was 
doelman Sven Koning, zoals 
te doen gebruikelijk de laat-
ste weken, op zijn post om de 
inzet te keren. Direct na de 
thee had Jordy Duijn kunnen 
en eigenlijk moeten scoren. 
Oog in oog met de keeper 
had hij even teveel tijd nodig 

waardoor ook deze kans ver-
loren ging. In de fase daar-
na zakte het niveau van de 
wedstrijd meer en meer. Op-
winding was er nog wel bij 
de rode kaart van Buyks in 
de 67e minuut  maar verder 
slaagde beide teams er niet 
meer in om nog iets fatsoen-
lijks op de “treiterig grijnzen-
de” grasmat te leggen. Als-
of het groene gras een daad 
van protest wilde laten zien 
tegen het gebrekkige onder-
houd door de gemeente want 
een “rolbeurt” van het veld 
zou absoluut geholpen kun-
nen hebben om de kwaliteit 
te verbeteren.
 “Geachte mijnheer gemeen-
te, via deze weg verzoek ik 
u officieel om mij een mooie 
schoonheidsbehandeling te 
geven. U zult zien dat ik daar 
zienderogen van zal opknap-
pen en dat FC Uitgeest daar-
na een stuk beter zal spelen. 
Ik garandeer u, het “veldspel” 
zal weer vloeiend zijn en de 
kansen zullen benut wor-
den. Met vriendelijke groet, 
“Groen Gras”. (De Afvallen-
de Bal)
FC Uitgeest: Koning, uit 
den Boogaard, Vrouwe, 
van den Helder, Out, de 
Wit, Smit, Olgers, Half, Sin-
nige, Duijn.

Al seizoenen lang is San-
der van den Helder de rots 
in de branding in de ver-
dediging van FC Uitgeest 
en de onbetwiste aanvoer-
der van een team met ‘jon-
kies’. ‘IJzeren’ Sander is be-
zig aan zijn laatste seizoen. 
Hij stopt en gaat met ‘voet-
balpensioen’. Hij had zon-
dag geen last van ‘treite-
rig gras’ en deed gewoon 
wat hij altijd doet name-
lijk, goed voetballen. Daar-
om vandaag Bakkum en 
Krookspeler van de wed-
strijd. Sander gefeliciteerd.

Bakkum en 
Krookspeler

Zaterdag 6 februari
Junioren:
Assendelft B1-FC Uitgeest B2 12:30
Reiger Boys B4-FC Uitgeest B3 14:30
FC Uitgeest B4-Castricum B4 12:30
Haarlem-Kennemerland B1-
FC Uitgeest B5 12:00
FC Uitgeest C2-ADO ‘20 C4 14:30
FC Uitgeest C3-Kolping Boys C4 13:00
FC Uitgeest C4-Castricum C3 14:30
Dynamo C2-FC Uitgeest C5 14:00
OFC C2-FC Uitgeest C6 11:15
FC Uitgeest C7-Foresters de C6 14:45

Meisjes:
DEM MB1-FC Uitgeest MB1 15:15
BOL MB1-FC Uitgeest MB2 11:45
FC Uitgeest MB3-Rijp (de) MB1 14:30
FC Uitgeest MC1-KSV MC1 11:30
FC Uitgeest MC2-LSVV MC1 13:00
FC Uitgeest MD1-LSVV MD1 09:00
Pupillen:
AFC 34 D3-FC Uitgeest D2 12:30
FC Uitgeest D3-Rijp (de) D2 14:30
FC Uitgeest D4-Koedijk D3 13:00
Alcmaria Victrix D4-FC Uitgeest D5 10:30
ADO ‘20 D6-FC Uitgeest D6 11:30
FC Uitgeest E2-ODIN 59 E2 11:30
Meervogels 31 E1-FC Uitgeest E3 10:15
FC Uitgeest E4-Jong Hercules E1 11:30
ODIN 59 E3-FC Uitgeest E5 09:00
Castricum E3-FC Uitgeest E6 10:00
Jong Hercules E2-FC Uitgeest E7 08:30
ADO ‘20 E5-FC Uitgeest E8 10:15

KFC E6-FC Uitgeest E9 11:00
Limmen E6-FC Uitgeest E10 09:00
IJmuiden E5-FC Uitgeest E11 09:00
FC Uitgeest E12-Blauw Wit (W) E2 10:15
Volendam (rkav) F2-FC Uitgeest F1 09:00
FC Uitgeest ME1-Vitesse 22 ME1 10:15
ADO ‚20 ME1-FC Uitgeest ME2 10:15
FC Uitgeest F2-Beemster F1 10:30
FC Uitgeest F3-ZTS F1 09:00
FC Uitgeest F4-Castricum F2 10:30
KSV F4-FC Uitgeest F5 09:00
Foresters de F7-C Uitgeest F6 08:45
FC Uitgeest F7-Dynamo F2 11:30
EDO hfc F6-FC Uitgeest F8 08:45
Wherevogels De F7-FC Uitgeest F9 08:45
FC Uitgeest F10-DEM F13 09:00
Zandvoort F6-FC Uitgeest F11 08:45
FC Uitgeest MP onderling 09:00
G-team:
FC Uitgeest G1-Koedijk G2 11:30

Zondag 07 februari
Senioren:
FC Uitgeest 2-VSV 2 11:00
FC Uitgeest 4-Westzaan 3 10:30
Assendelft 4-FC Uitgeest 6  12:00
FC Uitgeest 7-Meervogels 31 4 10:30
Vitesse 22 9-FC Uitgeest 8  14:00
Zeevogels 4-FC Uitgeest 10 12:00
FC Uitgeest 12-Sporting Krommenie 6  10:30
Saenden 3-FC Uitgeest 13 12:00

Dames:
Alcmaria Victrix VR2-FC Uitgeest VR1 11:30

Superieure Lotte Smit 
velt de Rijp Vrouwen 1
Uitgeest - Net als vorige 
week was ook deze week de 
inbreng Lotte Smit bepalend 
voor het resultaat van FC Uit-
geest Vrouwen 1. Met 3 goals 
en een prachtige assist lever-
de zij een belangrijke bijdra-
ge aan de 5-2 overwinning 
van FC Uitgeest Vrouwen1.
De Rijp trad aan in een 4:4:2 
opstelling waardoor voor-
stopper Tanja Langedijk door 
kon schuiven naar het mid-
denveld en FC Uitgeest con-
stant via het middenveld de 
aanval kon ondersteunen. De 
achterhoede onder leiding 
van de foutloos spelende De-
wy Brandjes waren de aan-
vallers van de Rijp keer op 
keer de baas. Waar de aan-
val van de Rijp machteloos 
was waren de aanvallers van 
FC Uitgeest constant drei-
gend. Naast 2 goals van Lotte 
Smit was het Danielle Korte-
kaas die met 2 goals de rust-
stand op 4-0 bepaalde. Door 
een misverstand op het mid-
denveld kon de Rijp uit de 
omschakeling tegen sco-
ren, 4-1. Als Uitgeest in de 
tweede helft wat beter met 
de kansen die het creëerde 
was omgesprongen dan had-
den er dubbele cijfers op het 
scorebord gestaan. De enige 
FC Uitgeest goal in de twee-
de helft werd gemaakt door 
Lotte Smit na goed doorzet-

ten van Danielle Kortekaas. 
Te laat doordekken aan de 
zijkant was de oorzaak van 
de 5-2.
Zoals verwacht hebben de 
concurrenten geen punten 
laten liggen. FC Uitgeest blijft 
koploper met 5 verliespun-
ten minder dan de nummer 
2 HSV.
 
Woman of the match: Lotte 
Smit, drie goals en een assist

Uitgeest - Team 1 had Het 
Nootwheer 2 uit Purmerend 
over de vloer. Henk Spoel-
stra en Martin van Veen be-
gonnen beide met een toch 
wel overtuigende winst op 
hun eerste tegenstander en 
de dubbel hebben hun ook 
gewonnen. Toen bleven de 
zeges uit, de tegenstander 
moest er wel hard voor wer-
ken. Elke set die in vijven 
werd gespeeld wonnen zij. 
Victor won zijn laatste partij 
van de avond. de einduitslag 
4-6 voor de mannen uit Pur-
merend.
Team 3 had TSTZ Haarlem 6 
te gast. Jelle van Werkhoven 
zorgde voor het enige licht-
puntje voor de Uitgeesters. 
De laatste 3 partijen werden 
in vijven gespeeld en werden 
allemaal maar net door Haar-
lem gewonnen. Het was de 
sterkste tegenstander in de 
poule, Nico Baltus en Dennis 
Janssen zijn wakker geschud 
en zullen in de komende par-
tijen voor meer punten zor-

gen.
Team 2 speelde in Velsen-
Noord tegen DOKO (V) 3. De 
Uitgeesters kwamen op 0-4 
voorsprong. Dennis Janssen 
en was met zijn punt heel 
belangrijk voor Team 2. Pa-
trick wist ook een enkel en 
de dubbel met Billy Fatels te 
winnen. Billy won ook twee 
van zijn enkels. Het was een 
goede start maar niemand 
dacht aan een 5-5 gelijkspel. 
DOKO komt er nog hartstik-
ke goed mee weg.
Team 4 ging de faciliteiten 
van Heemskerk 6 onder de 
loep nemen. Uitgeest heeft 
hard op de deur geklopt. Erik 
van Breukelen bleef onge-
slagen deze avond. Roger 
Schuddeboom begint ook 
steeds meer zijn oude vorm 
te bereiken en won twee en-
kels. Eugenie Rasch won ook 
van haar vrouwelijke tegen-
stander. De dubbel was ook 
voor Uitgeest. Uitgeest is met 
een mooie 3-7 winst thuisge-
komen. (Billy Fatels)
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Ophaaldata gft-afval

In week 6 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 8 februari. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 10 februari.
De Koog:  donderdag 11 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 12 februari. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
26 februari.

Schrijft u mee aan de Woonvisie Uitgeest?

De gemeente Uitgeest stelt in samenwerking met bureau  
Companen een woonvisie op voor Uitgeest. Deze visie moet 
onder meer antwoord geven op de vraag voor welke groepen 
inwoners Uitgeest in de nabije toekomst moet gaan bouwen 
en wat voor soort woningen dat dan bij voorkeur zouden moe-
ten zijn. De inbreng van de inwoners van Uitgeest bij de be-
antwoording van deze vragen is uiteraard van groot belang!

Op de homepage van de website www.uitgeest.nl is een vragen- 
formulier te vinden. Dat kunt u downloaden, invullen en 
vóór 1 maart 2016 bij de gemeente inleveren. De antwoorden  
worden gebruikt bij het opstellen van de Woonvisie Uitgeest, 
die in mei 2016 aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt 
voorgelegd.  

Burgerlijke stand

GEBOREN
Nina Sophie Steunebrink, doch-
ter van R.A. Steunebrink en J.C. 
Jonker

B

OVERLEDEN
C. Petra, 87 jaar
T. Vleeschhouwer, w/v H. Pool, 
89 jaar 

Avond over hondenbeleid 
op 25 februari
In september 2015 heeft de gemeente nieuwe borden geplaatst om de 
regels voor het opruimen van hondenpoep en het aanlijnen en loslopen 
van honden duidelijk te maken. Een half jaar verder is het de wens om te 
evalueren hoe de ervaringen zijn in de verschillende gebieden.
De gemeente nodigt belangstellenden van harte uit om mee te komen 
denken over het hondenbeleid van Uitgeest, op donderdagavond 25 fe-
bruari 2016 vanaf 20.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis. In-
loop met een kopje koffie of thee is er vanaf 19.30 uur.

Opvoedspreekuur 
naar Vrijburgschool
Het opvoedspreekuur van Genna Oldewelt (pedagoog bij de JGZ Kenne-
merland) verhuist van het Gezondheidscentrum in de Waldijk naar basis-
school de Vrijburg aan de Niesvenstraat 2. Op het inloopspreekuur van 
08.30-10.30 uur zijn alle Uitgeester ouders van kinderen van 0 tot 19 
jaar welkom op de vrijdagen 19 februari, 18 maart, 22 april, 20 mei en 
17 juni 2016.

Waarom een opvoedspreekuur? Opvoeden en opgroeien is een hele klus 
en het is heel normaal dat u dan soms tegen vragen oploopt. Erover pra-
ten kan vaak helpen.  Het hoeft daarbij helemaal niet om ingewikkelde 
problemen te gaan. Hoe eerder een probleem wordt opgelost hoe beter 
het is voor de sfeer in uw gezin en de ontwikkeling van uw kind !
Vragen die we zoal tegenkomen op het opvoedspreekuur:
- Mijn dochter van vier doet zo lelijk tegen mij als ik haar uit school haal
- Mijn zoontje van vijf luistert absoluut niet, totdat ik heel kwaad word
- Sinds de scheiding wil mijn dochter van tien niet meer bij andere kin-

deren spelen
- Mijn zoon van zeven maakt er iedere morgen een drama van om naar 

school te gaan
- Mijn dochter van dertien trekt zich zo terug, wat gaat er toch in haar 

om?
- Mijn zoon van vijftien moet de hele week bijkomen van zijn weekend

Met deze, maar natuurlijk ook met alle andere vragen kunt u terecht bij 
het inloopspreekuur. U bent van harte welkom ! 

Beschoeiing Kemphaanstraat
De hele maand februari 2016 wordt overdag gewerkt aan het vervangen 
van de beschoeiing achter de Kemphaanstraat tot aan het Penningkruid.
De werkzaamheden kunnen soms wat geluidshinder veroorzaken. De 
gemeente vraagt daarvoor begrip van de omwonenden. Voor meer infor-
matie: dhr. G. Zwart, tel. 0251-661148, of e-mail: g.zwart@uitgeest.nl.

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

Informatieavond over ontwik-
keling 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 werk-
sessies georganiseerd met onder meer inwoners, winkeliers, ouderen, 
jongeren, belangenorganisaties en raadsleden. Aan hen is gevraagd hoe 
het ideale Uitgeest eruit moet zien in 2030, welke ontwikkelingen zij 
zien waar we mee te maken krijgen en welke opgaven Uitgeest heeft om 
haar idealen in 2030 werkelijkheid te laten worden.
De komende maanden wil de gemeente in een aantal gemengd samen-
gestelde werksessies bekijken hoe alle opgaven van Uitgeest tot 2030 
slim met elkaar kunnen worden gecombineerd tot een goed integraal 
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 werk-
sessies tot nu toe. Tegelijk wil zij nog meer ideeën van inwoners 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 gele-
genheid om informatie uit te wisselen en ideeën achter te laten op infor-
matiepanelen 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
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