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De leukste 
krant
van

uitgeest

IJsclub Uitgeest 
verwelkomt 1000ste lid
Uitgeest - Met de inschrijving van Anke Hartog mocht IJsclub Uit-
geest vlak voordat de dooi intrad haar 1000ste lid verwelkomen. Voor-
zitter Herman van Sambeek begroette haar op de ijsbaan aan de Cas-
tricummerweg met een grote bos bloemen. Helaas voor Anke heeft ze 
door de dooi niet kunnen genieten van haar kersverse lidmaatschap. 
Maar niet getreurd, het gaat vast nog wel eens vriezen! (foto: Mar-
tien Teeling)

Superzaterdag bij 
speeltuin Kindervreugd

Uitgeest - Zaterdag 9 februa-
ri is het Superzaterdag bij speel-
tuinvereniging Kindervreugd. De 
speeltuin organiseert drie acti-
viteiten op één dag. Al om tien 
uur in de ochtend begint de jubi-
lerende vereniging met de jaar-
lijkse carnavalsochtend. Naast 

de carnavalsmuziek en de po-
lonaise worden er verschillen-
de spelletjes gespeeld. Voor de 
modeshow is het de bedoeling 
dat de kinderen verkleed naar 
de speeltuin komen. Net als vo-
rig jaar dient men zich vooraf 
aan te melden, dit kan 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. Tijdens 
de pauze is er natuurlijk iets te 
drinken voor de kinderen en voor 
de ouders, opa’s en oma’s een 

lekker bakje koffie of thee. 
Om de dag feestelijk af te slui-
ten begint om 15.00 uur een ex-
tra 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@speeltuinu-
itgeest.nl.

Hazelnoot broyage met luchtige 
mokkacrème, slagroom en bomvol vers 

gebrande hazelnoten. 7/8 personen

hazelnoot-
slagroomtaartje

8.95

Zaterdag 9 februari 

open dag 
van 10.00 tot 

13.00 uur

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

Notariskantoor 
Lautenbach

Goedkoper en goed
vraag offerte

▲ Kerklaan 11 ▲ Heemskerk
▲ Telefoon (0251) 203 203
▲ www.notarislautenbach.nl
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Graag zorgvuldig met 
afval bij containers
Uitgeest - Stel: je wilt even 
vlug je oud papier, lege fles-
sen of kunststof afval wegbren-
gen. En dan is de container vol. 
Of je hebt een te grote zak met 
kunststof afval bij je en die past 
niet door de klep van de contai-
ner. Wat doe je dan? Snel naast 
of op de container leggen en 
je boodschappen gaan doen? 
Dringend verzoek van de ge-
meente: niet doen! Rijd liever 
even langs de gemeentewerf tij-
dens de openingstijden, of neem 

je afval weer mee naar huis. Zet 
je het namelijk op straat, dan is 
de kans groot dat het zwerfafval 
wordt. Papier wordt soms zelfs 
in brand gestoken. Alles tot gro-
te overlast van omwonenden en 
van de medewerkers van de bui-
tendienst. De kosten van het op-
ruimen zijn - in werktijd gemeten 
- onnodig hoog.
Dus alstublieft: ga zorgvuldig 
met uw afval om. Het is immers 
van u, totdat u het op de juiste 
wijze hebt gerecycled!

Een te volle zak met plastic afval past niet door de klep van de contai-
ner (foto: gemeente Uitgeest)

Afvalwijzers 
op uitgeest.nl

Uitgeest - De afvalwijzers voor 
2013 zijn  te raadplegen op de 
website van de gemeente, www.
uitgeest.nl. Ga daarvoor naar de 
homepage en klik linksboven op: 
Meest gevraagde producten > 
Huisvuil en afval  > afvalkalender 
2013. Wie geen toegang heeft tot 
internet kan een kalender afha-
len van de leestafel in de hal van 
het gemeentehuis.
Nieuw vergeleken met vori-
ge jaar is de uitsplitsing van de 
kalenders per wijk. Zo is er een  
aparte kalender voor het Oude 
Dorp en bedrijventerrein; een-
tje voor De Kleis en Waldijk; een-
tje voor De Koog en eentje voor 
Buitengebied en Uitgeesterweg. 
Doordat alleen de informatie is 
afgedrukt die per wijk nodig is 
zijn de kalenders een stuk over-
zichtelijker geworden. 
Vergeleken met 2012 is er ove-
rigens maar één verandering in 
het schema. Alle ophaaldagen 
voor het restafval en gft-afval 
zijn gebleven zoals ze waren. Al-
leen het ophalen van plastic en 
kunststof verhuist in 2013 van 
de vierde vrijdag van de maand 
naar de derde. Daarbij zijn twee 
uitzonderingen. Vrijdag 17 mei 
2013 wordt vrijdag 24 mei 2013 
en vrijdag 20 december 2013 
wordt vrijdag 13 december 2013.
De afvalwijzer is dit jaar voor het 
eerst niet meer huis aan huis 
verspreid. Dat levert de gemeen-
te een aanzienlijke besparing op. 

Ophaaldata 
gft-afval

Uitgeest - Volgende week 
(week 7) wordt het gft-afval op-
gehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: 
maandag 11 februari.
De Kleis en Waldijk: woensdag 
13 februari.
De Koog: donderdag 14 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: 
vrijdag 15 februari.   

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Ondertrouw
R. Lubbers en Y. van Schie
N. van Tol en A. Kemper

Kookcafé Zienhouse gaat 
deze maand van start
Uitgeest - Sinds de verhuizing 
van het jeugd- en jongerencen-
trum in Uitgeest zijn er veel nieu-
we mogelijkheden voor het bie-
den van activiteiten. Het nieuwe 
Zienhouse aan de Zienlaan heeft 
onder andere een uitgebreide 
keuken ter beschikking en hier 
zal vanaf deze maand gebruik 
van worden gemaakt.
,,De nieuwe keuken viel direct 
op, hier moet wat mee gedaan 
worden”, waren de woorden 
van vele bezoekers van het ope-
ningsfeest op 18 november 2012. 
En er is goed nieuws voor de jon-
geren, dit gaat gebeuren! Vanaf 
14 februari een keer in de twee 
weken gaat het kookcafé plaats-
vinden.
Wat is het kookcafé? Tijdens het 

kookcafé mogen zes jongeren 
gezamenlijk een avondmaaltijd 
bereiden. Jongeren met erva-
ring en zonder ervaring met ko-
ken mogen zich opgeven. Max 
en Casper, stagiaires van Zien-
house, hebben het project op-
gezet en zullen de uitvoering ook 
begeleiden.
,,We beginnen met een sim-
pel gerecht, namelijk Spaghet-
ti Bolognese en gaan de volgen-
de keer verder met een ander en 
moeilijker gerecht.” 
Je mag je per keer opgeven, 
maximaal zes deelnemers. Tijd: 
17.45 tot 20.00 uur. Kosten: 3 eu-
ro per persoon (per keer). Ge-
lieve op te geven bij info@zien-
house.nl. Voor meer informatie 
kijk op www.zienhouse.nl.

Winteravondconcert Muziekschool
Uitgeest - Op vrijdag 8 febru-
ari brengen de leerlingen van 
Muziekschool Uitgeest hun win-
teravondconcert ten gehore in 
Dorpshuis de Zwaan. Solo, met 
zijn tweeën of in groepjes, la-
ten zij het publiek meegenieten 
van hun muzikale kunnen en van 
wat zij geleerd hebben tijdens de 
muzieklessen.
Het concert duurt ongeveer een 

uur en geeft een gevarieerd 
beeld van wat de muziekschool 
te bieden heeft. Daarnaast ver-
schaft het concert de leerlin-
gen een mooi podium voor sa-
menspel en muzikaal plezier. Het 
jaarlijkse evenement wordt stee-
vast bijzonder gewaardeerd door 
zowel de jeugdige muzikanten 
als door hun publiek.
De leerlingen geven twee voor-

stellingen: de eerste van 17.00 tot 
18.00 uur (zaal open om 16.45 
uur) en de tweede van 19.30 tot 
20.30 uur (zaal open om 19.15 
uur).

Vanwege de grote belangstelling 
voor de uitvoeringen van de Mu-
ziekschool Uitgeest is het reser-
veren van plaatsen alleen moge-
lijk via de leerlingen.

Kijk op Uitgeest

Uitgeest - Twee weken gele-
den had ik de eer om voorzit-
ter te mogen zijn van de jury 
die de IJmonder van het jaar 
mocht uitkiezen. In de fina-
le zat geen Uitgeester; Ryan 
Buys was wel genomineerd 
met haar eetproject voor al-
leenstaanden, maar had net 
de finale niet gehaald. Sa-
men met twee andere vrij-
willigers van het eetproject 
was ze wel als gast aanwezig 
op het ‘gala van de IJmon-
der van het jaar’. Het was een 
feestelijke avond op land-
goed Duin en Kruidberg.

Wat was het lastig om als ju-
ry de winnaar te kiezen. Want 
zoals ik ook op de avond heb 
gezegd: het zijn alle zes win-
naars. Zes finalekandida-
ten die allemaal, ieder weer 
op een eigen manier, uniek 
zijn. Maar met één belang-
rijke overeenkomst: allemaal 
nemen zij de wereld om hen 
heen niet als vanzelfspre-
kend. Want allemaal probe-
ren ze de wereld, dichtbij of 
verder weg, met hun inzet 
een beetje beter te maken. 
Van iemand die gepeste kin-

deren helpt om weerbaar te 
zijn, tot een actievoerster te-
gen vrouwenhandel. En van 
een maatschappelijk verant-
woord onderneemster tot 
een man die via Facebook 
mensen bij elkaar brengt. 

Uiteindelijk won IJmuide-
naar Fred Dictus. Een oer-
vrijwilliger, die zich al meer 
dan veertig jaar inzet voor de 
reddingsbrigade en nog veel 
meer. Dik verdiend, want zijn 
overwinning is een compli-
ment voor alle vrijwilligers 
die zich sinds jaar en dag in-
zetten. 

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

IJmonder

1,7 miljoen subsidie 
voor IJmond Bereikbaar
Regio - IJmond Bereikbaar, een 
samenwerkingsverband tus-
sen gemeenten en bedrijfsleven, 
heeft van het ministerie van In-
frastructuur & Milieu en de pro-
vincie Noord-Holland 1,7 miljoen 
subsidie ontvangen. Het geld is 
bedoeld voor maatregelen op 
korte termijn ter verbetering van 
de bereikbaarheid en leefbaar-
heid in de regio. 
Onder meer kunnen nu de ver-
keersregelinstallaties in de 
IJmond met elkaar worden ver-
bonden en op elkaar afgesteld. 
Dat moet de doorstroming van 
het verkeer bevorderen. Ook 
wordt de beschikbaarheid van 
OV-fietsen uitgebreid en komen 
hiervoor meer locaties. Twee 
kruispunten in Heemskerk gaan 
op de schop: Hoflaan/Tolweg/G. 

van Assendelftstraat en Star-
weg/Rijksstraatweg/Strengweg. 
Langs de nieuwe HOV-busbaan 
in Driehuis komt een fietspad.
Via de website IJmondBereik-
baar.nl komt meer actuele infor-
matie over wegwerkzaamheden 
in de IJmond.  
Ook Rijkswaterstaat in de 
IJmond heeft subsidie gekregen. 
Daarmee krijgt de Velsertunnel 
de  komende jaren een nieuw 
meldsysteem voor hoogtedetec-
tie. Dat moet de dagelijkse inci-
denten met te hoge vrachtwa-
gens verminderen. Ook komt er 
een verbinding tussen de Velser-
tunnel en de Wijkertunnel. Dat 
maakt het mogelijk verkeer van 
de ene tunnel naar de andere te 
geleiden in geval van een cala-
miteit. 

Campagne ‘Alcohol bij je? 
Komt je duur te staan’
Uitgeest - Sinds 1 januari van 
dit jaar is het strafbaar voor jon-
geren onder de 16 jaar om alco-
holhoudende drank bij zich te 
hebben op straat of op andere 
plekken in de openbare ruimte. 
Daar valt bijvoorbeeld een win-
kelcentrum onder, maar ook een 
station, park, horecagelegen-

heid of sportkantine. Jongeren 
onder de 16 jaar die alcohol bij 
zich hebben riskeren een boete 
van 45 euro. 

Zie voor meer informatie over 
het onderwerp de website www.
rijksoverheid.nl of kijk op Twitter: 
#alcoholenjongeren. 





Swingen met Jimmy’s Gang 
tijdens Blues in Bakkum

Bakkum - Zondag 10 februari is 
het weer tijd voor Blues in Bak-
kum in restaurant ’t Mirakel van 
Bakkum. Ditmaal heeft Jos Zon-
neveld de band Jimmy’s Gang 
weten te contracteren, die zowel 
nationaal als internationaal be-
kendheid verwierf. 
De band speelt dynamische mix 
van blues, soul, funk en rock en 
beschikt over een breed reper-
toire. Te horen zijn onder meer 
covers van Johnny Neel en The 
Allman Brothers. Zanger Jimmy 
Martin Sterman, wordt begeleid 

Zigeunerfeestje met Jet Black 
Pearl in Oude Theehuys

Bakkum - Zaterdag 9 febru-
ari vanaf 14.30 uur speelt een 
bijzondere artieste in het Ou-
de Theehuys. Jetty Swart brengt 
een ‘onewomanshow’, zingend 
en zichzelf begeleidend op de 
accordeon, fluit, human beatbox, 
muziekdoos en speelgoedpia-
no. Haar muziek wordt omschre-
ven als een zigeunerfeestje waar 
Nina Hagen en Edith Piaf, Lauri 
Andersson en Bjork elkaar ont-
moeten. Foto: Barry Coyette.

door toetsenist en zanger Erwin 
Aubroeck, bassist Hein Piscaer, 
gitarist Peter Bekker en drum-
mer Pieter Voogt. Het adres is 
Heereweg 36, aanvang is 15.30 
uur en de toegang is gratis.

Hotel Borst gaat Vaudeville
Bakkum - Hotel Borst opent 
donderdag 7 maart om 20.00 uur 
de cafédeuren voor een open 
podium voor aankomend/be-
staand en jong/oud talent on-
der naam Vaudeville. Vaudevil-
le is een theatervorm die lijkt op 
wat men in Nederland en Bel-
gië verstaat onder variété en het 
kan daarom worden beschouwd 
als de voorloper van het heden-
daagse cabaret en stand-upco-
medy. De verschillende, vaak ko-
mische, acts werden na elkaar 
gespeeld en als één show ge-
bracht. Hotel Borst wil nu een 
avondvullend programma sa-

menstellen waarbij verschillen-
de artiesten optreden met mu-
ziek, een gedicht, een act, dans 
of een cabaretstuk. 

Ellen Borst: ,,Getalenteerde men-
sen krijgen de kans om op te tre-
den voor een publiek, niet te 
massaal maar in een warme om-
geving. Wij zoeken durfals die 
hun talent aan het publiek wil-
len tonen.” Inschrijven kan via 
hotelborst@casema.nl t.a.v. El-
len Borst. In de mail vermelding 
van naam en contactgegevens 
en wat het optreden inhoudt. En-
tree en deelname is gratis.

Castricum - Op donderdag 14 
februari houdt organiseert Vo-
gelwerkgroep Midden-Kenne-
merland een lezing in De Hoep 
aan de Zeeweg. Aanvang 20.00 
uur, de toegang is gratis. Spreker 
is Harm Niesen, voorzitter Stich-
ting Kritisch Faunabeheer en het 
onderwerp Nederlandse vogels 
van gewoon tot dwaalgast in de 
laatste 25 jaar. Zijn foto’s laten 
algemeen voorkomende vogel-
soorten, schaarse en zeer zeld-
zame soorten zien. Foto: Arend 
de Jong.

Lezing vogels

Burgemeester bij Goed Contact
Castricum - Wie is Toon Mans? 
Hoe managet hij zijn organisa-
tie en hoe combineert hij zijn 
inbaan met zijn privéleven? Op 
dinsdag 26 februari krijgen de 
ondernemende vrouwen van 
Goed Contact antwoord op de-
ze en andere vragen in de raad-
zaal van het gemeentehuis. Na 
afloop worden de aanwezigen 
rondgeleid in het gemeentehuis. 
Dit evenement is gratis voor le-
den van Goed Contact. Ook an-
dere ondernemende vrouwelijke 
professionals zijn welkom, voor 
hen geldt een toegangsprijs van 
25 euro. Het programma begint 
om 20.00 uur. Vooraf aanmelden 

Castricum - Op 12 februa-
ri komt Renee van Riessen, filo-
soof, dichter en hoogleraar chris-
telijke filosofie naar de Maranat-
hakerk. Zij geeft een lezing over 
Socrates en Jezus. Aanvang 
19.30 uur, entree 5,00 euro. 

Socrates en Jezus

is noodzakelijk en kan tot 19 fe-
bruari via www.goed-contact.nl. 
Foto: Ernest Selleger.

Castricum - Donderdag 7 fe-
bruari geeft Lia Vriend een lezing 
over het veranderde landschap 
van Kennemerland sinds de Mid-

Lezing landschap

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.15 uur 

zondag & maandag 20.00 uur 
dinsdag 20.45 uur 

woensdag 15.30 & 20.00 uur 
Verliefd op Ibiza
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
woensdag 20.00 uur 

Django Unchained
dinsdag 14.00 uur 
Les Misérables

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag & dinsdag 20.00 uur 

Life of Pi – 3D
zondag 15.00 uur 

The Hobbit - 3D
woensdag 15.30 uur 

Ted en de schat van de mummie (NL) - 3D
zaterdag 13.30 uur 
zondag 15.30 uur 

woensdag 13.30 uur 
Bobby en de Geestenjagers

zaterdag 13.30 & 16.00 uur 
zondag 11.00 & 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
Nijntje de film
zondag 12.45 uur 

Koning van Katoren 
zaterdag 15.30 uur 

Finding Nemo (NL) 3D
 

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Programma 7 feb t/m 13 feb 2013

Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

Bobby en de Geestenjagers
De 13-jarige Sanne is gek op 
verhalen over geesten en andere 
mysteries. Haar vader Lucas, een 
beroemde geestenjager, vertelt 
zijn dochter graag over zijn werk. 
Sanne’s stiefmoeder Tijdens de 
schoolvakantie wordt Lucas ge-
vraagd voor een belangrijke op-
dracht: de geesten verjagen van 
het stoomschip de Rotterdam. 
Sanne is dolblij als ze hoort dat 
zij en haar broertje Thomas mee 
mogen. Op het schip ontmoet 

Sanne de geest Bobby een jon-
gen van haar leeftijd die al sinds 
de jaren ‘60 op het schip rond-
doolt. Hij en de andere geesten 
halen vaak kattenkwaad uit en 
vinden het leuk om de gasten op 
het schip een beetje te plagen. 
Wanneer Bobby aan Sanne ver-
telt dat hij zijn moeder graag nog 
één keer wil zien, besluit ze om 
Bobby en de andere geesten te 
helpen. Dit blijkt echter makke-
lijker gezegd dan gedaan.

The Hobbit, An Unexpected 
Journey is een avontuur over 
het titelpersonage Bilbo Balins 
die een epische expeditie be-
gint naar het verloren dwergen-
rijk Erebor, dat veroverd is door 
de afschrikwekkende draak 
Smaug. Op een onverwacht mo-

The Hobbit 3D ment wordt Bilbo benaderd door 
de tovenaar Gandalf de Grijze en 
sluit hij zich aan bij een groep 
van dertien dwergen, onder lei-
ding van de legendarische krij-
ger Thorin Eikenschild. De tocht 
voert hem naar de Wildernis en 
verraderlijke gebieden vol Aard-
mannen en Orks, dodelijke War-
gen en Tovenaars. 

Postzegelbeurs
Castricum - De jaarlijkse post-
zegelbeurs van de Postzegelver-
eniging Castricum wordt gehou-
den op zondag 17 februari van 
10.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis  
de Kern op de Overtoom 15. Ei-
gen leden, handelaren en ver-
zamelaars uit alle delen van het 
land bieden een grote verschei-
denheid en kwalitatief goed fila-
telistisch materiaal aan. Ook zijn 
er de nodige dubbeltjesboeken 
aanwezig. Natuurlijk kan er door 
iedere verzamelaar volop wor-
den geruild in een aparte ruil-

hoek. De beurs is geopend voor 
iedere verzamelaar van postze-
gels, post (waarde)stukken, an-
sichtkaarten et cetera. De toe-
gang is gratis. Het bestuur ver-
schaft informatie over deze hob-
by. Ex-verzamelaars en erfgena-
men, die een verzameling willen 
verkopen kunnen zich gratis la-
ten adviseren op welke wijze dit 
het beste kan geschieden. Op de 
beurs is ook een speciale infor-
matiestand voor jeugdige ver-
zamelaars. Deze verzamelaars 
kunnen gratis postzegels uitzoe-
ken uit een grote partij door se-
niorleden beschikbaar gestelde 
zegels.

Verwarring over FNV 
belastingservice in Castricum

Castricum - In de Castricum-
mer van afgelopen week stond 
dat FNV leden uit Castricum zich 
voor het invullen konden aan-
melden in Limmen. De belas-
tinggroep in Castricum kreeg 
hierop veel ongeruste telefoon-
tjes. Want de afdeling Castri-
cum is net als voorgaande jaren 
gewoon actief in de gemeente.  
FNV-leden in de gemeente Cas-
tricum die van deze service ge-

bruik willen maken kunnen zich 
telefonisch opgeven bij Jacque-
lien Buijs, tel. 0251-656585 op 
woensdag 6, maandag 11, don-
derdag 14 of maandag 18 febru-
ari van 19.30 tot 21.00 uur. Voor 
het eerst kan men ook digitaal 
een afspraak maken op de FNV-
site, waar gekozen kan wor-
den uit de daar beschikbare da-
ta. Het invullen vindt plaats in de 
maand maart in De Kern.  

deleeuwen. De lezing vindt van-
af 14.00 uur plaats in De Kern en 
is georganiseerd door het Vrou-
wen Contact Castricum. Niet-le-
den betalen 4,00 euro. Meer in-
formatie op www.vccastricum.nl. 
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Gratis kaarten 
Lezersactie Huishoudbeurs 
Castricum – Ook tijdens de 
komende editie van Nederlands 
grootste evenement op het ge-
bied van mode, verzorging en 
lifestyle worden veel innovaties 
aan het publiek gepresenteerd. 
Huishoudbeurs 2013 wordt van 
16 tot en met 24 februari ge-
houden in Amsterdam RAI.
Op deze beurs ruim 370 expo-
santen, van A-merken tot klei-
nere, zelfstandige ondernemers 
met noviteiten. Zie ook www.

huishoudbeurs.nl. De Huis-
houdbeurs is ook te volgen op 
twitter en Facebook. (foto: NFP 
Photography).

Onder lezers van deze krant 
worden gratis kaarten verloot. 
Per persoon zijn twee kaarten te 
winnen. Stuur een e-mail naar 
info@castricummer.nl. Insturen 
kan tot maandag 11 februari. 
Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd. 

Open dagen op 8 en 9 februari
Welkom bij Maritiem 
en Technisch College
IJmuiden - Op vrijdagavond 8 
februari van 19.00 tot 21.00 uur 
en op zaterdag 9 februari van 
10.00 tot 13.00 uur zijn leerlin-
gen van groep 8 en hun ouders 
welkom op het Maritiem College 
Velsen en het Technisch College 
Velsen aan Briniostraat 10 en 12 
in IJmuiden.
Op de open dagen kan worden 
kennis gemaakt met deze kleine 
en veilige scholen met een pri-
ma kwaliteit onderwijs van Basis 
Beroepsgericht tot Technische 
Mavo. Daarbij wordt maatwerk 

geleverd waar het de leerlin-
gen betreft. Vakmanschap staat 
voorop. Ook is er een bijzonder 
goede aansluiting op het ver-
volgonderwijs. Op de open da-
gen kunnen alle ruimtes worden 
bekeken, waaronder ook het op-
leidingsschip en de slaapruimtes 
van interne leerlingen van het 
Maritiem College. 
Een technische opleiding biedt 
een goede toekomst. Voor meer 
informatie: www.technische-
schoolvelsen.nl of www.mari-
tiemcollegevelsen.nl. 

Inbrekers op de vlucht door 
oplettende buurtbewoonster
Limmen - Twee mannen wilden 
vrijdag rond 17.20 uur inbreken 
bij een woning aan de Rijksweg 
in Limmen. Een oplettende buur-
vrouw zag de verdachten twee 
keer aanbellen bij de voordeur, 
vervolgens gingen zij achterom 
en probeerden zij via de schuif-
pui binnen te komen. Omdat de 
buurvrouw een oogje in het zeil 
hield, gingen de daders er van-
door.

Het gaat om een lichtgetinte en 
een donkergekleurde jongen 
van ongeveer 20-25 jaar oud. 
Ze droegen zwarte jassen, de 
ene man droeg een grijze spij-
kerbroek, de ander een zwar-
te broek. Ze liepen na hun in-
braakpoging het parkeerterrein 
van het motel op. Eventuele ge-
tuigen worden verzocht de poli-
tie in Castricum te bellen (0900- 
8844).

Castricum - Zaterdag rond 3.45 
uur brak brand uit bij een pand 
aan de Dorpsstraat. Getuigen za-
gen iets branden in de hal van 
het bedrijfspand. De bewoners 
van de erboven gelegen apparte-
menten werden gewaarschuwd 
en konden zelf uit het pand weg-
komen. De politie onderzoekt de 
oorzaak van de brand, mogelijk 
is er sprake van brandstichting. 
Eventuele getuigen worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie in Castricum (0900 – 
8844). Foto: Rens Breedt Bruijn 
en Charlotte van Klooster.

Getuigen 
brand gezocht

Inloopochtend Cunera
Castricum - Net als de andere 
Tabijnbasisscholen in Castricum, 
stelt ook de Cunera op woens-
dag 13 februari de deuren open 
voor nieuwe ouders en hun jon-
ge kinderen. Van 9.00 tot 12.00 
uur kunnen bezoekers een kijk-
je nemen in de klassen, vragen 
stellen, leerlingen en leerkrach-
ten aan het werk zien en werk-
stukken bekijken. 
Deze ochtend is een mooie ge-
legenheid om te ontdekken hoe 
de Cunera werkt. Een belang-
rijk speerpunt is een goede sfeer 
op school, waarin leerlingen en 
leerkrachten op plezierige en 
respectvolle wijze met elkaar 
om leren gaan. Met als resul-

taat dat leerlingen zichzelf kun-
nen zijn en vanuit die basis het 
beste uit zichzelf kunnen halen. 
Door optimaal gebruik te maken 
van goede lesmethoden, open 
te staan voor veranderingen en 
verbeteringen van de lesstof en 
dit op verschillende niveaus aan 
te bieden, worden talenten opti-
maal ontwikkeld, wat zich ook uit 
in de schoolresultaten.
De inloopochtend is bedoeld als 
eerste kennismaking. Wie daar-
na nog vragen heeft of deze och-
tend verhinderd is, is welkom 
voor een rondleiding en een ge-
sprek op afspraak. 
Cunera basisschool, Vondel-
straat 25, tel. 0251-650860.

Winterse familiedag 
voor het goede doel
Castricum - Op zondag 10 fe-
bruari kunnen bezoekers van 
10.00 tot 16.00 uur de winterse 
sfeer proeven tijdens de PWN 
Winterdag in Heemskerk. Op een 
open bosplek organiseert PWN 
samen met de Lions Castricum 
– Heemskerk verschillende ac-
tiviteiten, vooral voor kinderen. 
Kinderen kunnen een houten 
beestje timmeren, tekenen, po-
ny rijden of pannenkoeken bak-
ken boven het vuur. Een deel van 
de opbrengst van deze dag gaat 
naar een project voor watertap-
punten in Rwanda.
Tijdens deze dag, die bestemd 
is voor het hele gezin, vertelt de 
vogelwerkgroep over hun activi-
teiten. Ook IVN is aanwezig en 
zorgt Gasterij De Kruisberg voor 
de inwendige mens.
De PWN Winterdag is te berei-
ken via parkeerplaats Gevers-

duin, gelegen aan de Rijksstraat-
weg bij Heemskerk. De toegang 
is gratis, maar een duinkaart is 
verplicht.
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Uitgeest - Het project De Kuil/
De Dije gaat zijn vijfde jaar in. 
Van de veertien kavels zijn er 
drie verkocht. Het college vroeg 
tijdens de raadsvergadering van 
31 januari de raad om in te stem-
men met het voorstel, dat er re-
kening moet worden gehouden 
met zeker één miljoen minder 
rendement dan oorspronkelijk 
geraamd. Maar de verschillende 
raadsleden konden met dit voor-
stel toch niet akkoord gaan, zo-
dat het voorstel is ingetrokken.
 
De drie kopers hebben er alles 
aan gedaan om van de gemeen-
te een aantrekkelijk voorstel te 
krijgen zoals onder meer een la-
gere prijs en uitstel van levering. 
Hun belangrijkste verzoek was 
meer tijd om hun huidige huis te 
verkopen. De markt voor koop-
woningen is in 2012 aanzienlijk 
verslechterd. Dat komt ten eer-
ste door de door het nieuwe ka-
binet besloten beperking van de 
hypotheekrenteaftrek voor de 
eerste generatie kopers. Die wa-
ren verplicht een annuïteiten-
hypotheek (jaarlijkse aflossing) 
af te sluiten en af te lossen in 

Voorstel college ingetrokken

Eén miljoen minder rendement 
voor project De Kuil/De Dije

30 jaar. Daarnaast was het niet 
meer mogelijk een bankspaar- 
of spaarhypotheek te sluiten. Het 
aantal te koop staande wonin-
gen steeg daarnaast naar meer 
dan 270.000. In september 2009 
stonden er 126.000 woningen in 
de verkoop, aldus Funda. Boven-
dien zijn de woningprijzen met 
meer dan 15% gedaald. Hierdoor 
zijn er schattingen dat meer dan 
één miljoen huishoudens on-
der water staan oftewel de hy-
potheek is hoger dan de waarde 
van het onroerend goed. De exe-
cutieveilingen brengen geen 80 
tot 85% van de waarde op maar 
60 tot 65%. Helaas vreest men 
dat de vooruitzichten voor 2013 
niet rooskleuriger zullen zijn.
 
Reacties raadsleden
Carel Mens (VVD) vond de for-
mulering van het voorstel nogal 
merkwaardig. “Ik heb de grond-
exploitatie nog eens goed door-
genomen”, zei hij. “Kunnen we 
wat die grondexploitatie betreft 
niet beter over een half jaar gaan 
evalueren? Dat lijkt me meer be-
trouwbaar. We moeten niet aller-
lei bedragen in de mond gaan 

nemen.” Jan Dubbelaar van de 
PU: “Ik vind, dat de zaak on-
voldoende besproken is en we 
geen raadsbesluit moeten ne-
men. Het bedrag kan ook twee 
of drie miljoen worden. Bepaalde 
zaken liggen erg gevoelig. Ik stel 
voor één en ander in besloten-
heid te beslissen.” A.Wijte (CDA): 
“De marktomstandigheden zijn 
somber. Helaas is de opbrengst 
lager dan verwacht. Wij moeten 
afwachten of één en ander ge-
realiseerd kan worden.” Nadat 
Guus Krom (UVP) nog had ge-
zegd voldoende door wethouder 
Spaanderman te zijn geïnfor-
meerd, was Henk Eilert (Pv/dA) 
van mening, dat men de zaak 
het beste terug kon sluizen naar 
de commissie Algemene Zaken. 
Daar was de meerderheid van de 
raad het mee eens. Iedereen ge-
hoord hebbende besloot de bur-
gemeester derhalve het voorstel 
in te trekken. Wethouder Spaan-
derman: “Ik heb namens het col-
lege een duidelijk signaal willen 
geven. Eén ding is zeker: de op-
brengst zal zeker lager worden 
dan we ooit hebben gedacht.” 
(Marga Wiersma)

Uitgeest - Op 25 juni 2009 heeft 
de gemeente voor een nieuw 
jeugd- en jongerencentrum en 
voor de hobbyvereniging Fabo 
een voorbereidingskrediet be-
schikbaar gesteld van 100.000 
euro. Op 23 juni 2011 stelde de 
gemeente voor de bouw een 
krediet van 650.000 euro ter be-
schikking: totaal 750.000 euro. 
Teleurgesteld zijn de raadsleden, 
dat de totale realisatiekosten nu 
neerkomen op 1.100.274 euro 
en de raad wordt gevraagd een 
aanvullend krediet ter beschik-
king te stellen.
 
Maar er zijn ook opbrengs-
ten. Daar is eerst het bedrag 
dat vrij komt door de verkoop 
van het oude jongerencentrum 
aan de Molenwerf 6. Bovendien 
valt er voor de nieuwbouw een 
ISV-subsidie (Investeringsbud-
get Stedelijke Vernieuwing) te 
verwachten: samen met de op-
brengst van het jongerencen-
trum goed voor een dekking van 
260.112 euro. 
Voor de totale financiële afhan-
deling is het naast de realisatie-
kosten nuttig om ook de kosten 
voor de mogelijke integratiehef-
fing te betrekken, door het col-
lege berekend op 164.724 eu-
ro. Maar tegelijk met het beta-
len van die heffing wordt be-
zwaar tegen die heffing gemaakt 
bij de Hoge Raad en moet men 
afwachten of men dit bedrag na 
betaling terugkrijgt. 

Even alles op een rijtje: 1.100.274 
euro - 750.000 euro  is: 350.274 
euro. Vervolgens kan van 350.274 
euro het bedrag van 260.112 eu-
ro worden afgetrokken. Per sal-
do dient er dan nog zo’n 90.000 
euro geactiveerd te worden.

Multifunctioneel
Het nieuwe op 18 november 
2012 geopende Zienhouse is 
voor de jongeren van Uitgeest 
een aanwinst. Het is een mooi 
gebouw, dat veel geld heeft ge-
kost. Niet helemaal voorzien gaat 
het nu nog meer kosten. Diver-
se raadsleden zijn daarover te-
leurgesteld. Carel Mens (VVD): 
“Jammer, dat wij nu alles klaar is 
nog een rekening gepresenteerd 
krijgen.” Henk Eilert (PvdA): 
“Kunnen wij via de commis-
sie samenlevingszaken niet een 
overzicht krijgen van hetgeen 
er allemaal gebeurt in het Zien-
house, zodat wij als gemeente er 
iets over kunnen zeggen?” Guus 
Krom (UVP): “Wij schrikken van 
het krediet. Er kunnen toch ook 
andere dingen gebeuren in het 
gebouw?” Jan Dubelaar (PU): 
“In 2009 was niet bekend, dat er 
nog een naheffing zou komen. 
Het Zienhouse staat vele avond-
uren leeg. Kan het dan niet voor 
andere doeleinden gebruikt wor-
den?” A. Wijte (CDA) vindt het 
aanvullend krediet behoorlijk 
hoog. Wethouder Spaanderman: 
“Er is behoefte aan een goed ge-
bruikersplan. Het pand zou mul-
tifunctioneel gebruikt kunnen 
worden. 25% bezettingsgraad is 
te weinig. Ook bij de Fabo moe-
ten geconcretiseerde plannen 
worden uitgewerkt.” 
A. Tromp (D66) bepleitte bij 
nieuwe initiatieven toch voor-
al de jongeren zelf te laten be-
slissen. 

C. van der Zee (PU): “Op welke 
termijn kan het gebruikersplan 
worden gerealiseerd?” “In onge-
veer drie maanden moet dat luk-
ken”, aldus wethouder W. Spaan-
derman. (Marga Wiersma)  

Raadsleden teleurgesteld
Meer geld nodig

voor jongerencentrum

Open huis Basisschool De Vrijburg
Uitgeest - Zaterdag 9 febru-
ari heeft de Vrijburg school 
open huis. Leerlingen, ouders 
en teamleden heten u van har-
te welkom tussen 10.00 en 12.30 
uur. 
U krijgt de gelegenheid om rond 
te kijken in de school en u te la-
ten informeren over de werkwij-
ze. Het motto van de school is 
‘Samen presteren en samen pre-
senteren’. 
Zo hebben onlangs de leerlingen 
het kunstwerk aan de gevel van 
de school onthuld, samen met 
burgemeester Baltus. Als u van-
af de Geesterweg naar de Koog-
laan rijdt ziet u het kunstwerk di-
rect.
Bent u zaterdag niet in de ge-
legenheid om naar De Vrijburg 
te komen dan bent u van harte 
welkom tijdens de open huis da-
gen: dinsdag 12, woensdag 13 
en donderdag 14 februari.

Uitgeest - De Lourdes-
groep van Uitgeest orga-
niseert dit jaar weer een 
reis naar Lourdes. De reis 
zal plaats vinden van 3 tot 
en met 8 september 2013. 
De reis wordt gemaakt per 
vliegtuig en duurt 6 dagen. 
De groep bestaat uit maxi-
maal 16 personen.  

Lourdes biedt haar be-
zoekers tal van indruk-
wekkende plechtighe-
den en een schitterende 
omgeving,naast kennisma-
king met dit magnifieke be-
devaartsoord is er ook tijd 
voor ontspanning en een 
uitstapje naar de Pyreneeën

Was u al eens van plan naar 
Lourdes te gaan of spreekt 
het idee u aan dan kunt u 
zich opgeven, ook als u 
minder valide of zelfs rol-
stoel gebonden bent.
U kunt zelf voor begeleiding 
zorgen maar als dit niet mo-
gelijk is wordt er voor bege-
leiding gezorgd.

U kunt zich opgeven bij me-
vrouw A. Rumphorst,  Kas-
tanjestraat  25, 0251-312916 
of fam. Heine, Kruiskam-
plaan  110, 0251-311982. U 
kunt ook een briefje doen in 
de brievenbus van de pas-
torie, met naam adres en te-
lefoonnummer.

Lourdesreis 2013 
vanuit Uitgeest
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Netwerken en krachten bundelen

Ondernemers en de politiek
Uitgeest – Woensdag 30 januari werd er voor ondernemers een burgemasterclass gehouden 
in het gemeentehuis. Vijf ondernemers stelden publiekelijk vragen aan burgemeester Mieke 
Baltus, waarvoor ieder van hen zeven minuten spreektijd kreeg.  De vragen waren van tevoren 
schriftelijk ingediend. De organisatie was in handen van het ondernemersplatform ‘Beter Busi-
ness’.  De contactman hiervan, Simon Paagman opende de avond met onder meer de woorden: 
“Wij proberen ondernemers te activeren om over hun grenzen heen te stappen.” Gespreksleid-
ster van de avond  was Brigitte Paulissen.

Al kwam je enigszins ‘down’ bin-
nen, dan vergat  je dat al gauw 
door de enthousiaste ontvangst 
van Brigitte Paulissen. Alsof zij 
iedereen al kende verwelkom-
de zij de vele ondernemers uit de 
wijde regio. Elkaar als onderne-
mers ontmoeten, praten over de 
nieuwste ontwikkelingen en el-
kaar iets gunnen. De tijd lijkt er 
rijp voor te zijn. Zo’n ontmoe-
ting zou kunnen plaatsvinden 
als je partner wordt van ‘Beter 
Business’. Dit ondernemersplat-
form voor bedrijven in Haarlem-
IJmond biedt een zakelijk net-
werk aan alsmede businessin-
formatie. Zaken doen, samen-
werken: waar is de één goed in 
en waar de ander? Er zijn maan-
delijks  bijeenkomsten en even-
eens  tweewekelijkse nieuws-
brieven (www.beterbusiness.nl). 
De woningmarkt
De eerste vraag, die aan de bur-
gemeester werd gesteld kwam 
van Vanessa Vendel en Marit 
Nieboer van De Ruijter Make-
laardij in Uitgeest. “In het hui-
dige economische klimaat zijn 
krachtenbundeling en samen-
werking dé uitdaging. Kan de 
politiek, ook wat de huizenmarkt 
betreft hierin een belangrijke rol 
spelen?  De burgemeester: “De 
mensen kopen of huren een 
huis, de ondernemers bouwen. 
Ons startersleningpotje is helaas 
leeg. Landelijk zou de financie-
ring wel wat minder streng mo-
gen zijn. Bij de banken is het 
steeds moeilijker om een hypo-
theek te krijgen. Zo blijft de hui-

zenmarkt op slot. Wat is jullie ini-
tiatief? Vanessa en Marit: “Wij 
willen de krachten bundelen van 
verkopers en makelaars en wil-
len graag een regionaal inzicht 
krijgen in hetgeen de verko-
pers willen. Wij laten woningzoe-
kenden en woningaanbieders 
met elkaar matchen en  hebben 
daarvoor een interessante web-
site: www.woningtrein.nl.

Het milieu
Vreemd genoeg en enigszins 
verwonderlijk in een crisistijd 
ging zo ongeveer de helft van 
de vragen over het milieu. Ener-
gie wordt schaarser en schaar-
ser en bij niet ingrijpen kon het 
wel eens problematisch worden. 
Te weinig gas, olie en fossie-
le brandstoffen lijkt een schrik-
beeld. Tweede spreker was Siem 
Goede van het aannemingsbe-
drijf  en infrastructuur De Bie & 
Seignette. die onder meer voor 
Pro Rail werkt. “Werkt de ge-
meente Uitgeest met de CO2-
ladder van Pro Rail?” vroeg De 
Goede aan de burgemeester. “En 
hoe gaat de gemeente Uitgeest 
om met duurzaamheid? Ik kom 
overheidsopdrachten nauwelijks 
tegen.” ProRail wil dat ook leve-
ranciers vergroenen. Als onder-
nemers kunnen aantonen, dat 
men minder CO2-uitstoot heeft 
bereikt, krijgt men daar bonus-
punten voor. Veel aannemers, 
die voor  ProRail werken ma-
ken er gebruik van. Als de nieu-
we aanbestedingswet aanstuurt 
op minder CO2-uitstoot, zou dat 

kunnen betekenen, dat ook an-
dere ondernemers zich extra zul-
len inzetten.
Met de milieuvragen had de bur-
gemeester het moeilijk. “Het 
gaat momenteel zo slecht wat 
onze financiën betreft, dat wij 
momenteel meer kijken naar het 
geld en hoe we daar verstan-
dig mee moeten omgaan dan 
naar het milieu. Wij kopen met  
plm. tien gemeenten gezamen-
lijk producten in. Tevens hebben 
wij een goed werkende Milieu-
dienst IJmond, die onder meer 
subsidies geeft voor zonnepane-
len. Bovendien hebben wij drie 
oplaadpunten in Uitgeest voor 
elektrische auto’s.  Ik zie wel de-

gelijk  het belang van duurzaam-
heid in.” Ook een andere spreker 
en wel Arjen Groot van de Gront-
mij Alkmaar (Teamleider Rand-
stad-Noord) had een vraag over 
het milieu. “Maakt de gemeen-
te Uitgeest voldoende gebruik 
van aanbestedingen waarbij ge-
gund wordt op kwaliteit, innova-
ties en dergelijke en minder op 
prijs?  Wij ontwikkelen duurzame 
producten en proberen altijd een 
aanbesteding  te doen, waar-
bij de kwaliteit en duurzaamheid 
kansen krijgen. Met duurzame 
producten kun je ook geld ver-
dienen.”

Energie schaarser
De burgemeester: “Wij willen 
graag het goede voorbeeld ge-
ven. Maar het is voor een klei-
ne gemeente als Uitgeest een 
spannend jaar. Ons voortbe-
staan staat op het spel. Milieu-
zaken zijn mooie dingen, maar 
lijken ondergesneeuwd te wor-
den  nu het behoud van on-
ze zelfstandigheid zo belang-
rijk is. Ik begrijp ook wel, dat wij 
voor onze kinderen mooie nieu-
we woonwijken moeten ma-
ken met de nieuwste ontwikke-
lingen. Op het gebied van zon-
ne-energie lopen we ver achter. 
Wij zouden bij elke nieuwe aan-
besteding geld moeten reserve-
ren voor het milieu. Zowel Siem 
Goede als Arjen Groot zijn ster-
ke voorstanders van aardwarm-
te of ook wel  wko (warmte/kou-
de opslag) genoemd. “Energie 
wordt steeds schaarser en dus 
steeds duurder”, zeggen zij. “De 
warmte van de aarde in de zo-
mer wordt opgeslagen om in de 
winter  te gebruiken. Wij moe-
ten toe  naar huizen met 0 eu-
ro energiekosten, zoals bijvoor-
beeld  bij de woonwijk ‘Stad van 
de Zon’ in Heerhugowaard. De 
techniek wordt steeds efficiën-
ter. Zo worden er al proeven ge-
daan met de opslag van urine. 
Warmte vasthouden en later ge-
bruiken. Het is de toekomst. Wko 
en zonnepanelen: men zal het 
allemaal steeds meer tegen ko-
men.   

Ook ex-wethouder Klaas Boer 
had een vraag voor de bur-
gemeester. “Er is nu een ont-
wikkeling gaande dat mensen 

weer naar de grote stad trek-
ken, met name naar Amster-
dam, waar de komende jaren 
nog 100.000 woningen moeten 
worden gebouwd. Zouden we 
ons niet meer moeten richten, 
voor zowel de woningbouw als 
de bedrijvigheid op het Amster-
dam-Noordzeekanaalgebied tot 
IJmuiden aan toe en op Schip-
hol-Haarlemmermeer?, vroeg 
hij zich af. Waarom bouwen we 
wat Uitgeest betreft in de Lim-
merkoog en niet in het Amster-
dam-Noordzeekanaalgebied en 
de Haarlemmermeer? De burge-
meester: “Als wij zelfstandig wil-
len blijven hebben we meer in-
woners nodig en meer woningen 
in Uitgeest. We moeten ook bou-
wen voor onze kinderen en die 
niet het dorp uitjagen.”

Netwerken
De laatste spreker was Edwin 
Schilling van het Zebra Uitzend-
bureau in IJmuiden. Als voorzit-
ter met nog zes bestuursleden 
heeft hij de ondernemersvereni-
ging ‘Jong van Geest’ opgericht, 
die officieel start op zes mei in 
de Stadsschouwburg te Velsen. 
“Wij richten ons op jonge on-
dernemers in Uigeest, Beverwijk, 
Heemskerk, Wijk aan Zee, Sant-
poort, Velserbroek en IJmuiden.”, 
zegt hij. “Als je op je plek blijft 
zitten, gebeurt er niets. Onze bij-
eenkomsten zijn altijd op maan-
dagavond  na zessen op ver-
schillende locaties.” 
Zijn vraag aan de burgemeester 
was de volgende: “Hoe ziet u zelf 
een rol voor de gemeentes  en 
politici in de bemiddeling tot sa-
menwerken? De burgemeester: 
“Het bedrijfsleven roept al jaren 
om samenwerking van gemeen-
tes. In de IJmond wordt wel de-
gelijk samengewerkt. Wij komen 
als de vier IJmond-colleges (Be-
verwijk, Heemskerk, Velsen en 
Uitgeest) geregeld bij elkaar.” Zij 
raadde Schilling aan contact  te 
zoeken met de wethouders eco-
nomische zaken. Schilling (06-
53234145) kreeg vele reacties 
tijdens het borreluur van de Bur-
gemasterclass en dat was pre-
cies waarvoor het allemaal be-
doeld was. Contacten, netwer-
ken, afspraken maken met el-
kaar en elkaars visitekaartjes uit-
delen. (Marga Wiersma)                                 

Edwin Schilling stelt zijn vraag aan burgemeester Mieke Baltus

Twee van de vijf sprekers tijdens de Burgemasterclass: Siem Goede (links) en Arjen Groot



        Bridgenieuws
Uitgeest - Als bij mij thuis het 
modem niet meer werkt, en we 
dus niet kunnen internetten, 
dan lijkt het wel of er helemaal 
niks meer mogelijk is. De smart-
phone(s) is (zijn) ineens niet 
meer smart. Op het tablet kun je 
eigenlijk noch alleen maar soli-
taire spelen (vroeger heette dat, 
met echte kaarten, patience – 
nu pasjans). Op de laptop kan ik 
nog wél mijn artikeltje schrijven, 
maar de score kan ik niet down-
loaden van de NBB-site. En de 
oudste zoon, Tom, vindt het van 
de ene kant héél jammer, want 
wat moet je anders doen dan 
lekker surfen? Huiswerk maken, 
zou ik zeggen. Maar, de leperd: 
‘Ik weet mijn huiswerk niet want 
dat staat op Magister!’. Dus wat 
gaan we doen? Lezen in ech-
te boeken, of kaarten met echte 
kaarten en dat laatste blijkt dan 
ook nog heel gezellig. Afgelo-
pen woensdag kregen de reken-
meesters van de club de centrale 
computer niet goed aan de praat 
en daarmee hadden we niks aan 
de kleine, decentrale compu-
tertjes die op iedere tafel staan 
waarmee de score wordt inge-
voerd. Het duurde even voor de 
techneuten zich gewonnen ga-
ven maar daar verschenen na 
een kwartier dan toch weer de 
oude, vertrouwde scorekaartjes. 
Handwerk dus en dan merk je 
meteen dat veel bridgers bij het 
invullen onzeker worden over 
de score. 3SA, 4H en 4Sch gaan 
dan nog wel, maar voor 3Sch + 
1 moet toch op de achterkant 
van het biedkaartje worden ge-
keken. En een kwetsbaar ge-
doubleerde overslag, hoeveel le-
verde dat ook al weer op? Nou 
ja, het maakte allemaal niet uit. 

Er werd gewoon gebridged. En 
waar vroeger Wim Schafgans, 
Wim Huising en Jan Rinkes al 
tijdens het spelen  van de laat-
ste tafel de scorekaartjes aan het 
uitrekenen waren (wie zei ook al 
weer dat mannen niet kunnen 
multitasken?) konden we nu pas 
de volgende dag kennis nemen 
van de scores. Via Internet want 
gelukkig deed mijn modem het 
weer. En gelukkig kon Tom ook 
weer zijn huiswerk maken. Hier-
onder ziet u de beste drie van 
iedere lijn. Zij trokken zich niks 
aan van het kastjesloze score re-
gistreren. Want waar gaat het bij 
bridgen om? Dat je aan tafel je 
beste beentje voor zet, daar heb 
je verder geen kastjes voor no-
dig. Vraag dat maar na bij Guur-
tje en Ton Brakenhoff.

De uitslagen:
A-lijn: 1 Klaas de Groot-Peter 
Kossen 62,15%, 2 Arie vd Eng-
Jaap Willemse 61,81%, 3 Nel-
lie Modderman-Marian de Vries 
55,56%, 3 Hans Wijte-Paul Wijte 
55,56%.
B-lijn: 1 Cees Davidson-Frank 
Rentenaar 59,17%, 2 Jeanne Ad-
miraal-Joke Mooy 58,33%, 3 Riet 
Schafgans-Leo Tromp 55,83%.
C-lijn: 1 Ans Andringa-Ria de 
Wildt 60,42%, 2 Jaap Molenaar-
Karin Tushuizen 60,00%, 3 Toos 
Schalk-Jaap Schalk 56,67%.
D-lijn: 1 Guurtje Brakenhoff-
Ton Brakenhoff 65,10%, 2 An-
neke Pel-Karel Romkes 63,02%, 
3 Theo Huising-Pieter Andringa 
53,65%.
E-lijn: 1 Ellie Neele-Petra de 
Ruyter 62,92%, 2 Tineke de 
Groot-Constance Dirks 59,17%, 
3 Truus v Fulpen-Wil vd Pol 
57,08%. (Paul Wijte)

Voorstelling over 
raskomiek Max Tailleur
Uitgeest - Het Nederlands Ko-
medie Theater komt zondag 10 
februari naar Theater de Zwaan 
in Uitgeest met de voorstelling 
‘Max Tailleur - hij lachte om niet 
te huilen’. 
Sam en Moos. Wie kent ze niet? 

De kameraden van raskomiek 
en moppentapper Max Tailleur ( 
1909-1990). Decennialang ver-
telde hij zijn moppen en grap-
pen aan het Nederlandse pu-
bliek. Meestal in zijn vertrouw-
de theater de Doofpot, maar ook 

in andere theaters in Nederland 
en ver daar buiten. Verhalen over 
de Joodse schlemiel die ondanks 
alles zijn kop boven water weet 
te houden. 

Een voorstelling over een man 
met de lach en tragedie. Een le-
ven vol hoogtepunten en diepe 
dalen. Want hoewel Tailleur en 
zijn vrouw de oorlog overleefden, 
verloren ze al hun familieleden.
En na de oorlog verweten de 
overlevenden Tailleur altijd te la-
chen om de Joodse tragedie.
Daarbij had hij nog last van zwa-
re reuma die hem zijn hele leven 
lang kwelde. Maar altijd bleef hij 
vechten voor zijn eer en grappen. 
Want wat moest hij anders? Max 
Tailleur lachte om niet te huilen.

Een ontroerende theatervoor-
stelling over een leven met gro-
te tegenstellingen en ontroeren-
de momenten, afgewisseld met 
het repertoire van deze rasko-
miek. Spel van Danielle Schel 
en Danny van Zuijlen. Geprodu-
ceerd door het Nederlands Ko-
medie Theater (www.allemaal-
komedie.nl). Te zien zondag 10 
februari om 14.30 uur in Theater 
de Zwaan, Middelweg 5 in Uit-
geest. Toegangsprijs: 10 euro. 
Reserveren via www.dorpshuis-
dezwaanuitgeest.nl of koop een 
kaartje bij Boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139 in Uitgeest of 
aan de zaal  vanaf een half uur 
voor de voorstelling.     

Middelweg 89 • Uitgeest
Tel. 0251 - 312 261 • www.dickkok.nl

Knakworstjes
	 per	pakje	3,49

Livar	gehaktballen
	 4	voor	6,00

Kip	stroganoff
	 500	gram	4,95

Livar	schouderham
	150	gram	halen,	100 gram betalen	

Beenham	selleriesalade
	 100	gram	1,15

Het moet leuk
blijven!
Een goede hypotheek biedt u voldoende speelruimte

Uw droomhuis gevonden? Dan nu op zoek naar de
hypotheek die daarbij past. Wij geven u graag een
ongekleurd advies dat rekening houdt met uw persoonlijke
situatie en levensstijl. Voor nu en straks. Tenslotte moet het
leven, ook met een hypotheek, leuk blijven. Loop eens
binnen voor een vrijblijvend en gratis gesprek.

DUIDELIJK VERHAAL

Kerkweg 84, Heemskerk. (0251) 25 28 83
www.hypotheekshop.nl/heemskerk/centrum

www.hypotheekshop.nl/heemskerk/centrum

10 jaar rente vast 4,2%
met NHG en vraag naar de voorwaarden
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Wie is wie?
Uitgeest - Foto nr. 1888 uit de 
beeldbank van de Vereniging 
Oud Uitgeest. Een foto van een 
groep Uitgeesters uit 1936. Het 
zijn voornamelijk jonge dames 
die als begeleidsters meegingen 
met het jaarlijkse bejaardenuitje. 
Waar de reis naar toe ging is niet 
bekend.  
Op de voorste rij van links naar 
rechts Trien Kabel (later ge-
trouwd met Vollinga),      ? ,  Sijtje 
Roos (later getrouwd met Kabel),  
…… Kriek,    ?  ,     ?  ,     ?  ,     ?  
,  ……Zonneveld,      ?    en ge-
heel rechts de heer Kalkman met 
zijn karakteristieke baard. Kalk-
man was eigenaar van een klei-
ne drukkerij aan de Middelweg 
tegenover het Gemeentehuis.  
Achter: ….. Teeling, Sjaan Tee-
ling,      ?    en uit het raampje 
van de auto Mees Balder, eige-
naar van een manufacturenhan-
del op de Middelweg. 
Zoals u ziet, er zijn nog wat on-
bekende personen en de vereni-
ging Oud Uitgeest hoopt dat u 
hen de resterende namen kunt 
geven. Uw reactie kunt u kwijt 
op de website: www.ouduit-
geest.nl bij ‘Wie is wie’. Hier kunt 
u de foto ook nog op uw scherm 
verder bekijken en dan ziet u ook 
meteen de nummers bij de per-

sonen staan. U kunt ook bel-
len met Herman Tervoort, 0251-
313196 of Greet Enkt-Mors, 
0251-311800.

Op de foto van de vorige keer 
met daarop de kinderen van de 
Zondagsschool van de Hervorm-
de kerk kwamen diverse reacties 
binnen en daardoor zijn er weer 
een aantal vraagtekens verdwe-
nen. Kijk voor meer informatie 
over deze foto op de beeldbank 
onder nummer 30193. 

Als extraatje hierbij nog een an-
dere foto van de beeldbank, 

nummer 9711 met daarop Uit-
geester bejaarden in de draai-
molen. Deze foto is ook geno-
men tijdens een bejaardentocht  
maar in een ander jaar. Rechts 
Gert Berghuis die als begelei-
der meeging. Verder is de mid-
delste van de drie dames in het 
zwart mevrouw de Goede, vrouw 
van bakker de Goede op het 
Bonkenburg. Deze foto werd ter 
beschikking gesteld door haar 
kleinzoon Jan. 
Heeft u ook foto’s waarvan u 
denkt dat ze voor de vereniging 
interessant zijn? Neem in dat ge-
val contact met hen op. 

     Tafeltennisnieuws
Uitgeest - Kon het eerste team 
de vorige week nog redelijk ge-
makkelijk een 7-3 winst pak-
ken, deze keer werden de heren 
met even grote maar omgekeer-
de cijfers met de neus op de fei-
ten gedrukt.
Henk Spoelstra, Victor Tchernov 
en Patrick Schuddeboom togen 
dinsdag opgewekt naar Weesp, 
waar Victory 55 hen opwacht-
te. De Uitgeesters hadden snel 
in de gaten dat het een moeilijke 
avond ging worden, want al snel 
werden de eerste verliespunten 
geincasseerd. Alle drie de heren 
konden nog met veel strijd één 

partij  winnen, maar meer zat er 
tegen de sterke Weespenaren 
niet in.
Uitgeest 2 deed het als enige 
team heel redelijk: tegen VDO 
werd een verdiende 6-4 winst 
geboekt. Het is dat de tegen-
standers één sterk teamlid had 
die driemaal won en een groot 
aandeel had in de dubbelga-
mewinst, anders hadden er al-
licht meer dan 6 punten bij Henk 
Pel, Ruud Pel en Roger Schudde-
boom terecht gekomen.
VDO  uit Uithoorn onthaalde de-
ze week het derde team van Uit-
geest. Marcel Couwenberg en 

invaller Ron van Leeuwen wa-
ren niet opgewassen tegen de 
tegenstanders, hoewel Couwen-
berg twee keer een 2-0 voor-
sprong in games had, maar als-
nog in vijf games moest capitu-
leren. Sterke man was deze keer 
weer Patrick Rasch die alleen 
verloor van ouwe rot Piet Keek 
en dus voor twee van de drie te-
genpunten zorgde.
Team 4 was deze week ook een 
van de verliezende Uitgeester 
teams. Andre Hermans kon nog 
zijn eerste en derde partij win-
nen, maar voor Eugenie Rasch 
en Huib van Leeuwen waren 
de druiven zuur. Pittig tegen-
stand bieden was het enige dat 
hun restte. Om half twaalf stond 
een triest 8-2 verlies op het wed-
strijdformulier.

Verkeersmaatregelen 
HMS-terrein ingetrokken
Uitgeest - Op 27 november 
2012 hebben burgemeester en 
wethouders een besluit geno-
men over ‘Verkeersmaatrege-
len HMS-terrein’. Het besluit en 
de aangekondigde maatregelen 
hebben vanaf 12 december zes 
weken ter inzage gelegen op het 
gemeentehuis.
Het college heeft op 29 janua-
ri 2013 besloten om bovenge-
noemd verkeersbesluit, onder 

meer inhoudende het instellen 
van gedeeltelijk eenrichtings-
verkeer in de Burgemeester van 
Roosmalenstaat, in te trekken. 
Wethouder Linnartz voert daar-
mee het advies van de raads-
commissie Grondgebiedzaken 
uit om de bestaande situatie in 
de Burgemeester van Roosma-
lenstraat (tweerichtingsverkeer) 
te handhaven en over een jaar te 
evalueren. 

Braziliaanse muziek in 
dorpshuis De Zwaan

Uitgeest - Bezield door de enorme rijkdom aan Braziliaanse muziek 
nemen de muzikanten van Gosto Delicado u zaterdag 9 februari in 
dorpshuis De Zwaan mee op een heel persoonlijke ontdekkingsreis 
door tijd en ruimte. Vol toewijding volgen deze vier musici hun intui-
tie en passie, van deftige Choro-salons naar de heuvels van de fa-
vela waar de lucht in het Samba-ritme vibreert, voorbij  Bossa No-
va-dronken nightclubs van Ipanema en de grote podia van de MPB 
(Música Popular Brasileira)…

In 2002 zijn Pía Miranda en Felix Hildenbrand samen op vakantie in 
Pía’s geboorteplaats La Serena in Chili. Naast alle landschappelijke 
en culturele indrukken geniet Felix vooral van de onbevangen ma-
nier waarop Pía de hele dag Braziliaanse klassiekers zingt. Zij be-
sluiten om na thuiskomst meteen een samenwerking te beginnen. 
In Amsterdam weet Felix gitarist Olivier Lob te vinden die na zijn 
studie jazz steeds dieper in de ban van Braziliaanse muziek raak-
te. Jammer alleen dat hij even later naar Toulouse vertrekt…jam-
mer? Pía en Felix hielpen verhuizen en brachten de volgende drie 
jaar hun zomervakanties in het zuiden van Frankrijk door, spelend 
op straat en binnen de kortste tijd ook in clubs en op festivals. Als 
in 2005 een festival in Keulen vraagt om een iets ‘stevigere’ bezet-
ting brengt Olivier percussionist Rémi Dombre mee uit Toulouse. De 
‘klik’ is zo goed dat Gosto Delicado voortaan als kwartet door het le-
ven gaat. In 2009 nemen zij in Frankrijk hun debuutalbum op en met 
name in Duitsland heeft hun carrière sinds toen een hoge vlucht ge-
nomen: gerenommeerde festivals en grote zalen reageren enthousi-
ast op hun vrolijke en tegelijkertijd zeer verfijnde vertolkingen. Hun 
repertoire is een ‘reis’ door diverse stijlen en tijdperken van de Bra-
ziliaanse muziek: klassiekers van het Bossa Nova- tijdperk tot op he-
den (Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, Djavan,…), Samba 
Cançao (Paulinho da Viola, Cartola,…) en Choro (Pixinguinha, Jacob 
do Bandolim,…). In deze laatste, voornamelijk instrumentale stijl laat 
Pía Miranda zien dat zij naast zangeres ook een uitstekende trombo-
niste is. Laat u meenemen op deze fascinerende reis en geniet van 
de warme zuidelijke klanken van Gosto Delicado! Meer informatie: 
www.gostodelicado.com.

Zaterdag 9 februari, aanvang 20.15 uur in Dorpshuis De Zwaan, Mid-
delweg 5 in Uitgeest. Entree 10 euro.
Reserveren via de website: www.dorpshuisdezwaanuitgeest.nl of 
koop een kaartje bij Boekhandel Schuyt, Middelweg 139 in Uitgeest 
of aan de zaal vanaf een half uur voor de voorstelling.  
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Castricums bossen op Internationale Oasis Photo Contest

Natuurfoto van Hugo Bussen genomineerd 
Castricum - Een foto van Hugo 
Bussen is genomineerd voor een 
prijs in de internationale natuur-
fotowedstrijd Oasis die elk jaar in 
Italië gehouden wordt. 
Zaterdag werd in het Museum of 

Natural Sciences in Genova be-
kendgemaakt dat een foto die 
Hugo maakte in het bos bij Cas-
tricum kans maakt op een finale-
plaats. 
,,Van de vier foto’s die door mij 

zijn ingezonden zijn er drie in de 
finale terechtgekomen, waarvan 
een met een nominatie voor de 
hoofdprijs”, vertelt de zestigjarige 
Castricummer. ,,Naast twee foto’s 
van het bos, heb ik een duinland-

schap ingestuurd en een zee-
zicht. Er doen meer dan 25.000 
fotografen uit de hele wereld 
mee aan deze wedstrijd en nu 
heb ik er dus al heel wat achter 
mij gelaten.” 

Hugo fotgrafeert al ruim dertig 
jaar, maar pas een jaar geleden 
heeft een digitale camera aan-
geschaft. ,,Het is toegestaan om 
de kleur en scherpte van foto te 
bewerken en dat heb ik ook een 
beetje gedaan. Mijn bedoeling is 
dat de foto op een schilderij gaat 
lijken uit de 18e eeuw. Als naam 
kreeg de foto de naam Heaven 
mee.” In juni worden de winnaars 
bekendgemaakt.

Kunststof kozijnen Hummel 
winnen aan populariteit

Heemskerk - Steeds meer 
mensen overwegen de aankoop 
van kunststof HBI kozijnen wan-
neer de oude kozijnen aan ver-
vanging toe zijn. De twijfels over 
de uitstraling van kunststof ko-
zijnen ten opzichte van houten 
kozijnen zijn zo goed als verdwe-
nen. Bij Hummel Kozijnen ziet 
een kunststof kozijn er kwalita-
tief en esthetisch gelijk uit als 
houten kozijnen. Zelfs wie erg 
goed kijkt, kan meestal niet aan-
geven welke kozijnen van hout 
en welke van kunststof zijn ge-
maakt. Bij de aanschaf van nieu-
we kozijnen kijken huiseigena-
ren meestal eerst naar het ui-
terlijk van het materiaal, onder-
houdsgevoeligheid, duurzaam-
heid en kwaliteit volgen. Voor-
al de lage onderhoudsgevoelig-

heid van de kunststof kozijnen 
van Hummel Kozijnen wordt be-
schouwd als het voornaamste 
pluspunt ten opzichte van hou-
ten kozijnen. De mogelijkheden 
van kunststof kozijnen zijn de af-
gelopen jaren sterk uitgebreid. In 
een tijd waarin de meeste men-
sen het druk hebben, speelt on-
derhoudsgevoeligheid van kozij-
nen een grote rol. Maar er zijn 
meer voordelen. 
Zo is de milieuvriendelijkheid 
van kunststof kozijnen niet min-
der dan die van houten kozij-
nen. Dat heeft niet alleen te ma-
ken met het zorgvuldige produc-
tieproces en het feit dat kunst-
stof kozijnen niet meer geschil-
derd hoeven te worden, maar 
ook met de lange levensduur 
van ongeveer 75 jaar. Daarnaast 

en zeker niet onbelangrijk zijn 
de kunststof kozijnen van Hum-
mel Kozijnen zeer inbraakbe-
stendig. Het aantal inbraken in 
woningen neemt  voortdurend 
toe, gemakkelijke toegankelijk-
heid van verouderde ramen en 
deuren vergroot het risico op in-
braak. Kunststof kozijnen van 
Hummel Kozijnen worden gele-
verd met veiligheidsbeslag vol-
gens het politiekeurmerk Veilig 
Wonen. Kennis en ervaring heb-
ben aangetoond dat de inbraak-
gevoeligheid van de woning met 
ruim 90% afneemt. Nu een goe-
de beslissing nemen, geeft ach-
teraf niet het nakijken. Kies voor 
kwaliteit en veiligheid en laat u 
niet verassen. Door een dakka-
pel te laten plaatsen aan de voor 
of achterzijde van de woning 
creëert men  extra veel ruimte en 
het huis wordt aanzienlijk ver-
groot. Zolderverdiepingen of an-
dere ruimtes onder een schuin 
dak zijn vaak klein, donker en 

onoverzichtelijk en worden daar-
door vaak gebruikt als opslag.
Het plaatsen van een dakkapel 
duurt bij Hummel maar één dag.  
In zeer korte tijd beschikt men 
dus over geweldig veel ruimte 
die tevens goed overzichtelijk is
Naast het leveren van een dak-
kapel kan Hummel ook zorgen 
voor de nodige binnenbetim-
mering. Hummel Kozijnen is een 
klantvriendelijke onderneming 
en is de klant graag van dienst 

bij het duurzaam investeren in 
kunststof kozijnen of een dak-
kapel. Naast een mooie show-
room biedt Hummel een ruime 
ervaring aan kennis en vakman-
schap. Maak een afspraak voor 
vrijblijvend advies en informatie. 
Hummel Kozijnen is telefonisch 
te bereiken op 0251-234484 – 
06-10273172. De showroom is 
gevestigd op de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk (industrieterrein de 
Houtwegen). 
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Damphegeest blijft open

Limmen - Damphegeest, het 
openluchtzwembad in Lim-
men, blijft bestaan. Dat zijn 
de gemeente Castricum en 
stichting Vrienden van Damp-
hegeest overeengekomen.

Het zwembad wordt door de ge-
meente voor een symbolisch be-
drag overgedragen aan de stich-

Castricum - De miljoenste tom-
pouce is verkocht bij Patisserie 
De Roset en de prijs is gevallen 
bij het fi liaal Heerhugowaard. 
Na het begin van de telling, bij-
na 9.5 jaar geleden, is de verras-
te winnaar in het zonnetje gezet. 

De Kinkerluters uit Heiloo kwa-
men met vijftien man sterk langs 
om het feestje muzikaal op te 
luisteren. De miljoenste taart-
jeseter werd getrakteerd op een 
waardebon, bloemen en een fl es 
wijn.

ting en de stichting krijgt 25.000 
euro mee om dit jaar de kosten 
te dekken. Daarna is het aan de 
stichting om het benodigde geld 
te vergaren om het zwembad 
rendabel te houden. 
De stichting zou daarom graag 
zien dat het zwembad niet al-
leen ’s zomers open is, maar 
het hele jaar door. Odisport, die 

het zwembad beheert, kan dan 
ook andere sportieve activitei-
ten aanbieden. Aan de inwoners 
van Limmen wordt gevraagd de 
stichting te steunen in het bij-
eenbrengen van zo’n 30.000 eu-
ro die vanaf 2014 jaarlijks nodig 
is om het zwembad open te hou-
den. Hiervoor wordt binnenkort 
actie gevoerd. 

Limmenaars kunnen straks am-
bassadeur worden voor 250 euro 
en als tegenprestatie mogen zij 
gratis overnachten in een hotel. 
Wie 100 euro betaalt ontvangt 
uitnodigingen voor feestelijke 
bijeenkomsten en een vrienden-
pas waarmee men allerlei kortin-
gen ontvangt. Deze vriendenpas 
is er ook voor iedereen die 19,95 
euro doneert. Foto: www.odis-
ports.nl.

Ida Bakker verkoopt 
nu ook Scheepjeswol

Castricum - Lijstenmakerij Ida 
Bakker heeft weer iets nieuws. 
Na het verdwijnen van twee win-
kels in het dorp die wol, garen en 
katoen verkochten, wisten Ida en 
haar dochter Simone dat er iets 
moest gebeuren. ,,Voor alle fana-
tieke haaksters en breisters was 
er geen wol meer te koop in Cas-
tricum. Die mensen kunnen we 
nu blij maken met een wolhoek-
je in de winkel”, vertelt Simone.
Breien is weer helemaal terug 
van weggeweest, want het mo-
debeeld laat veel gebreide items 
zien. ,,We hebben nu nog een 
klein assortiment, maar eind fe-
bruari komt er een uitbreiding 
van de sortering”, vervolgt Si-

mone. Het merk dat we voeren 
is Scheepjeswol; verschillende 
soorten en diktes, noodles/wol/
acryl/katoen et cetera. We heb-
ben ook haaknaalden, breinaal-
den en leuke voorbeeldboekjes.” 
Het personeel is ondertussen 
zelf aan het oefenen en het re-
sultaat is te zien in de winkel. Si-
mone: ,,Ik kon nog helemaal niet 
breien, maar nu we de spullen in 
de winkel hebben 
wil ik het wel leren. Ik kan nu 
een week breien, alleen nog 
maar een grove steek, maar het 
is een begin.” Wie vlug is kan nog 
een nieuwe trui maken voor 8 fe-
bruari. Op die dag zetten 96.416 
deelnemers de verwarming lager 

en trekken een warme trui aan. 
Lijstenmakerij Ida Bakker is te 
vinden op de Dorpsstraat 102 in 
Castricum. 
 

Dementie: de beste 
zorg voor nu en straks

Castricum - Op dinsdag 12 fe-
bruari wordt een Alzheimer Ca-
fé gehouden in Castricum en het 
onderwerp is ‘Dementie: Hoe 
kies ik de beste zorg voor nu en 
straks?’ Gespreksleider is Anke 
Beerlage en zij ontvangt Patrick 
Bellaart van MaatjeZ, Centrum 
voor Mantelzorg in deze regio. 
,,Dementie heeft een grote in-
vloed op het leven van mensen 
met dementie en hun familie. Ie-
mand met dementie wordt naar-
mate het ziekteproces vordert 

steeds afhankelijker van zijn of 
haar omgeving. De verzorging 
van iemand met dementie vraagt 
veel van de partner of kinderen. 
Er zijn verschillende manieren 
om hulp te krijgen bij de verzor-
ging van iemand met dementie.” 

Alzheimer Café wordt gehouden 
in servicefl at Sans Souci 113 in 
Castricum. Het programma start 
om 19:30 uur en duurt  tot 21.00 
uur. De toegang is gratis. Aan-
melding vooraf is niet nodig.

Vragenlijst over strand 
Platform Ons Strand

Castricum - ,,Eigenlijk heeft niemand binnen Castricum een 
goed beeld van de strandbezoekers en hoe zij ons strand bele-
ven”, zegt Adrie Lute van Platform Ons Strand. ,Om op vele vra-
gen een antwoord te krijgen heeft Platform Ons Strand een vra-
genlijst op haar site gezet. Iedereen wordt opgeroepen om deze 
vragenlijst in te vullen. Juist als er veel mensen aan deze oproep 
gehoor geven krijgen we een goed beeld. Hopelijk draagt dat bij 
aan een goede en onderbouwde discussie over de vraag wat we 
nou eigenlijk willen met het strand.” De vragenlijst is te vinden op 
www.onsstrand.info/vragenlijst. 

Open brief aan Biesterbos  
Het parkeren bij het strand houdt 
de Castricummers al vele jaren 
bezig. Was er vroeger sprake van 
gratis parkeren, tegenwoordig 
moet er elke dag worden betaald 
aan de pachter van dit terrein. Par-
keren kan uitsluitend tegen een 
vast tarief. Voor even wandelen of 
even een kopje koffi e drinken een 
drempel; een duur kopje koffi e. In 
de krant van 28 november 2012 
heeft de heer Biesterbos aange-
geven dat hij graag gedifferenti-
eerde tarieven wil, maar nog geen 
goed systeem heeft gevonden. De 
burgers van Castricum worden in 
dat artikel uitgenodigd om een 
werkbaar systeem aan te reiken. 
Het CDA-bestuur doet hem hierbij 
een voorstel met onderbouwing.
Uitgangspunten: Er is parkeer-

ruimte voor circa 1600 auto’s. 
Achteraf betalen voor 1600 auto’s 
geeft bij onverwachte weersom-
slag en aan het einde van een 
zomerse dag onaanvaardbare 
vertragingen. De oplossing kan 
gevonden worden door anders te 
denken. Benader de kortparkeer-
wens niet voor 1600 auto’s, maar 
voor bijvoorbeeld 100 auto’s . 
Scheidt daarom een deel van het 
huidige grote parkeerterrein af. Op 
dat deel is het mogelijk kort of wat 
langer tegen een bepaald uurta-
rief te parkeren. De uitvoering als 
een eiland, dat is afgescheiden 
met betonblokken. Bij het oprijden 
van dat deel (via een slagboom) 
voer je je autonummer in en krijg 
je je parkeerkaart. Bij het verlaten 
voer je zowel het autonummer 

als de parkeerkaart in. Afrekenen 
kan met de chipknip of je pinpas. 
Na bijvoorbeeld vier uur is het ta-
rief  iets hoger dan het dagtarief. 
Het systeem wordt door de  NS 
toegepast op diverse parkeerter-
reinen. Op het overgebleven deel 
wordt geparkeerd en betaald met 
dezelfde systematiek zoals nu ge-
bruikt wordt. Het huidige huisje 
en de bijbehorende slagbomen 
worden naar beneden verplaatst. 
Daarnaast wordt een slagboom-
systeem inclusief betalingsappa-
ratuur geplaatst voor het kleine 
parkeerdeel. Ter verantwoording 
melden wij dat het idee op 9 janu-
ari is besproken met de heer Ted 
Biesterbos. Hij vond het een goed 
alternatief. Binnen drie weken zou 
hij zijn defi nitieve reactie geven. 
Aangezien die is uitgebleven, kie-
zen wij voor deze openbare reac-
tie. Daar heeft de heer Biesterbos 
op 28 november om gevraagd en 
de Castricumse bevolking heeft 
recht op een oplossing. 
Gerrit Branderhorst, voorzitter 
CDA Castricum. (Ingekort door de 
redactie).

Stap voor glasvezelnetwerk
Castricum - Afgelopen week 
heeft er met de initiatiefnemers 
Sander Verschoor en Mirko Car-
ton. van ‘Castricum op Glas’ en 
de gemeente Castricum een 
vervolgoverleg plaatsgevonden 
over de aanleg van een glasve-
zelnetwerk in de kernen. De pei-
ling van vorig jaar, waarbij bijna 
1.000 huishoudens en bedrijven 
zich hebben aangemeld, is voor 
wethouder Meijer reden genoeg 
de mogelijkheden de aanleg van 
een glasvezelnetwerk verder te 

onderzoeken. Binnen enkele we-
ken zullen diverse marktpartijen 
worden uitgenodigd om een pre-
sentatie te geven over hoe een 
glasvezelnetwerk binnen de ge-
meente kan worden uitgerold. 
Belangrijk aandachtspunt blijft 
dat alle woonkernen kunnen 
worden aangesloten. Op basis 
van de presentaties en informa-
tie kan een goede inventarisatie 
worden gemaakt wat vervolgens 
als basis kan fungeren voor ver-
dere besluitvorming. 

Miljoenste 
tompouce!
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Castricum - Voor de dertiende 
keer wordt een creatief week-
end georganiseerd in het Ni-
vonhuis in Bergen aan Zee. 

Op 16 en 17 maart kunnen vrou-
wen en mannen van zaterdag 
10.00 uur tot zondag 15.00 uur 
samen bezig zijn bij zeven cre-
atieve workshops; van schilde-
ren tot speksteen bewerken, vo-
gelhuisjes,  groendecoraties of 
kaarten maken en een druktech-
niek uitvoeren op stof. De work-
shops worden gegeven door be-
voegde docenten. Het week-
end is bedoeld voor maximaal 
dertig mensen tussen 40 jaar 
en 75 jaar. Er wordt samen ge-
geten en er wordt overnacht in 
het Nivonhuis. Meer informatie 
via w.harff@casema.nl of tele-
fonisch Froukje Bangma  0251-
670775.

Weekendje 
samen creatief

Deuren wagenwijd open bij 
basisschool Kleurenorkest

Castricum/Limmen - Het Kleu-
renorkest in Limmen; op ’t eerste 
gezicht gewoon een basisschool. 
Maar is dat ook zo? Nee. Het 
Kleurenorkest doet het ècht an-
ders. En goed. De Onderwijsin-

spectie is lovend over het leerni-
veau en het leef- en werkklimaat 
in de klassen. Kortom: het kàn 
anders, en volgens oprichter Do-
rien Groot van trainingsinstituut 
NTI NLP mòet het ook anders. 

,,We zien allemaal wat er mis is 
in de wereld. Verandering begint 
bij kinderen, de jeugd. En wij vol-
wassenen hebben de plicht ze te 
helpen en het voorbeeld te ge-
ven.” 
Het Kleurenorkest heeft een lan-
ge weg met pieken en dalen 
achter de rug. Ontelbare ambte-
lijke klippen werden omzeild bij 
de officiële aanvraag en er moest 
ook nog een politiek mijnenveld 
worden overgestoken. Maar het 
resultaat mag er zijn. Directeur 
Els Vonk glimt elke keer opnieuw 
als ze over de school praat. Zij 
heeft haar carrière op een re-
guliere basisschool opgegeven 
om deel te kunnen uitmaken van 
Het Kleurenorkest, gebaseerd op 
het principe van ‘natuurlijk leren’. 
Kennis alleen, zo is de gedach-
te, is niet genoeg om een goed 
mens te worden. En wat dit in-
zicht betreft hebben ze de be-
roemde geleerde Albert Einstein 
aan hun zijde. Die zei al dat fan-
tasie belangrijker is dan ken-
nis. Naast kennisvergaring wordt 

vooral het vermogen om te le-
ren op de juiste manier geprik-
keld bij deze vorm van onder-
wijs. Leerlingen worden hier-
door flexibeler en kunnen zich in 
de toekomst gemakkelijker aan-
passen aan veranderingen. Zelf-
standigheid speelt hierbij een 
belangrijke rol.
Alle leerkrachten van Het Kleu-
renorkest hebben naast hun on-
derwijsakte ook een opleiding 
gevolgd bij het Nederlands Trai-
ningsinstituut voor Neuro-Lin-
guïstisch Programmeren (NTI 
NLP). Hierdoor komen ze extra 
goed beslagen ten ijs, hetgeen 
ook door de Onderwijsinspec-
tie is gezien. Wie wil zien hoe het 
toegaat op Het Kleurenorkest 
kan terecht tijdens de info-och-
tend op 6 maart. De presentatie 
is van 9.30 tot 11.00 uur. De open 
dagen zijn 11, 12 en 13 februari. 
Iedereen is welkom tussen 8.30 
en 17.00 uur. Het Kleurenorkest, 
Oosterzijweg 8 Limmen, tel.: 072  
5054606, info@kleurenorkest.nl
www.kleurenorkest.nl. 

Motie VrijeLijst Nieuw Geesterhage
,,Maak verenigingsleven niet af-
hankelijk van afname woningen”
Castricum - De VrijeLijst dient donderdagavond een motie in 
tijdens de behandeling van de accommodatienota die de ge-
meenteraad op de agenda heeft staan. De lokale partij is van 
mening dat culturele instellingen in Castricum niet langer in 
onzekerheid moeten worden gelaten over de slagingskans 
van Nieuw Geesterhage. 

Heemskerk - Mensen met 
chronische rugklachten hebben 
meestal slechts in beperkte ma-
te baat bij de gangbare fysiothe-
rapeutische behandelingen. Re-
cent wetenschappelijk onder-
zoek naar de effecten van de 
Origene-rugtherapie op chroni-
sche rugklachten laat voor de-
ze groep patiënten wel duidelij-
ke positieve resultaten zien.
Het effect van de gangbare oe-
fentherapieën is bij chronische 
rugklachten maximaal 10 pro-
cent. Met de rugtherapie van 
Origene is dat percentage 39 tot 
44 procent. Deze resultaten ko-
men naar voren in een artikel  
dat medio december in het ge-
zaghebbende internationale me-
disch tijdschrift Spine verschijnt.

Het onderzoek naar effecten van 
de Origene-behandelmetho-
de is in Nieuwegein uitgevoerd 
door de afdeling Radiologie van 
het St. Antonius Ziekenhuis en 
MTG-Fysiotherapie. Aan dit on-
derzoeksprogramma wordt on-
der andere meegewerkt door de 
Radboud Universiteit Nijmegen 
en de hogescholen van Rotter-
dam en Arnhem-Nijmegen.
De Origene-rugtherapie is een 
bijzondere vorm van kracht- en 
coördinatietraining, die plaats-
vindt op een speciaal fysiothera-
peutisch behandeltoestel. Rehab 
Centre biedt de Origene-rugthe-
rapie in Heemskerk en Alkmaar 
aan. Rehab Centre was één van 
de eerste praktijken die met Ori-
gene is gaan werken en heeft 

door deelname aan een eerder 
onderzoek gedurende drie jaar 
meetgegevens verzameld. Deze 
ervaring en inmiddels acht jaar 
werken met de methode heeft 
de fysiotherapeuten bij Rehab 
Centre overtuigd dat het hier om 
een zeer succesvolle behandel-
methode gaat. Rehab Centre is 
een fysiotherapeutisch behan-
delcentrum met als kernactivi-
teit diagnostiek, manuele thera-
pie en het verzorgen van herstel-
training aan het bewegingsap-
paraat. Diagnostiek en training 
worden verzorgd door fysiothe-
rapeuten en manueel therapeu-
ten en is gebaseerd op weten-
schappelijk gangbare concep-
ten. Rehab Centre geeft ook ad-
vies aan werknemer en werkge-
ver in het beleid om te komen tot 
werkhervatting. 
Rehab Centre, Kerkweg 219, 
Heemskerk en Terborchlaan 311, 
Alkmaar. Te bereiken op tel.:  
0251-231900 of www.rehabcen-
tre.nl. 

Rehab Centre Heemskerk en Alkmaar
Origene therapie succesvol 
bij chronische rugklachten

De komst van dit cultuurcen-
trum is door de projectontwik-
kelaar afhankelijk gesteld van 
de afnamegarantie van zeventig 
procent. De VrijeLijst heeft hier 
al eerder tegen geageerd en be-
pleit om de bouw van het cul-
tuurcentrum voor te laten op de 
woningbouwproductie. 

De partij noemt het onwenselijk 
om het cultureel verenigingsle-
ven in Castricum volledig afhan-
kelijk te maken van de afname 
van een woningprogramma. 

Gemeenteraadslid Ron de Haan 
van de VrijeLijst vertelt: ,,Die ge-
dachte kreeg een halfjaar gele-
den onvoldoende steun in de ge-
meenteraad. Donderdag probe-
ren we het opnieuw met een mo-
tie, die nu in ieder geval de steun 
krijgt van het CDA en ik vermoed 
van meer partijen in de gemeen-
teraad.” 
Mogelijk dat zelfs de datum van 
1 januari 2014, die in de motie 
wordt genoemd, nog wordt ver-
vroegd naar 1 juli 2013, aldus De 
Haan.

www.kookhuislimmen.nl
072-5055186

De lekkerste maaltijden gewoon bij u thuis 
bezorgd! O.a. saté van de haas, spareribs, 
wraps, maaltijdsalades en nog veel meer. 

Online bestellen en betalen met IDEAL. 
Wij bezorgen wo. t/m zo. van 17.00 tot 

21.00 uur in: Castricum, Limmen, Heiloo, 
Akersloot, Uitgeest en Egmond-Binnen

gasservice 
kennemerland
Als 
  het om veiligheid
                            gaat
Tel. (0251) 245454

Castricummerwerf 11, Castricum
tel. 0251-67 42 99, fax 0251 67 41 21

AUTOSCHADE, SPUITEN VAN MEUBELS, 
KEUKENS, DEUREN, CV’s etc

Te koop:
Twee zeer mooie fauteuils,kleur 
(brique) steenrood. Prijs per 
st. 200 euro, twee stuks 375 
euro. Tel. 0251-237900
Te koop:
Meisjes hockey uitrusting 
mhcc o.a. wedstrijdshirt maat 
152 25 euro, schoenen mt 35 
7,50 euro. Tel. 0251-831595

Te koop:
Mhcc meisjes wedstrijd-
shirt maat 152, 25 euro. Hoc-
keyschoenen maat 35, 7,50 
euro. Tel. 0251-831595
Te koop:
Mhcc wedstrijdteneu meis-
je mt. 152. shirt z.g.a.n. 25 eu-
ro, ook rokje/sokken/schoe-
nen. Tel. 0251-831595

Gevonden:
30 jan. Soomerwegh Cas-
tricum, fietspad huissleu-
tel, in sleutelhanger “fun-
ky land”. Tel. 06-17036725
Te koop:
2 kaarten voor de sauna zwa-
luwhoeve 10 euro p.st.,  nor-
maal  55 euro,  geldig t/m 28-
02-2013. Tel. 025-1240695

Te koop:
Ski broek (zwart) mt 152 
en ski jas (blauw) mt 152 1 
week gedragen samen 15 
euro. Tel. 0251-653057
Te koop:
Massief eiken kersen kleur 
ronde tafel i.z.g.st. met 4 stoe-
len met armleuningen 150 
euro. Tel. 0251-671274

Gevonden:
Gevonden, parkeerplaats 
Geesterduin: zilveren arm-
band. Tel. 0251-656374

Vermist:
Wie heeft zondag 3 febr. mijn 
zwarte cars jas, zonder ca-
puchon, meegenomen bij 
zwembad De Witte Brug? Ik 
wil hem heel graag terug! Af-
geven bij het zwembad mag 
ook. Tel. 06-53219750
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt schaatsme-
dailles, ijskaarten en schaat-
scuriosa. Heeft of weet u 
wat bel Matthy van Klave-
ren. Tel. 0251-241492
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Winst voor Stormvogels
Uitgeest - Stormvogels won dit 
weekeinde met 13-14 nipt van 
het thuis spelende WWSV en 
dus blijft de Uitgeestse ploeg in 
het spoor van de sterke koplo-
per Furore dat nu nog maar een 
puntje voorsprong heeft. Zondag 
moet Stormvogels tegen Furo-
re spelen, dan zal worden uitge-
maakt wie eerste wordt en dus 
promoveert. Het gaat zeker een 
spannend duel worden in de Tri-
ashal in Krommenie waarbij Fu-
rore de favoriet is. Stormvogels 
mist Jord Betjes vanwege een 
hernia en dat scheelt een slok 
op de borrel voor deze ploeg. De 
aanvangstijd zondag is 15.20 uur.
Stormvogels nam in de wed-
strijd tegen WWSV gelijk een 
2-0 voorsprong door goals van 
Gerard Valkering en Ingeborg 
Laanbroek maar gelijk na de 
vakkenwisseling gaf het eer-
ste aanvalsvak in de verdediging 
veel te makkelijk de gelegenheid 
aan WWSV om te scoren, het 
werd 2-2.

Met de eerste aanval weer voor 
de korf was het Gerard Valke-
ring weer die Stormvogels een 
2-3 voorsprong, maar het ant-
woord van WWSV volgde snel. 
Deze gelijkmaker van WWSV 
was de eerste van vijf goals ach-
ter elkaar van de thuisploeg en 
Stormvogels leek gewoon weg-
gezet te worden in die wedstrijd-
fase. Te gemakkelijk werden er 
verdedigend ruimtes weggege-
ven en daar maakte WWSV op-
timaal gebruik van.
In de 20e minuut maakte Dan-
ny Haije er uit een korte kans 7-4 
van en nog in dezelfde minuut 
scoorde ook aanvoerder Sebas-
tiaan van der Bosch ook uit een 

korte kans,7-5. Maar WWSV had 
de smaak te pakken en liet 8-5 in 
de korf van Stormvogels verdwij-
nen waarna Jeanet Blokker fraai 
scoorde uit een doorloopbal, 8-6. 
De ruststand was, teleurstellend, 
9-6 voor WWSV.
Verdedigend moest het echt be-
ter, meer druk zetten en dat ge-
beurde ook in de tweede helft. 
Gelijk in de eerste minuut was 
het de razend snelle aanvoerder 
Sebastiaan van der Bosch die 
zijn tegenstander voorbij vloog 
en scoorde zoals hij wilde, 7-9 en 
in de derde minuut was het In-
geborg Laanbroek die ook een 
doorloopbal verzilverde, 9-8. Als 
Gerard Valkering in de 9e mi-
nuut de score op 9-9 brengt is 
de wedstrijd weer volledig open, 
wel is het de thuisploeg dat 10-
9 scoort maar Sebastiaan van 
der Bosch maakte uit een mooie 
doorbraak in de 13e minuut 10-
10.
De spanning zat er goed in  en 
het was de goed spelende Jeanet 
Blokker die uit een prima door-
braak haar team op een 10-11 
voorsprong zet. Maar in dezelf-
de 15e minuut maakte WWSB 
de gelijkmaker, 11—11. In de 18e 
minuut  geeft Sebastiaan van der 
Bosch zijn team weer een voor-
sprong en in de 20e minuut werd 
het verschil twee goals door een 
doorloper van Evelien Nootebos, 
11-13. Maar WWSV was op deze 
dag scherp met afwerken en het 
werd in de 22e minuut 12-13 en 
de vele supporters hadden het 
niet meer van de zenuwen,maar 
Jeanet Blokker had daar geen 
last van en deponeerde de bal 
in de 24e minuut in de korf, 
haar derde goal in deze wed-
strijd.12-14. De overwinning was 

voor het grijpen , het was zaak 
om de bal lang in de aanval te 
houden en op foutjes wachten 
van WWSV, maar een schotbe-
weging bij ons werd terecht voor 
gefloten en daardoor kon WWSV 
nog op 13—14 komen in de bijna 
29e minuut. Onder hoogspan-
ning werd de overwinning bin-
nengehaald, de winst was zwaar 
bevochten en de vreugde was 
groot na afloop!

De junioren van Stormvogels 
versloegen Helios met gemak, 
uitslag 12-3 en dus lijkt de toe-
komst ook goed te zitten voor de 
vereniging. (Edu Snijder)

Uitgeest - Woensdag 13 febru-
ari wordt er in Vestiging Uitgeest 
van Bibliotheek IJmond Noord 
weer een lezing verzorgd door 
Lia Vriend, inmiddels een ‘oude 
bekende’ voor velen. 
Wij Nederlanders kennen het 
water als vriend en als vijand. 
Al in de Middeleeuwen is er een 
enorme strijd tegen het water. In 
het Noord-Hollandse landschap 
zijn hiervan vele getuigen terug 
te vinden.
Tot in de 20e eeuw was het trans-
port over water belangrijker dan 
over land en in het Hollandse de-
fensiesysteem is altijd optimaal 
gebruik gemaakt van de condi-
ties van het natte landschap en 
is het water gebruikt om de vij-

and tegen te houden.
We zitten nu in een klimaatver-
andering waarbij het water weer 
een steeds grotere rol in ons le-
ven gaat spelen. Het ‘Waterbe-
heer 21e eeuw’ is een beleid dat 
zich richt op het ‘leven met wa-
ter’, maar eigenlijk doen we al 
1000 jaar niet anders.
Lia Vriend zal de toehoorders in 
vogelvlucht door het Noord-Hol-
landse landschap meenemen en 
de kenmerken van de eeuwen-
lange strijd tegen het water la-
ten zien. 
Aanvang 19.30 uur. Toegang 7 
euro, met bibliotheekpas 5 eu-
ro. Kaartverkoop via www.bibli-
otheekijmondnoord.nl  of bij de 
klantenservice in de bibliotheek.

Uitgeest - De afdeling Pro-ac-
tie en Preventie van Brandweer 
Kennemerland heeft zes nieuwe 
scooters in gebruik genomen. 
De scooters worden ingezet voor 
het uitvoeren van brandpreven-
tiecontroles in alle gemeenten 
van Veiligheidsregio Kennemer-
land, waaronder Uitgeest.
Brandweer Kennemerland doet 
meer dan alleen branden blus-
sen. De afdeling Pro-actie en 
Preventie is actief op het gebied 
van brandveiligheid. 
Preventiecontroleurs controleren 
en rapporteren het brandveilig 
gebruik van een gebouw.
Dit gebeurt aan de hand van 
de gebruiksvoorwaarden uit het 
bouwbesluit 2012. De preventie-
controleurs voeren per jaar on-
geveer 3.600 controles uit. 
Binnen Pro-actie werkt men aan 

het wegnemen van structure-
le oorzaken van onveiligheid. Dit 
betekent in het bijzonder advise-
ring op het terrein van ruimte-
lijke ordening en infrastructuur. 
Vroegtijdige signalering kan het 
ontstaan van mogelijke risico’s 
voorkomen.
Adviseurs van de afdeling Pro-
actie en Preventie geven advies 
aan de tien gemeenten binnen 
Kennemerland op vraagstukken 
over brandveiligheid. Een steeds 
belangrijkere taak is voorlich-
ting, onder andere op basisscho-
len en aan senioren. Via voor-
lichting over brandveiligheid aan 
burgers en bedrijven wordt ge-
probeerd de bewustwording van 
de eigen verantwoordelijkheid 
voor brandveiligheid te vergro-
ten. (foto: Jeffrey Koper, Brand-
weer Kennemerland)

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

Thuis veld 
10:00 MF2 - Terriers mix F1 
10:00 ME3 - Strawberries 
ME7 
11:15 JE2 - Hisalis JE2 
11:15 JE3 - Qui Vive JE3 
11:15 ME2 - Qui Vive ME1

Uit veld 
10:15 MF1 - Alkmaar MF4 
10:45 JE1 - Alliance JE1 
11:15 ME1 - Pinoké ME2 
11:30 ME4 - HIC ME8

Zaal
Sportplaza Groenendaal, 
Heemstede
10:20 JB1 - HBS JB12 
11:15 JB1 - Reigers JB2 
Sporthal Emergo, Amstel-
veen 
12:10 JC1 - FIT JC2 
13:05 JC1 - Bennebroek JC2 
Kennemer Sportcenter, 
Haarlem
18:10 MA1 - HIC MA1 
19:05 MA1 - Rood-Wit MA4 
K.I.M., Den Helder
12:10 MB2 - Pinoké MB6 
13:05 MB2 - Kraaien MB3

Zondag 10 februari
Zaal
Het Dorpshuis, Spaarndam
17:00 MC1 - Alliance MC4 
17:55 MC1 - Rood-Wit MC3 
Sportplaza Groenendaal, 
Heemstede
11:20 JD1 - Bennebroek JD2 
12:15 JD1 - Amsterdam JD5 
Sporthallen Zuid, Amster-
dam
15:30 DJ1 - Alkmaar D3 
18:25 DJ1 - Kikkers D3 
Heliomare, Wijk aan Zee
15:05 MD1 - Pinoké MD2 
16:00 MD1 - Overbos MD1 
IJmuiden Oost, IJmuiden
12:05 JD2 - Hermes JD1 
13:00 JD2 - Magnus JD1

Speelschema 
jeugd MHCU

Specialistische jeugdzorg
Pluspunt Jeugd helpt bij 
complexe problemen
Kennemerland - Vanaf 1 janu-
ari is Pluspunt Jeugd actief: een 
servicepunt voor specialistische 
jeugdzorg in Kennemerland. Dit 
servicepunt is speciaal opgezet 
voor verwijzers van jongeren met 
complexe, meervoudige hulpvra-
gen.
 
Pluspunt Jeugd is een multi-
sectorale samenwerking tussen 
Lijn5, de Jeugdriagg en OCK het 
Spalier. Het biedt jongeren en 
gezinnen met complexe proble-
men advies en toegang tot pas-
sende diagnostiek en specialis-
tische behandeling. De drie or-
ganisaties bundelen hun exper-
tise in het behandelen van jon-
geren met een licht verstande-
lijke beperking, psychische pro-
blematiek en opvoedingsproble-
men in het gezin. Als twee of drie 
van deze problemen aan de or-
de zijn, geeft Pluspunt Jeugd een 

advies en kan zo snel als moge-
lijk een passend aanbod starten. 
Het uitgangspunt hierbij is één 
gezin, één plan.
 
Eén servicepunt voorkomt dat 
verwijzers of ouders bij ver-
schillende organisaties moeten 
aankloppen met hetzelfde ver-
haal om de juiste zorg te krij-
gen. Pluspunt Jeugd levert een 
herkenbare en gebundelde ex-
pertise aan eerstelijns jeugd-
zorg en de CJG’s, én vormt een 
brugfunctie naar specialistische 
jeugdzorg.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over Plus-
punt Jeugd en vragen over de 
aanmelding kunnen verwijzers 
contact opnemen met het ser-
vicepunt via telefoonnummer 
023-520 26 78 of per mail info@
pluspuntjeugd.nl.

Lezing ‘Noord-Holland 
en het water’

Scooters 
voor brandweer
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Zaterdag 09 februari pupillen:
IVV D1-Uitgeest D1 14:00
Victoria O D1-Uitgeest D2 11:00
Kwiek 78 D1-Uitgeest D3 12:30
Uitgeest D4-Sporting S D1 14:45
Castricum D4-Uitgeest D6 14:30
Uitgeest D7-SVW 27 D10 11:30
Uitgeest E1-ZCFC E1 10:15
Meervogels 31 E1-Uitgeest E2 10:15
Vrone E4-Uitgeest E4 08:45
Kolping Boys E10-Uitgeest E6 10:15
Uitgeest E9-Koedijk E8 09:00
Uitgeest E10-Meervogels 31 E5 10:15
Uitgeest E11-Foresters de E10 11:30
Uitgeest F2-Castricum F4 10:15
Uitgeest F3-Meervogels 31 F2 09:00
Fortuna W’veer F4-Uitgeest F5 10:00
George st F1-Uitgeest F6 10:00
Uitgeest F7-Vitesse 22 F3 09:00
Zeevogels F5-Uitgeest F8 09:00
Kolping Boys F9-Uitgeest F10 09:00
Uitgeest MP1-Foresters de MP1 09:00
Berdos MP1-Uitgeest MP2 09:30
Junioren:
Uitgeest B2-OFC B1 13:00
Uitgeest B3-Victoria O B2 14:30
Uitgeest B5-Jong Holland B3 14:30
Uitgeest C2-ZOB C2 14:45
Koedijk C2-Uitgeest C3 13:15
Uitgeest C4-Zaanlandia C4 13:00
Fortuna W’veer C6-Uitgeest C5 10:00
RCZ C2-Uitgeest C6 11:00

G-team:
Uitgeest G2-AS 80 G1 11:30
Uitgeest JG1-Only Friends JG1G 11:30
Meisjes: 
Fortuna Wormerv. MB1-Uitgeest MB1 12:30
IVV MC1-Uitgeest MC1 10:30
Berdos MD1-Uitgeest MD1 11:00
BOL MD1-Uitgeest MD2 09:30
Uitgeest ME1-LSVV ME1 09:00

Zondag 10 februari senioren: 
JOS/W’graafsmeer 1-Uitgeest 1 14:00
Uitgeest 5-Kolping Boys 5 10:30
HSV 5-Uitgeest 6 10:00
DTS 5-Uitgeest 9 13:00
Uitgeest 10-DTS 6 13:30
Zeevogels 5-Uitgeest 11 11:00
Kennemers 8-Uitgeest 12 11:00
Alcmaria Victrix 5-Uitgeest 13 10:00
Junioren:
VVA/Spartaan A1-Uitgeest A1 11:30
Alcmaria Victrix A1-Uitgeest A2 11:30
Uitgeest A3-LSVV A2 13:30
Dames:
Saenden VR1-Uitgeest VR1 12:00
Meisjes: 
Medemblik MA1-Uitgeest MA1 11:00

FC Uitgeest worstelt 
en komt boven!

Uitgeest - Twee momenten zon-
dag in de uitwedstrijd van FC 
Uitgeest in IJsselmuiden tegen 
VVIJ. Twee voetballers. De één 
“Luctor (worstel)” Sander van 
den Helder. Een kwartier voor 
tijd. De kramp schiet aan al-
le kanten in zijn benen. Logisch 
want een nachtdienst heeft er 
voor gezorgd dat hij maar een 
paar uurtjes heeft geslapen. Het 
is echter 0-1 voor FCU en “op-
geven is geen optie”. Trainer Jurg 
Bosman handelt verstandig en 
houdt zijn laatste wissel ach-
ter de hand. Tot het eindsignaal 
gooit Sander zich nog twee maal 
voor de bal en behoedt zijn ploeg 
daarmee voor de tegentreffer.
De ander “Emergo” Bart Me-
ijland. De 56e minuut. Na goed 
doorzetten van de vandaag weer 
ijzersterk spelende Michael Kris-
tel ligt de bal plots voor de voe-
ten van Bart. Hij schat de afstand 
in. Moet kunnen! Het standbeen 
zet zich vast, het rechterbeen 
zwaait naar achteren. Vol wordt 
de bal geraakt op de binnenkant 
van de voet. Het been zwaait 

door. Bart weet het al. De kee-
per nog niet. Een seconde later 
wel want de bal ligt achter hem 
in het doel. 0-1.
FC Uitgeest moest het vandaag 
vanwege een handblessure stel-
len zonder Sonny ten Hoope 
maar kon gelukkig weer be-
schikken over een fitte doelman 
Erik Alders.  

Groengeel had het in de begin-
fase heel erg moeilijk tegen een 
fel jagend VVIJ dat ondanks het 
ontbreken van drie basisspe-
lers duidelijk het betere van het 
spel had. Een aantal grote kan-
sen was het gevolg maar met 
kunst en wat vliegwerk van Paul 
Groen wist doelman Erik Alders 
het doel schoon te houden.
De tweede helft gaf aanvankelijk 
hetzelfde beeld maar het heilige 
vuur leek er bij VVIJ een beet-
je uit.  De treffer van Bart Me-
ijland in de 56e minuut bleek 
een kantelpunt. VVIJ was duide-
lijk aangeslagen en FC Uitgeest 
putte moed en vertrouwen uit 
de weliswaar onverdiende maar 

toch lekkere voorsprong. Pas in 
de laatste tien minuten zette de 
thuisploeg weer aan voor een 
slotoffensief maar behoudens 
enkele hoekschoppen leverde 
dat niet veel meer op. Hoewel er 
toch nog één moment was waar-
op FCU goed wegkwam name-
lijk toen Sander van den Helder 
iets te opzichtig spits Engel vast-
hield. Gelukkig echter beoor-
deelde scheidsrechter Klooster-
man het voorval als niet ernstig. 
Met de overwinning drijft FC Uit-
geest wat verder weg van de on-
derste plaatsen en lijkt de doel-
stelling voor dit seizoen name-
lijk “handhaven” zeker haalbaar. 
Vandaag met dank aan de rou-
tiniers in het elftal waarvan het 
zeer te hopen is dat ze het vol-
gende seizoen ook de kleuren 
van groen en geel verdedigen.

FC Uitgeest: Alders, Out, Groen, 
van den Helder, Kristel, de Wit 
(64e de Jong), den Nijs (81e Ten 
Hoope) , Meijland, Koedijk (71e 
Hollenberg), Molenaar, van Box-
tel. (De Afvallende Bal)

Uitgeest - Zaterdag 2 werden 
in Tilburg de achtste finales he-
ren turnen gehouden. Uitgees-
ter Guus Baltus stond samen 
met trainingsmaatje Sem Teeken 
voor de opgave zich te plaatsen 
voor de kwartfinale in Waalwijk 
op 23 maart. Echter het noodlot 
sloeg toe, was vorige wedstrijd 
Sem getroffen door de griep, 
nu was Guus geveld vlak voor 
de wedstrijd. Maar ziek melden 
heeft geen zin voor een achtste 
finale NK. Dus moest er geturnd 
worden, ziek of niet ziek! 
Ondanks de ellendige toestand 
van Guus wist hij goed te scoren, 
op brug zelfs de hoogste score 
van het veld van 30 deelnemers! 
Sem wist als vanouds weer pri-
ma te scoren. Op de ringen wist 
hij de hoogste score van 17,75 

neer te zetten! In een moeizaam 
geturnde wedstrijd wist Guus 
de volgende scores te behalen: 
vloer: 16,00, voltige: 15,30, rin-
gen: 15,10, sprong: 17,70, brug: 
18,60, rek: 17,00, totaal: 99,70 
punten. Hiermee wist hij maar 
liefst een zesde plaats te berei-
ken! Sem werd met totaal 104,05 
vierde. 
Ook de andere trainingsmaatjes 
van Saturna, de Alkmaarse ver-
eniging waar de twee voor uitko-
men, wisten resultaten te beha-
len in hun klasse. Bink de Jongh 
24e. Stef van Diepen werd 9e. 
Mees Knijnenberg 1e. Lennart 
Obbink 7e. Ronin van Endhoven 
12e. Bart Laan 22e. Huub Vader 
1e. Marc Groot 13e. Thom Bak-
ker 13e. Rick Oppendijk 14e.
Een fantastisch resultaat!

Uitgeest - Zaterdag 26 en zon-
dag 27 januari vond in het 
Noord-Brabantse plaatsje Mill 
het negende Dutch Open plaats. 
Hoewel de naam van dit dans-
evenement anders doet vermoe-
den deden er veel verschillende 
nationaliteiten mee, voorname-
lijk uit Duitsland, Engeland en 
Zweden. Zij namen deel aan één 
van de vier disciplines, te weten: 
Electric Boogie, Hiphop, Street-
dance en Breakdance. 
Vier jongens uit Uitgeest, Joe-
ri Metselaar (Jiroe), Niels van 
Domselaar (Nelso-D), Emiel Ul-
lersma (E-Mail) en Ruben van 

Domselaar (Rubas), kwamen op 
de eerste dag van dit kampioen-
schap in actie bij het onderdeel 
“Breakdance Solos Adults”. Het 
massaal toegestroomde publiek 
zag hen ver komen, hoewel het 
volgens Jiroe in het begin soms 
best spannend was: “Ik was heel 
blij dat ik door de kwalificatie-
rondes heen kwam. Het voelt 
dan erg ongemakkelijk omdat er 
geen tegenstander is om tegen 
te dansen. Je moet gewoon solo 
voor de jury je ding doen.”
Uiteindelijk wist hij met een 
mooie vijfde plaats zijn presta-
tie van vorig jaar te evenaren. Dit 

jaar deden er met bijna honderd 
deelnemers overigens wel 14 
dansers meer mee dan in 2012. 
Ook zijn goede vriend Nelso-
D bleek erg succesvol. De ve-
le trainingsarbeid bezorgde hem 
een plekje net naast het podium. 
Om het feest compleet te maken 
wisten Rubas (6e) en E-Mail (9e) 
eveneens een plaats in de top 
tien te bemachtigen. Een fraaie 
prestatie, hoewel het hen niet 
om de prijzen ging: “We hoef-
den niet per se te winnen, want 
we leren in ieder geval veel van 
de wedstrijden en optredens die 
we doen. Het gaat om het res-
pect dat je toont aan de ande-
re dansers”. 
Al met al hebben de jongens 
vooral veel plezier gehad en ze 
kijken dan ook uit naar de twee 
wedstrijden, het Breakdance NK 
2013 en de Cypher in Limmen, 
die voor mei op het programma 
staan. 
In de tussentijd blijven Joeri en 
Niels les geven bij speeltuinver-
eniging Kindervreugd in de hoop 
dat er in de toekomst meer Uit-
geests succes wordt behaald.

Rectificatie
Uitgeest - Door een fout 
van de redactie is vorige 
week de tekst uit een krant 
van november vorig jaar op 
de voorpagina van de Uit-
geester Courant versche-
nen. Dit werd pas duide-
lijk toen de kranten al ver-
spreid waren. Excuses voor 
dit misverstand.

De redactie

Dansers uit 
Uitgeest succesvol 

op Dutch Open

Guus Baltus 
plaatst zich voor 
kwartfinale NK
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