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Zou Yvonne Mul ook dit jaar nog zo’n prachtige winterse foto van Uitgeest kunnen maken?

Winterfoto Uitgeestse 
Yvonne Mul op kalender

Uitgeest - Voor de tweede keer 
is een foto van de Uitgeestse fo-
tograaf Yvonne Mul gebruikt 
voor een kalender. Afgelopen 

week ontving ze, uit handen van 
de accountmanager van drukke-
rij StyleMathôt uit Haarlem, haar 
winnende foto als schilderij.

In het najaar schreef de drukke-
rij een fotowedstrijd uit met als 
thema ‘kleurrijk Nederland’. De 
jury koos slechts zes winnende 
foto’s, waaronder die van Yvon-
ne Mul. Yvonne: “Hoewel wit niet 
echt ‘kleurig’ te noemen is, vond 
de jury dit witte beeld toch te bij-
zonder om niet te gebruiken.” 
Yvonne fotografeerde in 2011 
een besneeuwd Uitgeestermeer 
met op de voorgrond ‘ijsspoken’. 
Yvonne: “Het was die dag enorm 
koud, ver onder nul en een snij-

dende Oostenwind. Maar ik 
moest en zou dit beeld vastleg-
gen. Dat ik mijn vingers na ver-
loop van tijd bijna niet meer voel-
de en nog nauwelijks het knop-
je van de camera kon indrukken, 
nam ik voor lief. Gelukkig maar!”

Yvonne wint wel vaker een foto-
wedstrijd. Yvonne: “Je winnende 
foto geplaatst op een gebruiks-
voorwerp, vind ik wel extra leuk. 
De bureaukalender van Style-
Mathôt is ingenieus ontworpen. 
Als je wilt kun je alle maanden 
van het jaar naar de ijsspoken 
kijken, dus niet alleen tijdens de 
wintermaanden. De keuze is aan 
de gebruiker.”

Uitgeest kiest voor 
samenwerking in BUCH
Uitgeest - In de vergadering 
van donderdagavond 30 ja-
nuari heeft de gemeenteraad 
van Uitgeest het besluit geno-
men om de samenwerking met 
Bergen, Castricum en Heiloo 
aan te gaan. Daarnaast is een 
amendement aangenomen om 
een bestuurlijke fusie te ver-
kennen.
Negen van de vijftien raadsle-
den ondersteunden deze keu-
ze, maar verdeeldheid bleef. 
D66 en UVP waren tegen en 
voor de VVD-fractie bleek het 
maken van een definitieve keu-
ze een lastige klus. 
De burgemeesters van Cas-
tricum, Heiloo en Bergen re-
ageerden enthousiast op de 
keuze van de gemeenteraad 
van Uitgeest. Burgemeester 
Mans van Castricum: ,,Vanzelf-
sprekend zijn we blij met de 
keuze van Uitgeest. We heb-
ben de afgelopen maanden 

nader kennis gemaakt en er 
is veel enthousiasme ontstaan 
over een mogelijke samenwer-
king. Ik denk dat het een voor-
deel is dat deze vier gemeen-
ten erg op elkaar lijken, qua 
karakter en qua omgeving. Een 
ding staat bij onze gemeenten 
voorop, en dat is een blijven-
de, kwalitatief goede dienst-
verlening aan onze inwoners. 
Dat moeten we zo houden”, al-
dus burgemeester Mans, ook 
namens zijn collega’s, burge-
meester Hafkamp van Bergen 
en burgemeester Romeyn van 
Heiloo.

De raadsvergadering in het 
gemeentehuis werd druk be-
zocht, de vergrote publieke tri-
bune zat vrijwel geheel vol. 
Elders in deze Uitgeester Cou-
rant een uitgebreid verslag van 
deze belangrijke raadsverga-
dering.
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Het dak op!
Uitgeest - Tijdens de storm op 28 oktober vorig jaar vlogen dakonderdelen van Het Princenhoff  de Uit-
geesters om de oren. Auto’s moesten verplaatst worden en zelfs de brandweer kwam ter plaatse. Nu 
wordt er orde op zaken gesteld en is men bezig het dak weer netjes te herstellen. (Monique Teeling)

Meerderheid gemeenteraad 
kiest voor BUCH-variant
Uitgeest - Met een meerderheid 
van stemmen koos de gemeen-
teraad afgelopen donderdag 
voor aansluiting van Uitgeest 
bij de gemeenten Bergen, Cas-
tricum en Heiloo. Negen van de 
vijftien raadsleden ondersteun-
den deze keuze, maar verdeeld-
heid bleef. ,,Nooit was de be-
slissing van zo weinigen bepa-
lend voor zovelen’’, concludeerde 
N. Kranenburg van D66. Hij ver-
volgde: ,,Bijna de helft van de in-
woners zal het niet eens zijn met 
de keuze.’’

Zijn fractie toonde zich tijdens 
het debat een fel tegenstan-
der van het besluit om met Ber-
gen, Castricum en Heiloo de zo-
genoemde BUCH-gemeenten te 
vormen. D66 meent dat de ge-
meenschappelijke belangen van 
Uitgeest, bijvoorbeeld in de dis-
cussie over de luchtkwaliteit, 
veel beter gewaarborgd zijn bij 
de IJmond dan bij de noordelij-
ke gemeenten. Ook vreest men 
dat bepaalde regiotaken die ook 
Uitgeest raken in de toekomst 
bij Alkmaar of Heerhugowaard 
terecht zullen komen, terwijl in 
de IJmond alles goed op orde 
is. Daarom werd een fusie met 
Heemskerk bepleit. Men vond 
daarin echter alleen steun bij de 
fractie van UVP. ,,Zonde van de 
inspanning’’, oordeelde raadslid 
G. Krom van die partij over het 
plan om samen te gaan werken 
in de BUCH-variant. ,,We werken 
al jaren samen met het zuiden. 
Wat het noorden heeft kunnen 
we in het zuiden ook vinden’’, al-
dus Krom. De UVP zou het liefst 

kiezen voor een ambtelijke fusie 
met Heemskerk, maar die optie 
stond niet ter discussie. Over een 
volledige fusie met andere ge-
meenten zei ze: ,,Al die dorpen in 
den lande willen op hun knieën 
terug naar de oude situatie.’’

De overige raadsfracties von-
den Uitgeest beter passen bij 
de gemeenten ten noorden van 
het dorp. Het landelijke karak-
ter en het behoud van de klei-
ne woonkernen in het gebied 
werden als grote pluspunten 
genoemd. Voor de VVD-fractie 
bleek het maken van een defini-
tieve keuze een lastige klus. Een 
ledenraadpleging leverde een 
verdeeld beeld op, uit een onli-
ne enquête bleek dat er slechts 
één stem meer was voor samen-
werking met de IJmond. Ook uit-
voerig fractieberaad leidde niet 
tot een eenduidige keuze, uit-
eindelijk werd pas op de avond 
van het raadsdebat besloten dat 
de twee raadsleden van de VVD 
verdeeld zouden stemmen. Sa-
men met de drie raadsleden van 
D66 en de twee van UVP lever-
de dat een minderheid van zes 
stemmen voor de IJmond en ne-
gen voor de BUCH-variant op. 
C. Mens (VVD) noemde de sa-
menwerking tussen de gemeen-
ten een ‘egeltjesdans’ waarbij de 
betrokken partijen elkaar heel 
voorzichtig benaderen. CDA’er 
A. Wijte vroeg zich openlijk af of 
de hele discussie over bestuur-
lijke samenwerking of fusie met 
andere gemeenten gevoerd zou 
zijn als Uitgeest in 2013 een slui-
tende meerjarenbegroting zou 

hebben gehad en als burge-
meester Mieke Baltus niet zou 
zijn opgestapt. ,,Ik denk het niet’’, 
concludeerde hij zelf.

Met het besluit om te kiezen 
voor een ambtelijke fusie met de 
gemeenten Bergen, Castricum 
en Heiloo is een grote stap ge-
zet, maar ook nog een lange weg 
te gaan. De PvdA-fractie pleit-
te ervoor het tempo erin te hou-
den en liefst nog dit jaar tot re-
sultaat te komen. In een amen-
dement, dat uit vijf onderde-
len bestond, zette de PvdA uit-
een hoe het vervolgtraject zou 
moeten worden. Zo moeten vol-
gens de partij de mogelijkhe-
den voor een bestuurlijke fu-
sie worden verkend en moet na 
de verkiezingen een raadscom-
missie worden ingesteld die de 
raad adviseert inzake een amb-
telijke en een bestuurlijke fusie. 
Het college kreeg de opdracht 
om op zo kort mogelijke ter-
mijn een stappenplan op te stel-
len voor de ambtelijke samen-
werking in de BUCH-gemeen-
ten, waarbij het behoud van een 
lokale gemeentevoorziening in 
Uitgeest het uitgangspunt moet 
zijn. Ook de ontvlechting van sa-
menwerkingsverbanden met an-
dere partners moet snel beke-
ken worden, zo vindt men. Al-
le onderdelen van het amende-
ment werden met een meerder-
heid van stemmen aangenomen. 
De raadsvergadering in het ge-
meentehuis werd druk bezocht, 
de vergrote publieke tribune zat 
vrijwel geheel vol. (Bos Media 
Services)

Ondernemers organiseren 
politiek debat IJmond
Regio - De lijsttrekkers van al-
le politieke partijen in de vier 
IJmondgemeenten zijn uitge-
nodigd voor deelname aan een 
debat dat maandagavond zal 
plaatsvinden. Het initiatief hier-
toe is genomen door de onder-
nemingsverenigingen MKB-
IJmond, OHBU en HOV-IJmond.

In de Brederoozaal van Tata 
Steel te Velsen-Noord zijn on-
dernemers, geïnteresseerden 
en politici maandag 10 februa-
ri van harte welkom vanaf 19.00 
uur. Om 19.30 uur gaat het de-
bat van start onder leiding van 
interviewer/journalist Frénk van 
der Linden. De lijsttrekkers gaan 
met elkaar in debat over de wij-
ze waarop zij in de periode 2014 

- 2018 willen omgaan met zaken 
op het gebied van economie en 
innovatie, onderwijs, duurzaam-
heid, natuur en milieu, stads- en 
dorpscentra en toerisme en be-
reikbaarheid. Aanwezigen kun-
nen hun ongenoegen en wen-
sen kenbaar maken. De lijst-
trekkers kunnen de toegevoeg-
de waarde van hun partij onder 
de aandacht brengen waardoor 
duidelijk moet worden waarom 
men nu juist op hun partij moet 
stemmen. Na afloop van het de-
bat (circa 22.00 uur) is er de mo-
gelijkheid om informeel ver-
der te praten met een hapje en 
een drankje. Het debat is mede 
mogelijk gemaakt door de Ra-
bobank, Tata Steel, de IJmuider 
Courant en de Techniek Campus.

Bewoner mishandeld bij 
inbraak aan De Herderin
Uitgeest - In een woning aan 
De herderin is er zaterdagavond 
een inbraak gepleegd.
De bewoner kwam rond 20.50 
uur thuis en hoorde stemmen. 
Twee getinte mannen, in don-
kere kleding, kwamen op de be-
woner af en vielen hem aan. Ze 
mishandelden hem en gingen er 
vervolgens vandoor. Het slacht-
offer raakte gewond aan zijn ge-
zicht en is daarvoor in een am-

bulance behandeld. De bewoner 
mist onder andere een smart-
phone. De politie doet onderzoek 
en roept getuigen op zich te mel-
den (0900-8844).

Volgens de beheerder van de 
website 112-uitgeest.nl is ook 
Burgernet ingezet en zijn daar-
mee 1590 mensen bereikt. De 
daders zijn helaas niet meer 
aangetroffen in de wijk.

Valentijnsactie D66: 
vrijwilligers gezocht

Uitgeest - Rond Valentijnsdag 
laten alle afdelingen van D66 
in Noord Holland weten wie in 
hun gemeente verkozen is tot 
vrijwilliger van het jaar. Dit is 
een al oude traditie van de par-
tij waar Uitgeest zich de laat-
ste jaren bij aangesloten heeft.
Volgens D66 speelt de (lokale) 
overheid in belangrijke mate 
een ondersteunende rol in de 
zelfredzaamheid van (groepen) 
mensen. Echter, individuen in 
een gemeenschap weten on-
derling vaak tot betere en eer-
lijkere oplossingen te komen. 
Dit soort initiatieven dienen 
van onderaf gedragen te wor-
den en vervolgens gesteund 

door het openbaar bestuur. In 
de gemeente Uitgeest gebeurt 
heel veel op het gebied van 
vrijwilligerswerk. Vaak gaat het 
om informele zorg voor naas-
ten. Maar ook valt te denken 
aan het vele verenigingswerk 
die het dorp rijk is.
D66 Uitgeest gaat ook dit jaar 
weer een vrijwilliger in het zon-
netje zetten. Dit zal op zater-
dag 15 februari plaatsvinden 
ergens in Uitgeest. Kent u ie-
mand die deze aandacht ver-
dient, meld hem of haar dan 
aan als vrijwilliger van het jaar. 
Dit kan tot 12 februari bij het 
secretariaat: secretariaat@
d66uitgeest.org.
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Regio - Door het natte weer 
konden boswachters van Land-
schap Noord-Holland het jaar-
lijkse onderhoud aan rietkragen 
niet uitvoeren. Nu het wat vriest, 
is dat een stuk eenvoudiger. 

Daarom zijn de boswachters ge-
start met het maaien en branden 
van riet bij het Alkmaardermeer, 
Weijenbus en Vroonmeer bij Uit-
geest, Het Die en de Eilandspol-
der. Het maaisel wordt verbrand 
omdat het afvoeren op veel plek-
ken onmogelijk of bijzonder 
duur is. De gemeenten hebben 
hiervoor toestemming gegeven. 
Maaien van het riet is nodig om 

de bijzondere bloemen die tus-
sen het riet groeien te behouden. 
Verschillende soorten orchidee-
en bijvoorbeeld groeien alleen in 
jaarlijks gemaaid riet. Ook voor 
weidevogels is het goed om een 
open landschap te hebben aan 
het begin van het broedseizoen. 
Er wordt zo ook voorkomen dat 
rietkragen dichtgroeien met bo-
men. Toch laten de rietmaaiers 
ook delen van het riet staan. In 
het overjarige riet schuilen en 
broeden allerlei dieren. Rietzan-
ger en roerdomp bouwen bij 
voorkeur een nest in oud riet. 
Ook voor enkele insectensoorten 
is overjarig riet van belang.

Maaien en branden van 
rietkragen dankzij vorst

Regio - Tussen half februari en 
eind maart beginnen de padden 
met de jaarlijkse trek naar hun 
voortplantingswateren. Hierbij 
steken de dieren vaak verkeers-
wegen over. Om te voorkomen 
dat er duizenden worden dood-
gereden, zijn er in Noord-Hol-
land veertien vrijwilligersgroe-
pen actief. Ondersteund door 
Landschap Noord-Holland red-
den de paddenwerkgroepen dui-
zenden levens. Er wordt nu ge-
zocht naar vrijwilligers die wil-
len helpen. Op www.padden.

Help de padden op pad
nu vindt men de contactperso-
nen van paddenwerkgroepen in 
Noord-Holland. Het is ook mo-
gelijk te bellen naar Landschap 
Noord-Holland: 088-0064400.

Geboren:
Wonende te Castricum: 25-01-
2014: Feline Petronella, doch-
ter van R. van Steenoven en B.C. 
Kaan, geboren te Castricum. 27-
01-2014: Max, zoon van V.I.D. 
van Egmond en R.J. Zonneveld, 
geboren te Beverwijk.
 
Aangifte huwelijk/geregis-
treerd partnerschap:
23-01-2014: Hagedoorn, Michel 
H.J. en de Kreek, Miranda N., 
beiden wonende te Castricum. 
31-01-2014: Valkering, Bartho-
lomeus A.J. en Duseljee, Inge C., 
beiden wonende te Castricum.
 
Huwelijk/geregistreerd Part-
nerschap:
29-01-2014: Twisk, Marius, wo-
nende te Castricum en Wolles-
winkel, Bente, wonende te Koog 
aan de Zaan.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
21-01-2014: Oostenbrink, Wil-
helmus A.M., oud 84 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met T.L. Kuijs. 22-01-2014: 
Giling, Felix H., oud 80 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd met 
W. Bakker. 24-01-2014: Reijn-
ders, Cornelis J.M., oud 57 jaar, 

overleden te Castricum, gehuwd 
met C.A. van der Zande. 24-01-
2014: Bent, Alida A., oud 89 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
met J.H. Glotzbach. 26-01-2014: 
Molenaar, Rudolf L.M., oud 65 
jaar, overleden te Alkmaar. 26-
01-2014: Brachmann, Waltraud, 
oud 82 jaar, overleden te Cas-
tricum. 28-01-2014: Twisk, Aga-
tha C., oud 84 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
N.P. Portegies.

Wonende te Akersloot:
22-01-2014: Dudink, Johanna A., 
oud 74 jaar, overleden te Akers-
loot, gehuwd met R.M. Krom. 
25-01-2014: Gooijer, Christia-
nus J., oud 81 jaar, overleden te 
Graft-De Rijp, gehuwd met A.E. 
Leijen. 27-01-2014: Dol, Johan-
na C., oud 89 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
P.W. Buur.
Wonende te Limmen:
24-01-2014: Verduin, Alida G., 
oud 89 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met L.R. 
Pepping.
 
Rectificatie:
Wonende te Limmen: 13-01-
2014: Min, Johanna, oud 92 jaar, 
overleden te Limmen.

Burgerlijke Stand Castricum

Castricum - Donderdag heeft 
iemand op de muur aan de ach-
terzijde van het politiebureau 
Castricum met grote letters ‘Po-

po’ geschreven of gespoten. Po-
po is straattaal voor politie. De 
verdachte is inmiddels bekend 
bij de politie.

Graffiti op politiebureau

Castricum - Dit jaar bestaat 
De Bakkerij veertig jaar. De 
opbrengst van een veiling 
moet de Bakkerij de beno-
digde financiële ruimte geven 
die onder andere nodig zijn 
het Uit Je Bak Festival te kun-
nen organiseren. 

De te veilen objecten zullen voor-
al gerelateerd zijn aan De Bak-
kerij. Denk daarbij aan huiska-
merconcerten, diensten die wor-
den aangeboden door de Bak-
kerijvrijwilligers en spullen die 
aan het oude pand van de Bak-
kerij gerelateerd zijn. Ook zal het 
eerste exemplaar van de Bakkerij 
Pin-up Kalender worden geveild. 

Dit exemplaar zal worden gesig-
neerd door de Bakkerij-vrijwilli-
gers die aan de kalender hebben 
meegewerkt. De te veilen objec-
ten worden op een speciale vei-
lingwebsite geplaatst. De eer-
ste veilingobjecten zijn reeds ge-
plaatst op veiling.podiumdebak-
kerij.nl. Deze site wordt regelma-
tig geüpdatet met nieuwe items. 

Voor de veiling zijn de vrijwilli-
gers nog op zoek naar veiling-
objecten. Iedereen die iets wil 
doneren aan de veiling kan dat 
aangeven door een mailtje te 
sturen aan veiling@podiumde-
bakkerij.nl. De veiling staat ge-
pland voor het vroege voorjaar. 

 
 

Limmen - Maandag 27 februa-
ri was de Corneliuskerk van Lim-
men even Afrika. Kinderen van 
de groepen 6-7-8 van de Pax 
Christischool en de Sint Maar-
tenschool waren naar de kerk 
gekomen voor de jaarlijkse ac-
tiviteit met de WOL en MOV. 
Aan de hand van een soort le-
vend ganzenbordspel doorliepen 
de kinderen een parcours waar-

Afrika centraal in Corneliuskerk
bij ze allerlei hindernissen tegen 
kwamen die kinderen in Burki-
na Faso ook tegenkomen als ze 
naar school gaan. Wie alles goed 
doorstaan had, kreeg aan het 
einde een diploma. Maar vooral 
voor meisjes was het even slik-
ken: als ze pech hadden, werden 
ze van school gehaald en moes-
ten ze helpen om voor de school-
gaande broertjes te zorgen!
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Akersloot - Zaterdag 8 februari 
speelt de coverband Royal Flush 
Café, met onder andere de Uit-
geester sologitarist Thomas Jak, 
in De Vriendschap. Negen jaar 
geleden is het voor de muzikan-
ten op het Wilhelminaplein be-
gonnen. 

Vanaf het moment dat in 2005 
de Storeyclub het eerste optre-
den mogelijk maakte, heeft de 
band een vaste groep fans. Op-
tredens in Castricum, Uitgeest 
en Heemskerk worden druk 
bezocht door de fanatieke en 
hechte aanhang. Het is nu Ca-

fé De Vriendschap die de band 
in huis haalt. Voor Royal Flush 
een nieuw podium waarvoor zij 
graag de agenda vullen en de 
beste nummers uit kast halen. 
Inspiratie voor de band is het ra-
diostation 3FM. 

,,Zij draaien altijd songs die je op 
andere stations nog niet hoort 
en vaak voordat deze artiesten 
elders doorbreken. Naar die mix 
zijn wij constant op zoek waar-
door bij ieder optreden veras-
sende covers de setlijst aanvoe-
ren”, aldus drummer Daan Kuijs. 
Aanvang 22.00 uur.

Royal Flush speelt weer in Akersloot

Bakkum - Drie verpleegkundi-
gen ontmoetten elkaar zo’n der-
tig jaar geleden toen ze in op-
leiding waren in Medisch Cen-
trum Alkmaar. Ze besloten Room 
5 op te richten. Plaatsgenoot Jan 
Willem Schröder sloot zich bij-
na tien jaar geleden aan bij dit 
gezelschap. Als bassist is hij in-
middels het muzikale brein van 
Room 5. De band speelt een zeer 
uiteenlopend jazz- en folkre-
pertoire van onder andere Jo-

ni Mitchell en Nora Jones, maar 
ook hedendaags werk van bij-
voorbeeld Daft Punk en Phar-
rell Williams. Voor deze gele-
genheid neemt Flip het slagwerk 
waar. Naast Jan Willem speelt 
Rob Koekebakker gitaar, Judith 
Reerds en Loes Duin nemen de 
zang voor hun rekening. Zater-
dag 8 februari tussen 14.00 en 
16.00 uur in De Oude Keuken op 
het terrein van Dijk en Duin, via 
ingang Zeeweg.

Room 5 in De Oude Keuken

Jazzy folk op zaterdag

Castricum - De Rotary Club 
Castricum zamelt met een film-
avond geld in voor de Stichting 
Voedselbank IJmond-Noord. De-
ze Voedslbank, werkzaam in Be-
verwijk, Heemskerk, Castricum 
en Uitgeest,weet al jaren een 
voedselbasispakket samen te 
stellen voor ruim 150 gezinnen.
De stichting is afhankelijk van 
een vrijwillige inzet van on-
der andere de Lions- en Rota-
ry Clubs in de regio. Rotary Club 
Castricum is betrokken bij de in-
zamelingsacties bij Deen Super-
markt in Castricum.
Maar er is meer: De bestelbus 
van de Voedselbank heeft zijn 
beste tijd gehad. Er is dringend 

behoefte aan een ‘nieuwe’ twee-
dehands bestelbus met laad-
plateau. Rotary Club Castricum 
heeft de de handschoen opge-
pakt en wil behulpzaam zijn met 
een inzamelingsactie om de aan-
schaf van de bestelbus mogelijk 
te maken. De filmavond in Corso 
is op maandagavond 17 februari. 
Dan is de première van de nieu-
we film ’The Monuments Men’ 
met onder meer George Cloon-
ey, Cate Blanchett, Matt Damon 
en Bill Murray. Belangstellenden 
kunnen een bioscoopkaartje ko-
pen, of kiezen voor een diner-
film arrangement. Zie voor alle 
bijzonderheden www.rotaryclub-
castricum.nl.

Filmavond voor Voedselbank

Castricum - Op vrijdag trapt 
De Bakkerij het weekend af met 
duo Drie, Borrie & 13 en Dvodv. 
Na deze drie acts kan het pu-
bliek zelf op het podium klim-
men. Zaal open om 21.00 uur, 
entree drie euro. Zaterdag 8 fe-
bruari zwemt De Bakkerij weer 
in een ander muzikaal water. Op 

Rap, jazzrock en trippers

deze avond treedt Minomatic op 
met jazzrock. Zondag 9 februa-
ri is er 's middags van 14.00 tot 
18.00 uur weer een Open Podi-
um. Toegang is gratis.
De Belgische band Cosmic Trip 
Machine is zondagavond in De 
Bakkerij. De entree is vier euro, 
aanvang 21.00 uur. 

Bakkum - Verhalenfestival Bak-
kum Vertelt komt dit jaar drie 
keer terug naar camping Bak-
kum. Het is een drie keer drie-
daagsfestival! Tijdens de derde 
editie van dit (gratis) verhalen-
festival mixt het talent van jonge 
kunstenaars met gevestigde na-
men. Het festival is bedoeld voor 
kampeerders én voor bezoekers 
van buiten de camping. Bakkum 
Vertelt vindt plaats van 1 tot en 
met 3 mei, 20 tot en met 22 ju-
ni en 22 tot en met 24 augustus.
Op vier locaties op de camping 

verrijzen podia en zijn er voor-
stellingen te zien. De grootste 
locatie is het nieuwe, professi-
onele openluchttheater De Pan. 
Gedurende Bakkum Vertelt biedt 
het onderdak aan diverse ar-
tiesten zoals Lucas Hamming, 
Bells Of Youth, Wolf In Loveland, 
Bunch On a Breakout, Kraker-
sijland en Dublicators. Theater 
van Comedytrain, Inge Wannet, 
Freak du Chique, Matroesjka 
en jeugdtheater  de Raffinaderij. 
Tekst van de Nightwriters, Ma-
non Spierenburg, Marijn Sikken 

Bakkum Vertelt op camping Bakkum
& Stan Putman. Zaterdag 3 mei 
is er een optreden van de Night-
writers met onder andere Kluun 
en Nico Dijkshoorn. Op zaterdag 
21 juni komt Comedytrain. Op 
zaterdag 23 augustus komt Ka-
rin Bloemen optreden. Voor de 
zaterdagavond optredens in De 
Pan moeten vooraf kaarten ge-
kocht worden. Verder is dit ver-
rassende festival gratis. 

Kaarten zijn online te koop vanaf 
14 februari. De website is www.
bakkumvertelt.nl

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 16.00 & 21.15 uur   

zaterdag 21.15 uur   zondag 19.30 uur    
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

American Hustle
donderdag 20.00 uur  vrijdag 19.00 uur   

zaterdag 19.00  & 21.15 uur   
zondag 19.30 uur  dinsdag 21.00 uur

woensdag 20.00 uur
Toscaanse Bruiloft

donderdag 15.30 uur 
vrijdag 13.30 uur  zaterdag 16.00 uur   

dinsdag 14.00 uur    
All is Lost

donderdag 15.30 uur  vrijdag 19.00 uur   
woensdag 16.00 uur    

Philomena
vrijdag 21.15 uur   

The Wolf of Wallstreet
vrijdag 13.30 uur   

zaterdag 19.00 uur   zondag 16.00 uur   
Soof

zaterdag 13.30 uur   zondag 16.00 uur 
woensdag 16.00  uur    

De Lego film (NL) 3D
zondag 13.30 uur  

woensdag 13.30 uur   
K3 Dierenhotel

vrijdag & zaterdag 16.00 uur  
zondag 13.30 uur  

woensdag 13.30 uur   
Het regent gehaktballen (NL) 3D

zaterdag  13.30 uur  
Mees Kees op kamp

zondag 11.00 uur   
Frozen (NL) 2D
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Misdaad in American Hustle
American Hustle is de nieuwste 
film van regisseur David O. Rus-
sell, genomineerd voor tien Os-
cars. Briljant oplichter Irving Ro-
senfeld en zijn sexy partner in 
crime Sydney worden door FBI 
agent DiMaso in ruil voor straf-
vermindering gedwongen mee 
te werken aan bewijsverzame-
ling tegen diverse corrupte poli-

tici. Hierdoor raken ze verzeild in 
een gevaarlijk spel tussen diver-
se machtige partijen, waaronder 
belangrijke kopstukken van de 
lokale Maffia, en sleuren hierbij 
niet alleen goedhartige burge-
meester Polito, maar ook Irving’s 
onevenwichtige vrouw Rosalyn  
mee in een wereld van dominan-
tie, wraak en overleven.

In de vrolijke 3D familiefilm Het 
regent gehaktballen 2 komt de 
geniale uitvinder Flint erachter 
dat zijn meest beruchte machine 
nog steeds actief is en nu wilde 

Het regent gehaktballen 2
voedseldieren maakt zoals Fla-
mango’s, Muskiettoast en Vis-
pansees. Flint en zijn vrienden 
gaan op een heerlijk gevaarlijke 
missie om de wereld te redden.
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Swingmuziek van vroeger

Lindyhop en charleston
Castricum - Lindy Hop is de voorloper van alle swingdansen die 
volgden. Fysiotherapeuten Wynzen Pauzenga en Pauline Jansen ge-
ven op zondag 9 februari bij de Zondagsociëteit een demonstratie, 
maar zullen ook de bezoekers uitnodigen om weer eens te swingen. 
Ook wie slecht ter been is kan meedoen. Naast het dansen en de 
muziek kan men ook genieten van een historische vertelling waarbij 
oude dansfi lmbeelden de revue passeren. De zondagsociëteit vindt 
plaats 14.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis De Kern, Overtoom 15.  Toe-
gang vier euro. Voor vervoer kan men bellen naar Stichting Welzijn 
Castricum, tel.: 0251-656562 of via info@welzijncastricum.nl.

Duolezing van uitersten
Een primeur bij boekhandel Laan 
in Castricum; twee lezingen op 
één zondagmiddag vanaf 14.00 
uur. Boven een lezing waar het 
geweld vanaf spat. En beneden 
een workshop voor vrouwen waar 
liefde centraal staat.

Barry Smit vertelt over zijn eerste 
roman ‘Om het Nu’: hard, humo-
ristisch en schrijnend. Inge Jager 
vertelt over haar boek: ‘Handboek 
voor klein geluk’. 

De speel-o-theek heeft het Dorpsduel Castri-
cum aan het assortiment toegevoegd. Dorps-
Duel Castricum is een spel voor jong en oud 
waarin men spelenderwijs alles leert over de 
gemeente Castricum. Het spel bevat ruim 400 
vragen over beroemdheden, bezienswaardig-
heden, politici, historische gebeurtenissen, 
sport en nog veel meer. Verder zijn er tiental-
len opdrachten in het spel verwerkt. Iedereen 
die DorpsDuel Castricum leent bij de Speel-o-
theek ontvangt na afl oop van de leenperiode 
een waardebon voor 2,50 euro korting bij aan-
koop van het spel. De Speel-o-theek is op za-
terdag geopend van 11.00 tot 13.00 uur en is 
gevestigd boven de bibliotheek in Geesterhage. 
Op de foto Natalie van der Kolk van de Speel-
o-theek en Demy Panhorst van DorpsDuel.

Tijdens de maand 
februari staan de 
schnitten centraal 
bij patisserie en 
chocolaterie De 
Roset. Naast het 
vaste assortiment 
is er een keuze uit 
tien andere sma-
ken schnitten. 
De carrot-cake 
bijvoorbeeld die 
deze week in de 
reclame is; fris, 
zoet en heerlijk 
vol van smaak. 
Of kies voor de 
mokka/brownie, 
de miserable/
amandel, tiramisu,

Heel veel soorten schnitten bij De Roset

Wegens groot succes start er weer een nieuwe cursus 
sokken breien in Castricum. Op 3 zaterdagmiddagen (22 
februari, 9 en 22 maart), leren de deelnemers stap voor 
stap een sok te breien. De workshop vindt plaats bij ‘Mo-
de maken doe je zelf’ aan De Loet 186 te Castricum van 
19.00 tot 21.30 uur. Aanmelden via info@modemaken-
doejezelf.nl of bel 06-18875382.

Sokken Breien 
doe je zelf

Gratis workshop  
Mindfulness

In de workshop Mindfulness maken belangstel-
lenden kennis met vaardigheden om los te ko-
men uit ingesleten patronen en meer rust te 
creëren in de maalstroom van  gedachten. De-
ze wordt gehouden op maandag 3 maart op het 
terrein van Dijk en Duin in het lescentrum, Ou-
de Parklaan 123 Castricum. Aanvang 14.00 uur. 
Verzamelen in het gebouw onder meeting point. 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Actie DorpsDuel 
bij de 

Speel-o-theek

Cultuurschatten 
Marokko

Donderdag 13 februari geeft de familie Abspoel een lezing over 
Marokko in De Kern. Te zien zijn de door zware stadsmuren om-
geven koningssteden Rabat, Meknes, Fes en Marrakech met hun 
eeuwenoude souks (markten). Er zijn moskeeën, koranscholen en 
fi jnzinnig gedecoreerde paleizen te zien. In de woestijn worden de 
versierde, uit rood leem opgetrokken, kashba’s bekeken. Bij al deze 
bezoeken wordt ook kennisgemaakt met de Marokkaanse cultuur 
en tradities. De lezing is van 14.00-16.00 uur en is georganiseerd 
door het Vrouwen Contact Castricum. Niet-leden betalen vier euro 
entree inclusief consumptie.

Valentijn in de Wereldwinkel
Verras een geliefde op Valentijnsdag 
met een cadeautje uit de Wereld-
winkel. Daar zijn allerlei leuke Valen-
tijnsartikelen te vinden. Bijvoorbeeld 
een handgemaakt hart waar een lief 
kaartje in kan worden gezet. Het be-
drijf Crafts Caravan in Kenia produ-
ceert een groot aantal
verschillende hartvormige produc-
ten van Kisi steen, variërend in kleur, 
maat en gebruik. Deze steensoort 
wordt gedolven in een gebied ten 
zuidwesten van Nairobi, De produc-

chipolata, de cheesecake, 
kwark, schwarzwalder/kirsch, 
marasquin of slagroom. Februari
wordt de maand van genieten! 

De Roset is te vinden in 
winkelcentrum Geesterduin
en op de Burgemeester 
Mooijstraat 17 in Castricum.

ten worden eerst uit een stuk steen gebeiteld en 
in de juiste vorm geschaafd. Daarna gewassen 
in water, geschuurd, geschilderd en tenslotte 
met een pin voorzien van prachtige fi guren.
Maar er zijn natuurlijk ook allerlei andere leu-
ke dingen te vinden bij de Wereldwinkel met een 
knipoog naar de liefde. De medewerkers van 
Wereldwinkel Castricum aan de Smeetslaan 4 
geven graag advies en uitleg over het uitgebrei-
de assortiment.



wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Naam: Lotte Smit
Leeftijd: 16 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer Col-
lege Castricum, vmbo
Nu: Horizon College Alkmaar, 
Onderwijs-assistent
Duur: 3 jaar

Uitgeest - Eigenlijk wilde Lot-
te naar de Pabo maar daarvoor 
heb je Havo nodig of mbo dus 
daarom koos ze eerst deze oplei-
ding tot onderwijs-assistent als 
opstap. De studie kan ook nog 
versneld gedaan worden maar 
dat is Lotte niet van plan. Lan-
ge tijd was het de bedoeling om 
op een basisschool les te gaan 
geven want dat leek haar toen 
nog het leukst. Maar inmiddels 
gaan Lotte’s gedachten stiekem 
een andere kant op, waarover la-
ter meer.
Lotte enthousiast: “Ik kan wel 
zeggen dat dit een heel leuke 
opleiding is waar ik geen ver-
plichte vakken voor nodig had. 
Maar ik had al wel bedacht dat 
biologie, geschiedenis en aard-
rijkskunde handig zouden zijn, 
omdat dit de vakken zijn die je 
als onderwijzeres sowieso gaat 
geven.”
Het eerst jaar bevalt Lotte tot nu 
toe goed met veel nieuwe vak-
ken als; pedagogiek, commu-
nicatie en methodisch hande-
len. En hoewel ze het pittig druk 
heeft en er werkstukken afge-
maakt en ingeleverd moeten 
worden, gaat het allemaal prima. 
Met de verschillende docenten 
heeft ze een ander contact dan 
ze op de middelbare school had. 
Lotte: “Er is een minder persoon-
lijke band, hoewel met de men-
trix hebben we wel veel contact 
en ik vind iedereen leuk hoor!” 
De sfeer in de klas is bijzonder 
goed te noemen en de  mentrix 
is blij met deze hechte klas. Op-

Welk beroep?
De tijd is weer aangebroken dat scholieren zich gaan oriënteren op een 

vervolgopleiding. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wij vroegen 
jongeren in Uitgeest naar hun keus en motivatie. 

vallend is dat onder de 28 stu-
denten maar 7 jongens zitten. 
De reistijd is lachwekkend kort 
want met de trein is Lotte in 15 
minuten in Alkmaar en de school 
staat naast het station. Vanaf 6 
februari mag ze twee dagen per 
week een half jaar lang stage lo-
pen op basisschool de Klimop in 
Castricum. Het stage bureau van 
school heeft dit voor haar gere-
geld. De andere dagen heeft ze 
dan gewoon les. 
Op de vraag hoe ze de toekomst 
ziet, antwoordt Lotte vastbera-
den: “Als ik deze school heb af-

gemaakt, wil ik naar de Hoge-
school van Amsterdam.” Dan 
lachend: “Het plan is namelijk 
enigszins gewijzigd. Hoewel het 
werken met basisschoolkinde-
ren mij erg leuk lijkt, lijkt het mij 
nog aantrekkelijker om geschie-
denisdocent te worden. Dat vak 
heb ik altijd al mooi en zeer in-
teressant gevonden. Ik hoop 
uiteindelijk op een middelbare 
school wat meer te kunnen gaan 
doen en dan denk ik aan het 
eventueel ondersteunen van kin-
deren met leerproblemen.” (Mo-
nique Teeling)

Voetbal-tweedaagse in 
de voorjaarsvakantie
Uitgeest - Sportfever organi-
seert een voetbal-tweedaag-
se bij FC Uitgeest op woensdag 
26 februari en donderdag 27 fe-
bruari. Deze dagen zijn bestemd 
voor kinderen in de leeftijd van 6 
tot en met 13 jaar. Een hele dag 
van half tien tot vier uur alleen 
maar met voetballen bezig zijn 
en werken aan je eigen techniek!
De voetbal-tweedaagse is zowel 
voor veldspelers als voor kee-
pers. De leiding is in handen van 
professionele trainers en de or-
ganisatie is club-onafhanke-
lijk. Jongens en meisjes zijn wel-
kom en voor een lunch wordt ge-
zorgd.
De groepen worden naar leeftijd 
en niveau ingedeeld. In de och-
tend wordt gewerkt aan indivi-

duele techniektraining en in de 
middag kunnen de spelers het 
geleerde in kleine partijtjes in de 
praktijk brengen. De tweedaag-
se wordt afgesloten met een WK 
Voetbaltoernooi en uiteraard di-
verse prijsuitreikingen. 

Deze voetbaldagen kosten 65 
euro per deelnemer. De spelers 
ontvangen allemaal een T-shirt 
en een diploma. Je kunt je op-
geven door een e-mail te stu-
ren naar info@sportfever.nl met 
vermelding van naam, geboor-
tedatum, telefoonnummer en 
maat shirt en elftal en vereni-
ging. Bankrekeningnummer: 
1366.41.369 t.n.v. Sportfever on-
der vermelding van voetbal-
tweedaagse Uitgeest.

VOORDEEL

   

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

MET SPELT WIN JE ALTIJD….
                         PUUR EN GEZOND !!

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Nu NIEUW in ons assortiment…..
Weekaanbieding (do. t/m wo): 

OLYMPISCHE SPELT CAKE KOEK
lekker
 van € 5,75 voor € 4,95 !!
(gratis bij 2 volle spaarkaarten)

Alle SPELT grondsto en
zoals SPELT...MEEL+BLOEM+GRIES+ZEMELEN+VLOKKEN   

NU 20% KORTING !!

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Appelstrudel 
4 + 1 gratis!!!!!

Stoofperen Driehoek 
Gebakstuk E 7,95

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

www.wereldwinkelheemskerk.nl

rode kopjes en bekers
50 % korting

Valentijn-
aanbieding
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Deze week collecte van 
Amnesty International
Uitgeest - Mensenrechtenor-
ganisatie Amnesty International 
houdt in 2014 voor de twaalf-
de keer een landelijke collec-
te. Ook in de gemeenten Uit-
geest en Akersloot zullen collec-
tanten van 2 tot en met 8 febru-
ari de straat op gaan. Vorig jaar 
werd 1.73 miljoen euro opge-
haald voor het mensenrechten-
werk van Amnesty.  
Met giften zoals tijdens de col-
lecte, wordt het werk van Am-
nesty blijvend mogelijk gemaakt, 
zoals bijvoorbeeld voor Nas-
rin Sotoudeh. Nasrin Sotoudeh 
(1963), winnares van de Sacha-
rovprijs 2012, werd in 2010 ver-
oordeeld tot zes jaar gevange-

nisstraf vanwege ‘propaganda 
tegen de staat’.  Amnesty voer-
de actie voor haar en in 2013 
kwam Nasrin Sotoudeh vrij. Zij 
bedankte Amnesty Internatio-
nal en iedereen die zich heeft in-
gezet voor haar vrijlating: ‘ik ben 
me bewust geweest van jullie in-
zet en ik wil jullie bedanken voor 
al het werk wat jullie hebben ge-
daan’.
Amnesty International streeft 
naar een wereld waarin ieder-
een alle rechten geniet die zijn 
vastgelegd in de Universele Ver-
klaring van de Rechten van de 
Mens (UVRM) en andere inter-
nationale mensenrechtendocu-
menten.

Voorstelviering van 
de Communicantjes
Uitgeest - In de H. Eucharis-
tieviering van zondag 9 februa-
ri om 11.00 uur is het voorstellen 
van de 23 kinderen die dit jaar 

op zondag 18 mei om 09.30 uur 
hun Eerste Communie mogen 
doen in de O. L. Vrouwe Geboor-
te in Uitgeest. De viering wordt 

sms VRIJHEID naaR 4333 En DonEER EEnmalIg € 2

gEEf om 
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Uitgeest - We speelden de laat-
ste avond van de derde perio-
de. De meeste koppels konden 
rustig bridgen, die avond, om-
dat er niet zoveel meer op het 
spel stond in deze periode. Sta 
je zo’n beetje zesde of zeven-
de dan kun je nog een plaats-
je omhoog of omlaag, maar pro-
moveren of degraderen is er dan 
niet meer bij. Maar voor de an-
dere koppels was de avond wél 
cruciaal, en daarbij speelt de be-
leving ook nog een belangrijke 
rol. Wil je graag in de A-lijn blij-
ven, of ben je blij dat je eindelijk 
van dat irritante zwijgen, of juist 
hoogdravend getheoretiseer af 
bent. Of heb je juist ambitie om 
toe te treden tot dat clubje kaar-
ters dat na afloop nog anderhalf 
uur door mekkert over het wel of 
niet aangeven van een controle 
door hun maat (en als je ze de 
volgende dag bij de Deka tegen-
komt, dan is er weer die opmer-
king: ‘Als Kees nu 5 schoppen 
had geboden ….’).

In de B-lijn had Henk Groen als 
invaller een échte cowboy ge-
vonden in Gerard Winter (u weet 
wel, van de boerderij van Win-
ter, van de Lagedijk, vroeger). 
Met de mooie score van ruim 
60% werd gewonnen in de B-lijn 
(ex equo met Annie Bleeker-Ina 
Woerden) én werd promotie naar 
de A-lijn bewerkstelligd. Henk 
ziet er naar uit en ook Herman, 
neem ik aan, en wij ook!
In de C-lijn promoveerden Eve-
lien Huising-Ria Weel, met een 
gemiddelde score van ruim 58% 
waar nummer twee in de lijn ge-
middeld 54% scoorde, best wel 
goed, en ook promotie, maar ge-
middeld 4% hoger scoren geeft 
aan dat de meiden te sterk wa-
ren voor die lijn; Gefeliciteerd 
dus, en daarmee alle promoven-
di gefeliciteerd.

De hoogste dagscore was voor 
Ria Vessies-Carien Willemse in 
de A-lijn met ruim 61%. In dezelf-
de lijn zagen we ook een prachti-

        Bridgenieuws
Volleybal 

Voluit
Uitgeest - Het wedstrijd-
overzicht van Volleybal-
club Voluit ziet er als volgt 
uit:

Donderdag 28 februari 

20.00
Voluit DS 2 - SAS’70 DS 1 
Voluit DS 3 - vv Jonas DS 8
Voluit HS 1 - Madjoe HS 5

21.45
Voluit HS 2 - VCC’92 HS 4
Voluit DS 5 - Smashing Vel-
sen DS 3
Voluit DS 1 - Compaen DS 2

Maandag 4 maart 

21.00
Schorpioen HS 1 - Voluit HS 1

ge score voor Wim Hoogeboom-
Nico Molenaar met precies 60%. 
Sommigen denken: ‘ze leven bo-
ven hun stand!’. Zelf zou ik zeg-
gen: als je je op deze wijze (meer 
dan) handhaaft, dan is dat je 
stand! Proficiat! (Paul Wijte)

De uitslagen van deze week:

A-lijn: 1 Ria Vessies-Ca-
rien Willemse 61,67%; 2 Wim 
Hoogeboom-Nico Molenaar 
60,00%; 3 Hans Wijte-Paul Wij-
te 55,83%.
B-lijn: 1 Annie Bleeker-Ina 
Woerden 60,42%; 1 Henk Groen-
Gerard Winter 60,42%; 3 Dick 
Hendrikse-Jac Sintenie 55,21%.
C-lijn: 1 Nelleke vd Kraats-Joke 
Mooy 59,58%; 2 Thea Aben-
Marry Zwaan 58,75%; 3 Evelien 
Huising-Ria Weel 56,67%.
D-lijn: 1 Theo Huising-Pieter 
Andringa 59,17%; 2 Gert Wil-
lemse-Jaap Zonneveld 59,08%; 
3 Jaap Molenaar-Karin Tushui-
zen 58,00%.
E-lijn: 1 Ank Kager-Jan Aben 
57,81%; 2 Wies de Wit-Annie Nij-
man 57,29%; 3 Loes Apeldoorn-
Ellie Neele 54,17%.

begeleid door het jeugdkoor “de 
Heemsklokjes” uit Heemskerk 
dat bestaat uit twintig enthousi-
aste kinderen.
Pastoor Bruno Sestito zou het 
fijn vinden om zoveel mogelijk 
Uitgeesters te ontmoeten in de-
ze viering.

Regio - Sinds de start van de 
Kledingbank IJmond  eind ok-
tober vorig jaar vinden steeds 
meer mensen de weg naar de 
Kledingbank. Momenteel heb-
ben 137 huishoudens zich aan-
gemeld en maken gebruik van 
het ruime aanbod van de Kle-
dingbank.
De inname van kleding, bedden-
goed, schoenen en dergelijke 
verloopt boven verwachting met 
als resultaat dat de Kledingbank 
nette hedendaagse kleding kan 
aanbieden.
Voor de klanten en de dertig vrij-
willigers is de Kledingbank de-
ze winter goed verwarmd dank-
zij de sponsoring van de Bever-
wijkse Bazaar en de Rabobank 
IJmond.
Inwoners van de gemeenten Vel-
sen, Beverwijk, Heemskerk, Uit-
geest en Castricum, die zijn vrij-
gesteld van de gemeentebelas-

ting, kunnen elke woensdag van 
10.00 tot 15.00 uur inschrijven bij 
de Kledingbank en direct winke-
len. Bewijs van vrijstelling en le-
gitimatiebewijs meebrengen. Bij 

elk winkelbezoek, een keer per 
drie weken, betaalt men 2 eu-
ro per gezin entree. De kleding 
is altijd gratis en er mogen drie 
stuks kleding per gezinslid wor-
den uitgekozen.
De Kledingbank doet een oproep 
aan de inwoners van de IJmond 
om schone, nette kleding, zowel 
dames-, heren-, kinder-, sport- 
en babykleding, als schoenen, 
beddengoed, handdoeken en 
gordijnen etc. te doneren.
Voor het afgeven van kleding en 
dergelijke kan men elke dins-
dag-, donderdag- en vrijdag-
morgen van 10.00 tot 12.30 uur 
bij de Kledingbank terecht. De 
Kledingbank is gevestigd aan de 
Ambachtstraat 11 in Beverwijk 
(bij de Beverwijkse Bazaar). De 
Kledingbank is telefonisch be-
reikbaar: 06-40512420.
Indien u de Kledingbank een 
warm hart toedraagt en u hen fi-
nancieel wilt steunen is een bij-
drage op bankrekeningnummer 
NL23RABO0148636039 meer 
dan welkom. 
Voor meer informatie: www.kle-
dingbankijmond.nl.  

Elle s’en va in 
het Filmhuis
Regio - Zondag 9 februari om 
20:00 uur draait in het Cultu-
reel Centrum de Cirkel, Cir-
kel 1 Heemskerk, de film ‘El-
le s’en va’. Bettie is begin 60 en 
werkt elke dag in een restau-
rant waar ze steeds dezelfde ge-
rechten uitserveert. Als ze be-
seft dat haar liefdesleven en car-
rière anders zijn gelopen dan ze 
had gehoopt stapt ze in de auto 
voor een roadtrip door Frankrijk. 
Ze brengt veel tijd door met haar 
kleinzoon en ontdekt wat er ont-
brak in haar leven. Reserveren 
via www.filmhuisheemskerk.nl.

Poes verhuist per ongeluk naar Uitgeest

Grote aanloop bij 
Kledingbank IJmond

Uitgeest - Eigenaren van het  
bedrijf Boot in het Friese Akkrum 
zijn op zoek naar de eigenaar 
van een poes die vorige week 
per ongeluk met één van hun 
klanten meereed naar Uitgeest. 
De poes sprong uit de boot op 
de aanhanger van de klant toen 
hij aankwam bij een jachthaven 
in Uitgeest om daar zijn boot te 
stallen. 
,,Het beestje laat zich helaas niet 
vangen maar eet wel de bak-
jes leeg die op de jachthaven in 
Uitgeest buiten zijn gezet’’, al-
dus Romkje Groothedde van het 
Friese bedrijf. ,,We hebben diver-
se families hier in Akkrum ge-

beld, maar tot nu toe nog zonder 
resultaat. Ook via Facebook pro-
beren we zijn baasje te achter-

halen, maar mogelijk is het dus 
een wilde kat die hier op het in-
dustrieterrein leefde.’’
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Sponsorloop voor medicijn 
tegen stofwisselingsziekte
Uitgeest - In ons land worden 
per week 1 à 2 kinderen geboren 
met een energiestofwisselings-
ziekte, ook wel mitochondriële 
ziekte genoemd. De helft van de-
ze kinderen komt voor hun tien-
de te overlijden en maar liefst 70 
procent zal de volwassen leeftijd 
niet bereiken.
Kinderen met deze ziekte heb-
ben een ‘defecte batterij’ waar-
door zij altijd moe zijn en hun 
organen worden hierbij lang-
zaam aangetast. De tweejarige 
Torre Bekkers uit Uitgeest werd 
met deze vreselijke ziekte gebo-
ren waar helaas nog steeds geen 
medicijn tegen gevonden is. 
Femke Kossen, nicht van Torre’s 

moeder Anouk, is begaan met de 
situatie. Femke: “Vorig jaar herfst 
is bij Torre de diagnose van de-
ze erfelijke ziekte gesteld. Torre 
heeft een achterstand in zijn ont-
wikkeling, kan bijvoorbeeld niet 
zitten en groeit niet naar beho-
ren. ’s Nachts wordt hij gevoed 
met een sonde. Een paar keer 
per week wordt hij door zijn ou-
ders naar Heliomare gebracht, 
waar hij zich voort leert bewe-
gen door over de grond te rollen 
en leert communiceren.’’
Femke omschrijft Torre als een 
vrolijk en aanhankelijk kereltje 
dat gek is met zijn opa’s, oma’s 
en zusje Senna. Hij houdt er 
van om zo dicht mogelijk bij de 

mensen te zijn. Dat een kind-
je als Torre veel aandacht vraagt 
en geduld vergt, moge duidelijk 
zijn. Gelukkig krijgen zijn ouders 
hulp in de vorm van onder ande-
re oppas en advies. Femke: “Zijn 
ouders Anouk en Andy Bekkers 
wilden hun machteloosheid om-
zetten in een daad en besloten 
een sponsorloop te organiseren 
waarvan de opbrengst voor de 
Stichting Energy4all is. Het geld 
is niet voor Torre want voor de 
vorm die hij heeft, is helaas geen 
medicijn. Maar het zou zo prach-
tig zijn als deze stichting met 
sponsorgeld het onderzoek naar 
een medicijn uit kan breiden en 
versnellen.”

Torre, het tweejarige zoontje van Anouk en Andy Bekkers, leidt aan een  ernstige stofwisselingsziekte

Uitgeest heeft haar 
eigen Be Like-pagina
Uitgeest - Sinds vorige week 
heeft Uitgeest opo Facebook een 
eigen Be Like-pagina. Begin de-
ze week had die pagina al meer 

dan 500 volgers. De pagina is te 
vinden op: www.facebook.com/
uitgeestersbelike of www.uit-
geestersbelike.nl.

Uitgeest - Deze week is de 
voorjaarscompetitie van de 
Noordhollandse tafeltennis-
sers weer van start gegaan. 
Drie van de vier teams van 
TTV Uitgeest begonnen hun 
competitie zeer verdienste-
lijk, alleen team 3 ging met 
een dikke nederlaag naar 
huis.
Team 1 heeft als gedegradeerde 
tweedeklasser flink uitgehaald 
bij en tegen ZTTC 7 in Zaan-
dam. Henk Spoelstra en Vic-
tor Tchernov namen hun nieu-
we teamgenoot Jeri Fatels mee 
en dat was geen slechte stap. De 
heren wonnen met maar liefst 
9-1, omdat alleen Tchernov op 
het eind van de avond een vijf-
gamer net verloren zag gaan.
Team 2, verzwakt vanwege het 
vertrek van Jeri Fatels, liet er 
toch geen gras over groeien te-
gen Spaarne 5. Thom van Son 
en Ruud Pel hadden in  Patrick 
Rasch als invaller een uiterma-
te effectieve teamgenoot, want 

alsof het niets was won ook hij 
al zijn partijen. De heren gingen 
dus met een meer dan verdiende 
10-0 naar huis.
Het derde team had het heel 
zwaar in de uitwedstrijd tegen 
Rapidity 9. Marcel Couwenberg 
en Nico Baltus konden geen 
vuist maken tegen de sterke Be-
verwijkers. Dennis Janssen wist 
nog twee overwinningen te boe-
ken, hoewel één ervan een “nar-
row escape”was.
Team 4 kwam met nieuwkomer 
Jelle van Werkhoven tegenover 
TempoTeam 14 te staan. Hij ver-
loor weliswaar zijn eerste par-
tij, maar won met Billy Fatels de 
dubbel en zijn andere twee en-
kelspellen. Fatels kwam he-
lemaal ongeschonden uit de 
strijd met drie punten, hij ver-
loor slechts één game. Huib van 
Leeuwen ging twee keer in vijf 
games onderuit, maar won toch 
zijn tweede wedstrijd overtui-
gend. Een fraaie 7-3 stand was 
daarmee het eindresultaat.

     Tafeltennisnieuws

Vervolg: stempelkaartactie 
Banketbakkerij Versteeg
Uitgeest - De komende maan-
den (tot en met 20 april) kunnen 
klanten van Banketbakkerij Ver-
steeg met de stempelkaartac-
tie sparen voor een overheer-
lijke gratis taart. Iedere beste-
ding van vijf euro is goed voor 
een stempel in de kaart. Bij in-
levering van een volle kaart (20 
stempels), voorzien van naam, 
telefoonnummer en adres, kan 
men kiezen uit een heerlijke, am-
bachtelijk gemaakte Wiener-Ca-
fe taart, Hazelnootschuimtaart of  
een Advokaat-driehoek gebak-

stuk. Op 20 april  dingen alle in-
geleverde stempelkaarten mee 
in de loterij. Er wordt één win-
naar getrokken, die een comple-
te set ontvangt van een Polaroid 
7 inch tablet.
Banketbakkerij Versteeg is 
maandag tot en met vrijdag open 
van 07.00 tot 18.00 uur. Zaterdag 
van 07.00 tot 16.30 uur. Voor al 
uw brood en banket!

Banketbakkerij Versteeg, 
Prinses Beatrixlaan 1D, Uit-
geest, tel. 0251- 312340.

Buur, poelier, Uitgeesterweg 29 
Schuyt, boekhandel, Middelweg 139 

Dekamarkt, Middeweg 80 
Gemeentehuis Uitgeest, Middelweg 28 

Jumbo, Melis Stokelaan 1-3 
Deen, Anna van Renesseplein 1

Geen krant ontvangen?
OP ONDERSTAANDE 

ADRESSEN KUNT U DE

AFHALEN

‘De Groet uit Schoorl Run’ trekt 
op de tweede zondag van fe-
bruari jaarlijks een grote stroom 
hardlopers naar Noord-Holland. 
Zij kunnen deelnemen aan de 
10, 21,1 en 30 kilometer en de af-
standen voeren door het prachti-
ge duingebied.

Inmiddels hebben Anouk en An-
dy circa 25 lopers uit de vrien-
den- en kennissenkring enthou-
siast weten te maken om mee 
te doen aankomende zondag 
9 februari en staat er 5000 eu-
ro op de teller. De inschrijving 
voor de loop is inmiddels ge-
sloten maar mocht u willen do-
neren voor dit goede doel, kijkt 
u dan voor meer informatie op: 
www.energy4all.eu en www.
groetuitschoorl.nl. Direct storten 
mag natuurlijk ook op een speci-
aal hiervoor geopende rekening 
t.n.v. A. Bekkers, rekeningnum-
mer: NL 89 RBRB 8807923769 
onder vermelding van Stichting 
Energy4all. (Monique Teeling)
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Uitgeest - Voor de tweede keer 
dit seizoen heeft FC Uitgeest on-
nodig verloren van Foresters. 
Wederom, net als in de thuis-
wedstrijd,  was FC Uitgeest in 
de eerste helft de bovenliggen-
de partij, werden er aantal hon-
derd procent kansen gecreëerd 
maar was het uiteindelijk toch 
weer Foresters die in de tweede 
helft met 2-0 de lachende win-
naar was. Verdiend? Nee, maar 
daar maalden ze in Heiloo niet 
om. Zeker niet Nick Kramer want 
weer was hij het die FCU, ove-
rigens met een fraaie vrije trap, 
de das om deed. Nul punten dit 
seizoen tegen Foresters waar het 
zomaar zes hadden kunnen zijn. 
FCU startte met William de Lang 
in het doel omdat vaste doelman 
Erik Alders geblesseerd was. 
Vanwege een trainingsachter-
stand begon Bart Janssen van-
daag op de bank en door het 
ontbreken van Nick van der Valk 
startte Jordy Duijn in de spits.
Het begin van de wedstrijd werd 
gekenmerkt door een merkwaar-
dige gebeurtenis. De eerste spe-
ler die de bal raakte moest tot 
zijn verbazing constateren dat 
er ofwel per ongeluk gestart was 
met de zogenaamde “plofbal” uit 
het zaalvoetbal, ofwel dat de ge-
sponsorde bal ordinair lek was. 
Het laatste bleek het geval. Na-

FC Uitgeest ’kansrijk’ 
en toch kansloos!

dat de vandaag goed leidende 
scheidsrechter Bolten, de nieu-
we bal in het spel had gebracht 
was het vooral FC Uitgeest dat 
de aanval zocht. Het leidde in de 
7e minuut al tot een grote kans 
voor Remco van Boxtel. Alleen 
voor keeper Laagland schoot hij 
helaas de bal in het zijnet. Even 
later was het Ruud Koedijk die 
in de 10e minuut alleen voor 
Laagland verscheen maar ook 
hij verzuimde de score te ope-
nen. Daarna was het Foresters, 
dat onder leiding van de goed 
spelende Nick Kramer, meer en 
meer uit zijn schulp kroop. Vlak 
voor rust was het dan toch weer 
FCU dat via Ramon den Nijs de 
0-1 op zijn sloffen had. Maar ook 
nu wilde de bal er niet in.
Na de rust werd het er allemaal 
niet beter op. Beide teams deden 
hartverwarmend hun best maar 
het aantal misverstanden, onvol-
ledige passes en keren balverlies 
aan beide kanten namen hand 
over hand toe. Je kon je afvragen 
of scheidsrechter Bolten mis-
schien toch niet per ongeluk de 
“plofbal” terug had gebracht in 
het spel. Zo leek de wedstrijd re-
gelrecht op een puntendeling af 
te stevenen. Nick Kramer dacht 
daar blijkbaar anders over. In 
de 84e minuut mocht hij schuin 
voor keeper Wiliam de Lang een 

vrije trap nemen. Waar iedereen 
blijkbaar een voorzet verwachtte 
verraste hij zowel verdediging als 
keeper met een venijnig schot in 
de korte hoek.1-0. FCU was dui-
delijk uit het lood geslagen en 
slaagde er niet meer in om er 
nog een slotoffensief uit te per-
sen. Zelfs werd het nog 2-0. Ine-
cia profiteerde slim van een slip-
pertje van Joost de Jong. “On-
verdiend”, “geflatteerd” en “we 
hadden hier meer verdiend”. El-
ke cliché uit de voetbaltaal was 
voor FCU  vandaag waar. Maar 
op het scorebord stond gewoon 
een “kansloze” 2-0. (De Afval-
lende Bal)

FC Uitgeest: De Lang, Kris-
tel, van den Helder, de Jong, 
Toebes (45e Janssen), Ramon 
den Nijs, John de Nijs (76e 
Olgers), Brouwer, van Boxtel, 
Koedijk, Duijn (66e Half). 

Zaterdag 08 februari junioren:
Kon. HFC A1-Uitgeest A1 (zat) 14:00
IVV B1-Uitgeest B1 14:00
Uitgeest B2-Adelbert St B1 13:00
Uitgeest B3-Kolping Boys B6 13:00
Uitgeest B4-Jong Holland B3 13:00
SVW 27 C1-Uitgeest C1 13:15
Castricum C1-Uitgeest C2 12:30
Berdos C2-Uitgeest C3 14:30
Koedijk C5-Uitgeest C4 13:30
SVW 27 C8-Uitgeest C5 11:30
Monnickendam C3-Uitgeest C6 10:00
Pupillen:
Stormvogels D1-Uitgeest D1 10:15
Uitgeest D2-Purmersteijn D4 10:00
Uitgeest D3-Castricum D3 11:30
DTS D3-Uitgeest D4 10:40
Uitgeest D5-Koedijk D5 11:30
KFC D8-Uitgeest D7 13:45
Wherevogels De D6-Uitgeest D8 12:00
Uitgeest E2-Reiger Boys E4 10:15
Kolping Boys E4-Uitgeest E3 11:30
Vitesse 22 E4-Uitgeest E5 09:45
Uitgeest E6-Kolping Boys E10 11:30
Uitgeest E8-HSV E9 10:15
Foresters de E10-Uitgeest E9 10:15
Kolping Boys F1- Uitgeest F1 10:15
Uitgeest F2-HSV F1 10:15
Uitgeest F3-Alcmaria Victrix F2 09:00
Uitgeest F5-Foresters de F7 09:00
Uitgeest F7-Alkmaarsche Boys F1 09:00
Castricum F8-Uitgeest F9 09:00
Uitgeest F10-Zeevogels F4 09:00
KSV F11-Uitgeest F11 09:30
Meervogels 31 F4-Uitgeest F12 09:00

Vitesse 22 F5-Uitgeest F13 09:45
Adelbert St MP1G-Uitgeest MP1 10:00
Uitgeest MP2-Wijk aan Zee MP1 09:00
Uitgeest KB1 09:00
Meisjes:
WSV 30 MB1-Uitgeest MB1 13:00
Con Zelo MC1-Uitgeest MC1 13:00
Uitgeest MD1-RKEDO MD1 10:30
Kwiek 78 MD2-Uitgeest MD2 10:30
Uitgeest ME1-Vitesse 22 ME1 11:30
G-team:
Uitgeest G1-CTO 70 G1 13:00
Uitgeest G2-WMC G2 13:00
Kolping Boys MC1-Uitgeest MC2 13:15

Zondag 09 februari senioren:
Uitgeest 2-Zeeburgia 2 11:00
Uitgeest 3-HSV 2 10:30
Uitgeest 4-Purmersteijn 4 12:00
Koedijk 5-Uitgeest 5 11:30
Uitgeest 6-Kennemers 5 14:00
Uitgeest 7-Vitesse 22 5 10:00
Bergen 2-Uitgeest 8 11:30
HSV 6-Uitgeest 9 10:00
Uitgeest 10-Koedijk 11  12:45
Limmen 8-Uitgeest 11  12:00
Uitgeest 12-KFC 7 10:30
Victoria O 7-Uitgeest 13 12:30
Junioren:
Uitgeest A2-Texel 94 A1  14:00
Uitgeest A3-KSV A2 13:30
Dames:
Uitgeest VR1-Alcmaria Victrix VR1 10:00
Meisjes:
Uitgeest MA1-Foresters de MA1 12:00

Fabo heeft draai 
gevonden in Zienhouse
Uitgeest - Na een jaar organi-
seren van verschillende hobby-
clubs in de nieuwe clubruimte 
in het Zienhouse, maakt de Fabo 
Hobbyvereniging de balans op. 
“De verhuizing ging niet zonder 
slag of stoot, maar daar is de ver-
eniging gezond en wel uitgeko-
men”, aldus de toenmalige ver-
huiscoördinator. Het ziet er in-
derdaad naar uit dat de leiding 
de club op orde heeft. Het be-
stuur draait echter op een laag 
pitje en mist nog een voorzitter 
of voorzitster. Goed voor de ver-
eniging is de rijk gevulde wacht-
lijst. Om die weg te werken zijn 
er nieuwe vrijwilligers nodig. 
Er hebben zich inmiddels twee 
nieuwe leiders aangemeld. Daar 
staat tegenover dat er wel een 

leider heeft bedankt. Leuk is dat 
vader en dochter Theo en Mai-
da van der Eng samen met Kees 
Holsbeeke een nieuwe club heb-
ben gestart. De Doe Meer club 
is voor meisjes en jongens die 
meer willen doen dan alleen tim-
meren of knutselen. Op de nieu-
we club is er gelegenheid voor 
spelletjes en het werken met al-
lerlei verschillende materialen en 
technieken. Het gezellig samen-
werken staat op deze club cen-
traal. “Met deze club proberen 
wij de wachtlijst deels weg te 
werken”, legt Maida uit als Fa-
bo-hoofdleidster. Belangstel-
lende vrijwilligers kunnen con-
tact opnemen met de secreta-
ris Kees Holsbeeke via info@fa-
bouitgeest.nl.

Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU aanstaande zaterdag:

Veld Thuis 
10:00 JE2 - Hurley JE5 
10:00 ME3 - Magnus ME2 
10:00 ME5 - Heerhugowaard 
ME4 
10:00 MF2 - Alkmaar MF2 
11:30 MC3 - Lelystad MC3
Veld Uit 
09:30 ME1 - F.I.T. ME6 
10:00 JE1 - Xenios JE3 
10:00 MF1 - Magnus MIX F1 
10:00 J8D1 - Xenios J8D1 
10:00 ME2 - Kraaien ME1
11:45 ME4 - Alkmaar ME7
Zaal
De Bloemen, Castricum
10:20 JC1 - Mijdrecht JC1
12:10 JC1 - HBS JC3
Waterakkers, Heemskerk
10:30 MB1 - Castricum MB2
11:25 MB1 - Hurley MB3  
Bindelwijk, Ouderkerk aan 
de Amstel
16:05 JA1 - Haarlem JA1
17:00 JA1 - HIC JA1

Zondag 9 februari

Zaal
Boelelaan, Amsterdam 
13:30 MD1 - Pinoké MD4 
14:20 MD1 - Alliance MD6
Tetterode hal, Overveen
17:25 JB1 - de Reigers JB3
18:15 JB1 - Rood-Wit JB4
’t Spant, Leimuiden
16:30 DJ1 - VVV DJ1 
19:15 DJ1 - HBS D3 
De Enterij, Limmen
10:10 M8D2 - Magnus M8D1 
12:40 M8D2 - Hermes M8D1

Speelschema 
jeugd MHCU

VVD Heemskerk trekt zich 
terug van verkiezingen
Heemskerk - De VVD zal in 
Heemskerk niet deelnemen aan 
de verkiezingen voor de ge-
meenteraad. Dat heeft een 
woordvoerder van het lande-
lijk partijbureau bevestigd. Het 
hoofdbestuur van de VVD heeft 
besloten de machtiging tot deel-
name aan de verkiezingen onder 
de naam VVD in Heemskerk in 
te trekken.
Tot deze drastische maatregel is 
besloten nadat het al maanden-
lang rommelt in de Heemskerkse 
VVD-fractie. In een half jaar tijd 
werden drie verschillende kan-
didaten naar voren geschoven 
als lijsttrekker, onderlinge ru-
zies mondden uit in het verstu-
ren van dreigbrieven en recent 

stapte raadslid Daniëlle van der 
Haagen-Brinkman uit onvrede 
met de gang van zaken over naar 
de fractie van Heemskerk Lokaal. 
Het partijbestuur van de VVD 
heeft kennis genomen van de 
gebeurtenissen in de Heems-
kerkse VVD-fractie en vreest dat 
men niet in staat zal zijn de VVD 
op integere wijze te vertegen-
woordigen in Heemskerk. Omdat 
de datum voor het inleveren van 
de kandidatenlijsten inmiddels is 
verstreken, zullen de liberalen de 
komende vier jaar geen deel uit 
kunnen maken van de Heems-
kerkse gemeenteraad. 

In 2010 behaalde de partij vijf ze-
tels. (Bos Media Services)

wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!
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Veertig jaar vooruitstrevend en trendsettend

Jubileum Ton Scholten Tegels & Sanitair

Castricum - Body Slen is op 
6 februari precies vijftien jaar 
lang gevestigd op de Beverwij-
kerstraatweg 32. Om dat te vie-
ren krijgt iedereen gedurende de 
maand februari vijftien procent 
korting op het gehele aanbod 
van dit veelzijdige bedrijf. 
Mariette  Knol, eigenaresse van 
Body Slen, vertelt: ,,Vijftien jaar 
geleden ben ik hier begonnen 
met bewegingsbanken en een 
zonnebank. Vanaf het begin zat 
de loop er goed in; dat kwam 
ook omdat het concept hier in de 
buurt vrij nieuw was. Een groot 
aantal klanten komt hier sinds 
die tijd en daar ben ik heel blij 
mee. Dat geeft toch aan dat de 
sfeer hier goed is. In de loop van 

de jaren zijn er wel een aantal 
dingen veranderd. Na een jaar 
kwam er al een nagelstudio bij 
en na twee jaar cardioapparaten, 
omdat er vraag was naar een 
product voor conditieopbouw in 
een rustig en verantwoord tem-
po. Dus naast de bewegings-
banken, waarbij men een gratis 
proefles kan volgen en die voor 
de versterking van de spieren 
zorgen, werkt men met de car-
dioapparaten aan de conditie-
opbouw. Hier geldt ook een gra-
tis proefles voor. De bewegings-
banken zijn voor iedereen ge-
schikt, omdat het onbelast be-
wegen is, maar er wel voor zorgt 
dat de spieren sterker worden. 
Deze methode is zeer geschikt 

,,We blijven in beweging”
Body Slen is 15 jaar 
15% korting op alles

voor mensen met medische pro-
blemen, maar ook voor mensen 
die niet van sporten houden en 
wel hun lichaam in goede con-
ditie willen houden. De bewe-
gingsbanken zijn er voor man-
nen en vrouwen van zestien tot 
honderd jaar." 
Na vier jaar vestigde Schoon-
heidsinstituut Myrtille zich in het 
pand en een jaar daarna Haar-
mode Mieke. ,,Mieke gaat ons 

jammer genoeg per 1 april verla-
ten en we zoeken nog een opvol-
ger voor haar die als zelfstandig 
ondernemer een kapsalon wil 
runnen. Ook alweer ruim vijf jaar 
maakt Renate van Consensio 
Sportmassage onderdeel uit van 
ons bedrijf. En sinds vorig jaar 
Brigitte Duin met een praktijk 
voor Haptonomie. Sinds vijf jaar 
staat er als naam Fit en Beauty 
op het pand, omdat dat de he-

le lading dekt van wat we hier al-
lemaal doen. Sinds vorig jaar zijn 
we ook gestart met Proslank, het 
eiwit dieet. Veel mensen kennen 
het wel van de tweewekelijkse 
stukjes over het afvallen in de-
ze krant. Vanaf maart beginnen 
we weer een nieuwe reeks ar-
tikelen met twee personen die 
succesvol af willen vallen. Daar-
voor zoeken we nog mannen of 
vrouwen die dit samen met ons 
willen doen. We blijven in be-
weging, maar dat kan ik niet al-
leen. Het succes is mede te dan-
ken aan mijn collega’s waaron-
der Marjan. en zeker niet te ver-
geten Kees mijn partner. Hij doet 
alle voorkomende klussen. En 
natuurlijk wil ik ook alle klanten  
bedanken, want zonder hun zou-
den wij dit vijftienjarige jubile-
um niet kunnen vieren. Daarom 
doen wij hen de gehele maand 
februari 15% korting cadeau." 
Bel tel.: 0251-670000 voor meer 
informatie of kijk op www.body-
slen.nl of op de pagina op Face-
book. 

Uitgeest - Wat op 8 februari 
1974 begon als een tegelshow-
room in de garagebox van Ton en 
Ineke Scholten op Vrijburglaan 2, 
is in veertig jaar uitgegroeid tot 
een innovatief en vooruitstre-
vend bedrijf in sanitair en tegels. 
Ineke verkocht in de beginperi-
ode de tegels en Ton was de te-
gelzetter. Al snel verhuisden ze 
naar Vrijburglaan om in een rui-
mere garage een showroom te 
realiseren. Ton en Ineke koch-
ten na tien jaar een stuk grond 
op het nog te ontwikkelen in-
dustrieterrein van Uitgeest. Ton: 
,,Op 8 februari 1984 werd het 
pand met 240m2 showroom ge-

opend. Er werd samengewerkt 
met loodgieterbedrijf ATG, dat is 
nu een onderdeel van Ton Schol-
ten Tegels & Sanitair, en zodoen-
de kon het bekende totaalcon-
cept worden geboden; van ont-
werp tot oplevering van badka-
mers op hoog niveau, alles in ei-
gen beheer en door eigen vak-
mensen verwerkt. Meegaan met 
de tijd of die liever drie stappen 
op voor zijn, is tot op de dag van 
vandaag ons streven.” Om op de 
hoogte te blijven van de trends 
en ontwikkelingen worden nati-
onale en internationale beurzen 
bezocht. ,,En we importeren zelf 
uit Italië, Spanje en België.” Het 

bedrijf met dertig medewerkers 
wordt al weer heel wat jaren ge-
leid door Bob en Kick Scholten, 
maar van stoppen willen Ton en 
Ineke nog niets weten. ,,Het zit 
in ons DNA en we draaien nog 
volop mee.” In de aanloop naar 
het jubileum is de showroom 
voorzien van een nieuw logo, 
een aantal nieuwe tegelvloeren, 
nieuw sanitair, een fraai aange-
lichte erker die vooral ’s avonds 
een eye-catcher is. In de week 
van 8 tot en met 14 februari is 
het feest bij Ton Scholten Tegels 
& Sanitair en krijgt iedere klant 
een fles Sanitairreiniger cadeau. 
Om de medewerkers te bedan-
ken wordt op zaterdag 8 februa-
ri het jubileum gevierd. De show-
room sluit dan om 15.00 uur. Ton 
Scholten Tegels & Sanitair, Wes-
terwerf 2 Uitgeest, www.ton-
scholten.nl, 0251-319101.

Castricum - Op dinsdag 11 fe-
bruari is er een Alzheimer Café 
in Castricum en het onderwerp 
is 'Dementie: waarom is bewe-
gen belangrijk?' De gesprekslei-
der is Anke Beerlage en zij ont-
vangt een bewegingstherapeu-
te over het belang van bewegen. 
,,Er is veel onderzoek gedaan 
naar bewegen en er is gebleken 
dat bewegen niet alleen goed is 
voor je lichaam, maar minstens 
zo goed voor je geest. Daarnaast 
kan bewegen ook nog eens heel 
leuk zijn en er zijn heel verschil-
lende manieren om te bewegen. 

Dementie en bewegen
Alléén, maar zeker ook samen!" 
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga dan naar het Alzheimer Café 
in Serviceflat Sans Souci. Adres: 
Sans Souci 113, Castricum. Van-
af 19.00 uur kan men aanbellen. 
Het programma start om 19.30 
uur en duurt tot 21.00 uur. 
Iedereen is welkom. De toegang 
én het eerste kopje koffie zijn 
gratis. Aanmelding vooraf is niet 
nodig.
Na dit gesprek is er gelegenheid 
om vragen te stellen. Er is een ta-
fel met brochures en andere lite-
ratuur om thuis na te lezen. 

Limmen - Donderdag is inge-
broken in een woning aan de 
Van Alkemadelaan in Limmen. 
De dader kwam binnen via een 
bovenlicht aan de achterzijde 
van de woning. Uit de woning, 
die helemaal werd doorzocht, 

Woninginbraak in Limmen
verdwenen onder anderen sie-
raden en geld. Eventuele getui-
gen van de inbraak worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie, tel.: 0900-8844. De in-
braak vond plaats tussen 15.30 
en 22.30 uur.

Castricum - De gemeente Cas-
tricum zet de samenwerking met 
Wecycle voort. Alle afgedankte 
elektrische apparaten en spaar-
lampen die inwoners inleveren 
op de milieustraat worden afge-
geven aan Wecycle, die ze laat 
recyclen. Wecycle is de stich-
ting die in Nederland de inzame-
ling en recycling van e-waste or-
ganiseert. Oude elektrische ap-
paraten worden voor meer dan 

75 procent gerecycled, spaar-
lampen zelfs voor meer dan 90 
procent. Door recycling blijven 
grondstoffen behouden en ko-
men schadelijke stoffen niet in 
het milieu terecht. Alle gemeen-
ten in Nederland werkten de af-
gelopen jaren samen met Wecy-
cle. De nieuwe overeenkomst 
heeft een looptijd van twee jaar, 
met een optie om daarna nog 
eens met twee jaar te verlengen.

Samenwerking voortgezet

pieter kieftstraat 20 
tel. (0251) 65 91 19 
info@bonhoeffer.nl

www.bonhoeffer.nl

Informatieavond
(alleen voor ouders)

11 februari 20.00 uur

Open Dag
15 februari 10.00 - 13.00 uur
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Regio – De jury van de Rabo-
bank Cultuurprijs 2014 heeft-
de namen van de negen geno-
mineerden voor de vier catego-
rieprijzen bekendgemaakt. Eén 
van de winnaars van de catego-
rieprijs wint uiteindelijk ook de 
hoofdprijs: de Rabobank Cul-
tuurprijs. Voor de Jong Talent-
prijs is één genomineerde en 
daarmee ook direct de prijswin-

Annemarieke wint Jong Talentprijs
naar in deze categorie: Annema-
rieke Kloosterhof (19) uit Akers-
loot, nu wonend en studerend in 
Londen, is de 19-jarige Anne-
marieke Kloosterhof iemand om 
niet uit het oog te verliezen.
 
Al op 17-jarige leeftijd spreid-
de Annemarieke haar vleugels 
en verwisselde Noord-Holland 
voor Engeland. Haar gevarieer-
de portfolio heeft zich de afge-
lopen jaren sterk ontwikkeld. 
Waar het begon met lijntekenin-
gen, is Annemarieke zich steeds 
meer gaan ontwikkelen met verf, 
kleurpotloden en inkt. Ze deinst 
nooit terug voor experiment en 
beperkt zich niet tot het creëren 
van beelden op papier. In pa-
per-art gaat haar onderzoek ver-
der. De jury is geprikkeld door 
haar geweldig gedetailleerde vo-
geltjes van papier. Annemarie-
ke verscheurt en verknipt thee-
doosjes en laat het papier op-
nieuw tot leven komen. Dat haar 

hart nog in Holland ligt is ook te 
zien in het recente project ‘Being 
Dutch’, waarin Annemarieke 
haar focus verlegt naar bewe-
gend beeld. In deze stop-motion 
animatievideo zien we haar ver-
dwijnen onder een laag oranje 
verf. De Cultuurprijs wordt sinds 
1990 iedere twee jaar uitgereikt 
aan een kunstenaar of een groep 
van kunstenaars die zich in bij-
zondere mate heeft onderschei-
den in zijn discipline.

Castricum - Na hevige regen-
buien lopen riolen soms over 
waardoor allerlei rioolrestanten 
zoals papierrestanten, blade-
ren en ander zwerfvuil in sloten, 
singels en dergelijke terecht ko-
men. Advies- en ingenieursbu-
reau Grontmij bedacht hiervoor 
een vuilfuik. Maandagmiddag is 
de allereerste vuilfuik in Neder-
land, die er uitziet als een reu-
zenpanty, te water gelaten onder 
toezien van Rob Veenman, porte-
feuillehouder integraal waterbe-
heer stedelijk gebied van Hoog-
heemraadschap Hollands Noor-
derkwartier en wethouder Me-
ijer. De tewaterlating van de tien 

meterlange reuzenpanty vond 
plaats op het terrein van het af-
valbrengpunt aan de Schulpstet. 
Jan Kollen, consultant watercon-
cepten bij Grontmij en bedenker 
van de fuik, vertelt over deze in-
novatie: ,,Tot nu toe gebruiken 
gemeentes grote, dure en lastig 
inpasbare bassins om het vuil in 
het rioolwater te laten bezinken 
om te voorkomen dat het vuil de 
sloten inloopt.
Met de vuilfuik kan volstaan 
worden met een eenvoudige fil-
ter, die is circa 90% voordeliger 
dan een bassin.” De resultaten 
van de proef zijn eind 2014 be-
kend.

Reuzenpanty voor vuil

Valentijnsmenu bij Bobs Party & Events

,,Wie deze uitstekende keuken 
ontdekt heeft, komt zeker terug”

Uitgeest - ,,Ik ben echt kri-
tisch als het gaat om lekker en 
gezellig uit eten, maar nadat ik 
de keuken van Bobs had ont-
dekt, zat ik er na een paar da-
gen weer om van een maaltijd 
te genieten. De eerste keer was 
ik er met een collega, de tweede 
keer met mijn man. En wel heb-
ben allemaal van elk gerecht ge-
noten.” Dat is zomaar een reac-
tie van een van de vele gasten 
die het vernieuwde restaurant 
van Bobs heeft ontvangen.
In dit gezellige, sfeervol inge-
richte restaurant kan men ge-
nieten van een fantastisch à la 
carte diner, steengrill- of bar-
becuearrangementen, maar 
ook van smaakvol samengestel-
de menu’s. Neem bijvoorbeeld 

het Valentijnsmenu inclusief een 
glaasje prosecco voor een spe-
ciale prijs.
Het restaurant is op een war-
me wijze ingericht, er is voldoen-
de ruimte en de bediening is uit-
stekend. Bobs Party & Events be-
schikt over een gastronomische 
keukenleiding. De chefkok en 
souschef komen beide uit ge-
renommeerde a la carte restau-
rants en hebben de leiding over 
twintig medewerkers. Maar het 
is ook mogelijk om zelf te kokke-
rellen. Steengrillen, barbecuen, 
maar ook het bereiden van di-
verse vis- en vleessoorten op de 
grillwok behoren tot de arrange-
menten.
Dan is het tijd om aan tafel te 
gaan en al snel verschijnt een 
plankje ciabatta met romige aïo-
li en een heerlijke tapenade. De 
soep van de chef is kerriesoep 
met zalm en dat is een comple-
te verrassing; dit is pas puur ge-
nieten. Ook de zalmbonbon ge-
vuld met rivierkreeftenstaart-
jes en avocado valt heel goed in 
de smaak. Deze voorgerechten 
worden opgevolgd door tourne-

dos van de Wieringerweide en 
dat is een mals stukje vlees dat 
opgediend wordt met een sma-
kelijke peper- of andere saus. 
Echte vleesliefhebbers nemen 
de sappige runderribeye van 350 
gram met een koude cajun-may-
onaise. Het feestmaal wordt af-
gesloten met een caramel fudge 
brownie met pistache ijs en een 
sorbet van rosébier, mojito en li-
moncello, ijs en slagroom, lek-
ker! Kijk voor de menukaart op 
www.bobs.nl. Aangeraden wordt 
om een tafel te reserveren, want 
het wordt steeds drukker in dit 
restaurant. Bel 0251-315150 of 
mail info@bobs.nl.

Bakkum - Op zaterdag 8 febru-
ari houdt de Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland in sa-
menwerking met De Hoep een 
lezing met beelden onder de ti-
tel: ‘Verrassend vogels kijken 
dicht bij huis’. De lezing wordt 
verzorgd door Koos Dansen, na-
tuurfotograaf en vind plaats in 
De Hoep aan de Zeeweg. Aan-
vang 14.30 uur. De lezing is gra-
tis voor leden van de vogelwerk-
groep, niet leden betalen drie 
euro. 

Lezing verrassende vogels

Castricum - Op initiatief van 
René Vermeer, conrector van 
Jac.P.Thijsse college en Machiel 
Postma, voorzitter FC Castricum 
is er een extra voetpad aange-
legd bij de ingang van sportcom-
plex Noord-End. Het extra voet-
pad is aangelegd om bezoekers 
van het sportcomplex een veili-

ge doorgang te geven naar de 
club. Dat was nodig omdat er op 
bepaalde momenten van de dag 
ook grote groepen scholieren 
het schoolterrein verlaten. Het 
idee voor deze oplossing kwam 
van Walter Husman, hoofd facili-
taire zaken van het Jac. P. Thijs-
se College. Foto: Han de Swart.

Buren realiseren voetpad

Drie dagen feest in de tent
Castricum - Een echte publieks-
trekker werd het; het evenement 
‘Castricum Beweegt’. Van 30 ja-
nuari tot en met 2 februari kwa-
men honderden mensen naar de 
feesttent op De Brink. 
Voor het optreden van muziek-
vereniging Emergo en musical-
groep The Cast bijvoorbeeld, of 
voor de ouderenmiddag met ac-
cordeonisten en entertainer Jan 

Zoontjes, een presentatie van 
Werkgroep Oud-Castricum en 
de bingo. Ook het keeztoernooi 
en het klaverjassen op vrijdag,  
met een optreden van Bernard 
Karsten, werd druk bezocht.
Mountainbikers en vooral wan-
delaars kwamen op zaterdag 
aan hun trekken. ’s Avonds kon 
het publiek de ontknoping van 
de Sportverkiezingen Castricum 

meemaken en genieten van de 
muziek van Truus Trut en de Ter-
lenka’s en Bernard Karsten. Op 
zondag ging ‘het dak eraf’ tij-
dens het Sociaal Carnaval voor 
ruim driehonderd mensen met 
een verstandelijke beperking 
met onder andere De Wico’s 
en niemand minder dan Hen-
ny Huisman met zijn Soundmix-
show. 
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Castricum - Zonder aanvoerder 
Robin Bakker trad de ploeg van 
Vitesse ‘22 aan tegen Westfrie-
zen, dat thuis nog met 3-2 was 
verslagen. Ook dit keer leidde Vi-
tesse soeverein bij rust met 0-3, 
maar in plaats van door te druk-
ken liet men Westfriezen op-
nieuw in de wedstrijd komen. 
En ook dit keer kwam de thuis-
ploeg niet verder dan twee doel-
punten, zodat na negentig minu-
ten de eindstand opnieuw 2-3 in 
het voordeel van Vitesse was. Na 
een half uur spelen was het raak. 
Jort Kaandorp passeerde van-

af links enkele tegenstanders en 
haalde vanaf rand strafschopge-
bied verwoestend uit met rechts. 
Mede door de laagstaande zon 
had de keeper daartegen geen 
enkel verweer: 0-1. Vijf minu-
ten later werd de zon de kee-
per opnieuw fataal toen hij zich 
verkeek op een wel heel scher-
pe voorzet vanaf links van Tanno 
van de Berghe. Tussen zijn han-
den door belandde de bal als-
nog in de kruising: 0-2. De eer-
ste kans op een 0-3 ruststand 
volgde niet veel later, toen een 
rush van Jort Kaandorp onregle-

Limmen - Wim Mandemakers 
is donderdagavond weer op 
overtuigende wijze winnaar ge-
worden van de tweede rit in en 
reeks van tien om de Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) moun-
tainbikecup. Op een ditmaal per-
fect te berijden parcours aan de 
Pagenlaan in Limmen was het 
thuisrijder Kay Pronk die er als 
een bezetene vandoor ging, de 
rest verbijsterd achterlatend. 
Dat Pronk ook maar een gewoon 
mens is, bleek bij de tweede 
doorkomst. Wim riep, ondanks 
een spectaculaire salto in de 
eerste omloop, Kay in de tweede 
ronde tot orde. Door Pronks ac-
tie na de start was zijn motor op-

geblazen en kon zodoende ook 
Ben Visser de Limmenaar pas-
seren. Toch wist Pronk zich op 
wonderbaarlijke wijze te herpak-
ken en reed weer naar Visser toe 
om hem vervolgens op een be-
slissende achterstand te rijden. 

Na ruim tien jaar mountainbi-
ken rondom Sportpaleis Alkmaar 
hebben de jongeren met een 
verstandelijke beperking hun 
nieuwe thuis gevonden op het 
MTB parcours aan de Pagenlaan 
in Limmen. De lessen zijn iedere 
zaterdagmorgen van 9.00-10.00 
uur. Kijk voor meer informatie op 
www.kpbiking.nl of bel Ton Kra-
mer 06-50506087.

Wim zet zegereeks 
voort, nu ook G-team

Vitesse wint ook van 
Westfriezen met 2-3

mentair werd onderbroken, maar 
Lennert Beentjes schoot de toe-
gekende penalty in de han-
den van de keeper. Niet veel la-
ter scoorde de spits echter als-
nog toen hij opnieuw vrij voor-
de keeper verscheen en de 0-3 
op het scorebord liet aanteke-
nen. Halverwege de tweede helft 
werd een onachtzaamheid in de 
verder prima spelende defen-
sie, met een prima Rob Touber 
aan het hoofd, direct afgestraft 
door Niels Eikenaar. Na een ho-
ge voorzet van rechts stond hij 
zomaar geheel vrij voor doel en 
zijn kopbal naar de grond ging 
net langs de schoen van Tom 
Laan: 1-3. Toen werd een voor-
zet vanaf rechts binnengetikt: 
2-3. Maar verder liet Vitesse het 
niet komen zodat de drie punten 
terecht meegenomen werden 

naar Castricum. Door deze over-
winning is Vitesse opgeklom-
men naar een gedeelde tweede 
plaats op de ranglijst. Komende 

zondag staat het inhaalduel te-
gen VSV op het programma die 
slechts een punt minder heeft 
dan Vitesse.

Castricum - Eigenaar Ron 
Limmen van het gelijknamige 
timmerbedrijf is al lange tijd 
nauw betrokken bij het wel 
en wee van het meidenvoet-
bal bij Vitesse ’22. Sinds de 
tweede helft van dit seizoen is 
die betrokkenheid ook zicht-
baar op het shirt van de mei-
den B1. 

Zij spelen voortaan met de naam 
van Timmerbedrijf Ron Limmen 
op de voorkant en een felroze 
cijfer op de achterkant. 
,,Het damesvoetbal bij Vitesse 
’22 zit in de lift”, zegt Ron. ,,Al-
le leeftijdscategorieën zijn verte-

genwoordigd, alleen de meiden 
A zijn vanaf dit jaar vervroegd 
doorgeschoven naar het nieu-
we vrouwenteam. Hierdoor kun-
nen tot in de verre toekomst ook 
dames bij Vitesse blijven voet-
ballen. Het succes zit vooral in 
de grote betrokkenheid van trai-
ners, begeleiders en spelers zelf.” 
Ron Limmen is daar zelf een 
goed voorbeeld van. Iedereen 
die ook wil voetballen kan een 
keer vrijblijvend meetrainen. In-
formatie over de vereniging en 
de trainingstijden zijn te vinden 
op www.vitesse22.nl. Of stuur 
een mail naar damesvoetbal@vi-
tesse22.nl.

Ron Limmen shirtsponsor 
van meiden B1 Vitesse ’22

Limmen – IJsclub Limmen is 
een van de deelnemers aan de 
op zaterdag 8 februari gehouden 
schaatswedstrijden die door ijs-
club Kees Jongert voor de der-
tigste keer organiseert. Er wordt 
gestreden om de Kees Jongert 
Bokaal op kunstijsbaan Kenne-
merland in Haarlem. Er wordt 
door de dames en heren, van 
pupil tot veteraan, gestreden op 
maar liefst 27 onderdelen over 
afstanden van 500 m. tot 5000 
m. Als extra staat er ook dit jaar 
een ploegachtervolging op het 
programma. De wedstrijden be-
ginnen om 17.00 uur en de toe-
gang is gratis.

Castricum - Zondag 2 februari 
werd in het Bredase Mastbos de 
vierde en laatste wedstrijd van 
het Nationaal Crosscircuit gelo-
pen. Onder mooie omstandighe-
den lieten de atleten van Team 
Distance Runners zich op het 
modderige parcours van voren 
zien. Podiumplaatsen waren er 
voor Manon Kruiver op de korte 
cross (zilver) en Mark Nouws op 
de lange cross (brons). Ronald 
Schröer wist na een vijfde plaats 
in de lange cross het Crosscir-
cuit op zijn naam te schrijven.

Castricum - Vrijdag 14 febru-
ari wordt door Blauw-Zwart, de 
Supportersvereniging van Vites-
se ‘22, voor de 45e keer de jaar-
lijkse ouderenmiddag georgani-
seerd. De ouderen gaan klaver-
jassen in de Vitesse-kantine. Er 
zijn mooie prijzen te winnen, ook 
bij de loterij. De aanvang is om 
14.00 uur.  De kaarten zijn vanaf  
woensdag 5 februari af te halen 
bij Jos Kramer, Wayenburg 5, tot 
12.00 uur of na 17.00 uur. 

Akersloot - Na tweemaal verlies 
op een rij, werd het voor de da-
mes van Meervogels hoog tijd de 
punten weer eens in huis te hou-
den. Na een prachtige wedstrijd 
zaterdagavond pakte Meervo-
gels deze punten en liet DTS 
met een verlies van 29-15 naar 
huis gaan. Meervogels nam al 
gauw de voorsprong en gaf de-
ze de gehele wedstrijd niet meer 
uit handen. De nummer elf van 
DTS werd uit haar spel gehaald 
door mandekking, waardoor het 
team zoekende was in de aanval. 
Meervogels bleef scoren, terwijl 
DTS daar duidelijk moeite mee 

had door de strakke verdedi-
ging en de keepster van Meer-
vogels. In de rust stond het 12-
6 in het voordeel van Meervo-
gels. De tweede helft verliep nog 
beter dan de eerste, waardoor 
Meervogels uitliep naar een ver-
schil van tien punten. De laatste 
paar minuten nam Meervogels 
een wending en ging offensief 
man op man spelen. De laatste 
paar ballen vonden het net en 
de wedstrijd eindigde met een 
stand van 29-15. Zaterdag 8 fe-
bruari speelt Meervogels dames 
1 uit tegen Zwaluwen te Hoorn 
vanaf 20.00 uur. 

Winst voor Meervogels

Castricum - Emar Pronk en Bart 
Nijenhuis van Cas Rc zitten in de 
voorselectie voor het Cross-bor-
der Tournament; een Internati-
onaal toernooi voor spelers van 
vijftien en zestien jaar (Oranje 
U17). Dit seizoen wordt het toer-
nooi in Spanje gespeeld. Pronk 
heeft al eerder in de voorselec-
tie gezeten en is mede dankzij 

zijn deelname aan Rugby Aca-
demy Noord-West, het Regiona-
le Talenten Centrum en natuur-
lijk zijn talent, weer gescout voor 
de selectie. 
Bart Nijenhuis heeft een ande-
re route gevolgd en heeft zich 
tijdens een competitiewedstrijd 
in het blikveld van het manage-
ment van U17 gespeeld.

Emar en Bart in voorselectie 
van Cross-border in Spanje

www. .nl

www. .nl

Schaatsen 
om de bokaal

Podiumplaat-
sen voor TDR

Ouderenmiddag 
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Limmen – Zondag gaven al-
le groepen Streetdance, Break-
dance en Zumba van Tios een 
dansdemonstratie in in een vol-
le Enterij. De Streetdancers uit 
het voortgezet onderwijs, onder 
leiding van Sylvie Been, dans-
ten op een eigen gemaakte re-
mix hiphop, streetdance, jazz 
en moderne dans. De jonge-
re dansers, onder leiding van 
Ingeborg Boer,  showden gla-
mour en glitter op muziek van 
Jordin Sparks. De twee Break-
dancegroepen onder leiding 
van Falko de Graaf lieten ie-

der eerst een groepsdans zien, 
waarna elke danser een ei-
gen act toonde. Ook de jong-
ste groep gaf een stoere, maar 
ook een vertederende demon-
stratie, terwijl de gevorderde 
Breakdancers juist een strak 
uitgevoerde groepschoreo lie-
ten zien, gevolgd door een indi-
viduele battle. Tussen alle dan-
sen door gaven Jeroen van Pul 
en Susanne Huissen ieder hun 
eigen Zumba-demonstratie 
met hun eigen dansers en met 
de VGO Streetdance groepen. 
Foto: Olaf Oudendijk. 

Limmen - Voor de schakers van 
SV Vredeburg waren het belang-
rijke dagen met een competitie-
duel voor zowel het eerste als 
het tweede zestal. Ook de ze-
ventiende ronde van de inter-
ne competitie stond op het pro-
gramma. Het eerste team van 
SV Vredeburg moest op dins-
dagavond aantreden bij Opposi-
tie 2 in Heiloo. Bob en Ed Stolp 
en Jos Admiraal scoorden een 
vol punt, terwijl Harold Ebels en 
Gertjan Hafkamp een nul noteer-
den. Door het cruciale halfje van 
Bert Hollander kwam Vredeburg 
met de schrik vrij: 3,5-2,5. Vrede-
burg blijft meedoen in de race 
om de titel in de derde klasse D. 

Op vrijdagavond ontving Vrede-
burg 2 het sterke Purmerend 5. 
De Limmers werden met 0,5-5,5 
overklast. Dick Aafjes, Sandra 
Hollander, Robert Termes, Hidde 
Ebels en Hans de Goede verlo-
ren. Alleen Ronald van der Storm 
was goed voor een remise. Vre-
deburg 2 zakt af naar de onder-
ste regionen op de ranglijst. De 
zeventiende ronde van de inter-
ne competitie bracht kampioen 
Bob Stolp en koploper Harold 
Ebels tegenover elkaar. Stolp 
toonde in een spectaculaire Si-
ciliaanse partij zijn schaaktech-
nische kunnen, maar Ebels be-
schikte over een vechtersmenta-
liteit: ondanks zijn mindere stel-

Vredeburg in titelrace

Dansdemonstratie Tios

Castricum - De Vrienden van FC 
Castricum houden op 6 februa-
ri bijeenkomst met als titel ‘Van-
daag beter dan gisteren, morgen 
beter dan vandaag.” Alex Pastoor 
geeft hierbij een kijkje in de keu-
ken van een betaalde voetbalo-
rganisatie. Alex Pastoor was tot 
augustus 2013 hoofdtrainer van 
NEC. Daarvoor was hij hoofdtrai-
ner van Excelsior, waarmee hij 
naar de eredivisie promoveerde. 
Alex Pastoor is ook jeugdtrainer 
geweest bij Feyenoord en AZ en 
assistent-trainer bij Heerenveen. 
Als voetballer speelde Pastoor 
in de eredivisie voor Volendam 
en Heerenveen. In het buiten-
land was hij als voetballer actief 
voor Harelbeke en Austria Lus-
tenau. Ook zal hij zijn visie geven 
op het herkennen van talent en 
het ontwikkelen hiervan.  Aan-

vang: 20.30 uur. Plaats: kantine 
FC Castricum..

Alex Pastoor bij FC Castricum

ling bleef hij met dame en paard 
complicaties zoeken rond de ko-
ning van Stolp. Deze gebruikte 
veel bedenktijd om de dreigin-
gen te pareren en de weg naar 
winst uit te denken. Toen Stolp 
met nog minder dan een minuut 
op de klok de kans liet lopen op 
remise door zetherhaling, sloeg 
Ebels met een dodelijke paard-
vork toe en scoorde het verras-
sende punt. Bert Hollander ver-
sloeg Ed Stolp met een klassieke 
koningsaanval. Gertjan Hafkamp 
won van de sterke Jos Admiraal. 
Piet van der Heijdt rekende vlot 
af met Harry Levering, die er niet 
helemaal bij was. Jan Brantjes 
presteerde prima met een keu-
rige zege op Alex Termes. Pion-
winst werd langzaam uitgebuit 
tot een heuse mataanval.

De zes winnaars van de 
sportverkiezingen 2013

Castricum - In een volle feest-
tent op De Brink maakte burge-
meester Toon Mans zaterdag-
avond tijdens het evenement 
‘Castricum Beweegt’ de zes win-
naars bekend van de Sportver-
kiezingen 2013. Sportman werd 
atleet Mark Nouws, sportvrouw 
schermster Birgitta Perton, de ti-
tel van de 55+ sporter ging naar 
polsstokspringer Marc van Vliet, 
sporttalent werd meerkampat-
lete Lisanne Schoonebeek, tot 
sportteam werd het Dames 1 
team van VV Limmen gekozen 
en bij de jeugdteams gingen de 
dames A-junioren van volleybal-
vereniging Croonenburg met de 
titel aan de haal. Op de foto Li-
sanne Schoonebeek in actie. 

Topweekend voor Dames 1 Limmen
Limmen - Zondag stond voor 
de Dames 1 van voetbalvereni-
ging Limmen, het sportteam van 
2013, de belangrijke competi-
tiewedstrijd tegen ADO’ 20 uit 
Heemskerk op het programma. 
Het eerste deel van de compe-
titie werd met een aantal neder-
lagen op rij afgesloten, het werd 
dus wel weer eens tijd voor een 
overwinning. Pupil van de week 
Desirée gaf het goede voor-
beeld door na haar rush naar 

het Heemskerker doel beheerst 
binnen te schieten. Uiteinde-
lijk was het Rosa die op de rand 
van de zestien meter vrij op doel 
kon schieten. Met een mooie ge-
plaatste bal in de benedenhoek 
wist zij de Heemskerkse keep-
ster kansloos te laten. Slechts 
een keer deze middag had de 
verdediging het nakijken. Een 
combinatie werd snel uitgevoerd 
en de behendige middenveldster 
van ADO wist wel raad met deze 

buitenkans. 2-1.
Het leek erop alsof het nog een 
spannende slotfase zou wor-
den. Maar hier dacht Suus an-
ders over. Vanaf haar linksback 
positie kwam zij mee naar voren 
tot aan de zestien meter van de 
tegenstander. Haar voorzet met 
links was zo scherp, dat de ver-
dedigster van ADO de bal par-
does in haar eigen doel schoot. 
3-1. Hiermee was het verzet van 
ADO gebroken. 

TV Castricum wordt 
tenniskidsvereniging

Castricum - Tijdens de jaar-
lijkse algemene ledenver-
gadering van TV Castricum 
werd door voorzitter Jos Ver-
kleij een aantal nieuwe initia-
tieven voor het seizoen 2014 
aangekondigd. 

De vereniging wil het prestatief 
tennis wat meer aandacht geven. 
Daarnaast gaat zij vol inzetten op 
het jeugdtennis via het aantrek-
kelijke programma Tenniskids, 
dat door de KNLTB vorig jaar is 

gelanceerd en de basis lijkt te 
zijn om de jeugd enthousiast te 
maken voor tennis. 

Als lid van de Technische Com-
missie (TC) gaf vice-voorzitter 
Edwin van de Vliet een nade-
re toelichting op het Beleidsplan 
Prestatief Tennis en het Tennis-
kids Programma. De TC streeft 
naar een jeugdselectie van in to-
taal 24 spelers verdeeld over de 
verschillende leeftijdscategorie-
en.

Verlenging van contract
Castricum - Vitesse ’22 en 
hoofdtrainer Patrick van der Fits 

hebben het contract met een 
jaar verlengd. Patrick is nu 1,5 

Brons op European Open
Castricum - Afgelopen week-
end was in Sofia de Europe-
an Open. Trainer van Judoclub 
Groefsema, Mikos Salminen, 
was door de bondcoach Maar-

ten Arends geselecteerd om deel 
te nemen namens Nederland in 
de klasse tot 60 kg. Dit was zijn 
eerste toernooi na lang blessu-
releed aan een knie. Dit toernooi 

was een belangrijk moment voor 
de voorbereiding voor volgende 
week; de Grand Slam van Parijs. 

Door overwinningen op een 
Roemeen, Oekraïner en een 
Mexicaan wist Mikos het brons 
te veroveren. 

jaar trainer van de hoofdselec-
tie en in deze periode is veel be-
reikt Zijn wens voor dit seizoen  
is om geen nacompetitie te spe-
len maar gelijk te promoveren.



Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail:
gemeentebestuur@uitgeest.nl

Openingstijden
Gemeentehuis 
maandag t/m donderdag van 
8.30 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 17.00 uur. Vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur.

- Publieksbalie: maandag 
t/m vrijdag 09.00-12.00 
uur en daarnaast ook op 
woensdagmiddag van 13.30 
tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 
20.00 uur.

- Afdeling Sociale Zaken: 
maandag t/m vrijdag 09.00-
12.00 uur.

 woensdag 13.30-16.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 
13.00 tot 15.30 uur; vrijdag 
en zaterdag van 09.00 tot 
12.00 uur 

In dringende gevallen kan te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.

Ophaaldata gft-afval
In week 7 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 10 februari.
De Kleis en Waldijk: woensdag 12 februari.
De Koog: donderdag 13 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 14 februari.
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Kastanjeziekte aan de 
Geesterweg

Burgerlijke stand
GEBOREN
Sebbe Cornelis Paul Pepping, zoon van M.C. Pepping 
en I.E. de Goed

ONDERTROUW
M.H.J. Leijen en B. van den Heuvel

Een viertal kastanjebomen in 
het plantsoen langs de Gees-
terweg, dichtbij sporthal De 
Meet, is ernstig aangetast door 
kastanjeziekte. Als gevolg van 
zwamvorming breken takken 
spontaan af. In twee van de 
vier bomen zit veel dood hout 

en zijn de toppen al aan het af-
sterven.

De zes tot twaalf meter hoge 
bomen worden op korte ter-
mijn gerooid. Kastanjeziekte is 
besmettelijk voor andere kas-
tanjebomen. 

Eén rijstrook Tolweg afgesloten
Van de Tolweg in Heemskerk 
is deze week één rijstrook af-
gesloten. Ook het fietspad 
is dicht. Reden is het verwij-
deren en aanleggen van een 
stalen gasleiding voor een 
nieuwbouwproject nabij de 

kruising met de Baandert.
Vanaf de Communicatieweg 
en de Baandert (in Heems-
kerk) is het niet mogelijk om 
de Tolweg op te rijden. Au-
toverkeer en fietsers worden 
omgeleid.

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl
www.dewoningtrein.nl

De kastanjebomen op de voorgrond moeten helaas worden verwijderd 
vanwege ziekte (foto: gemeente Uitgeest).

Het bestrijden van ongedierte 
is sinds een jaar geen wettelijke 
taak meer voor gemeenten. De 
gemeente Uitgeest verwijst in-
woners voor de bestrijding van 
ratten en muizen naar een ge-
specialiseerd bedrijf. Voor wes-
pen geldt hetzelfde, behalve 
als de overlast zich voordoet in 
de buurt van openbare gebou-
wen of plantsoenen. In dat ge-

val kunt u dit bij de gemeente 
melden via het ‘Meldingen- en 
klachtenformulier’ op de ho-
mepage van de gemeentelijke 
website.
Heeft u een muskusrat of be-
verrat gezien? Laat dit dan we-
ten op de website www.mus-
kusrattenbeheer.nl. Deze die-
ren vormen een bedreiging 
voor de veiligheid van dijken. 

Bestrijding ongedierte: 
geen gemeentetaak

Openbare bekendmakingen 
digitaal
De Openbare Bekendmakin-
gen van de gemeente Uitgeest 
(aangevraagde en verleende 
vergunningen; aankondigin-
gen van vergaderingen etc.) 
verschijnen vanaf volgende 
week niet meer in gedrukte 
vorm in een huis-aan-huisblad.
Ze zijn dan alleen nog in te 
zien op de overheidswebsi-
te www.officielebekendmakin-
gen.nl via ‘Gemeenteblad’. Na 

registreren (zie onder ‘Acties’) 
is het hier mogelijk om te zoe-
ken naar bekendmakingen van 
Uitgeest en andere gemeen-
ten. 
Het is mogelijk om via e-mail 
geattendeerd te worden op be-
paalde bekendmakingen.
De website geeft overigens 
ook de bekendmakingen van 
provincies, waterschappen en 
Staatscourant. 

Geen paspoortaanvraag op 
6 en 7 maart
Gemeenten kunnen donder-
dag 6 maart en vrijdag 7 maart 
2014 geen aanvragen voor een 
paspoort of een identiteits-
kaart in behandeling nemen. 
Dus ook op het gemeente-
huis van Uitgeest is dat op de-
ze twee dagen niet mogelijk. 
Reden is de invoering van de 
tienjarige geldigheid voor pas-
poorten en identiteitskaarten 
vanaf 9 maart 2014.
Paspoorten en identiteitskaar-
ten die zijn aangevraagd vóór 

donderdag 6 maart worden ge-
leverd binnen de gebruikelij-
ke levertijden. Een document 
waarvan de spoedaanvraag op 
woensdag 5 maart vóór 16.00 
uur is gedaan, wordt de dag er-
na, dus op 6 maart 2014 ge-
leverd.
Het aanvragen van een nood-
paspoort bij de Koninklijke Ma-
rechaussee blijft in de periode 
van donderdag 6 maart tot en 
met zondag 9 maart 2014 wel 
gewoon mogelijk.

De Monumentencommissie Uit-
geest houdt op donderdag 6 fe-
bruari 2014 om 16.00 uur een 

vergadering in het gemeente-
huis.

Vergadering Monumenten-
commissie

Legitimeren op de werf
Wie op de gemeentewerf af-
val komt aanbieden, moet 
zich kunnen legitimeren als 
Uitgeester. Inwoners die nog 
maar kort in de gemeente 
zijn, hebben nog geen iden-

titeitsbewijs met de woon-
plaats Uitgeest. Zij kunnen 
zich legitimeren met een aan 
hun geadresseerde brief, bij 
voorkeur afkomstig van de 
gemeente.
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een openbare verga-
dering op donderdag 6 februari 2014 in de raadzaal van het gemeente-
huis van Uitgeest. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en op de agen-
da staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Voorstel inzake het vervolg van de verkenning samenwerking gemeen-
ten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.
- Voorstel tot het vaststellen van de gewijzigde Legesverordening 2014.
- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf 
van printers.

VERGADERING COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN
De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt een openbare verga-
dering in de raadzaal van het gemeentehuis op maandag 17 februari 
2014. De vergadering begint om 19.30 uur en op de agenda staan be-
zwaarschriften tegen:

- het besluit van burgemeester en wethouders om een omgevingsver-  
  gunning te verlenen voor het plaatsen van een blokhut in het natuur- 
  en recreatiegebied Dijkerhemme te Uitgeest;
- het besluit van burgemeester en wethouders om een verzoek om plan-
  schadevergoeding af te wijzen;  
- het stopzetten van de subsidierelatie met de stichting CKV;
- de besluiten van burgemeester en wethouders met betrekking tot sub-
  sidievaststelling.

COLLECTIEVE FESTIVITEITEN
Bij besluit van 24 december 2014, met kenmerk B2013.1294,  hebben 
burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest op grond van 
artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Uitgeest besloten 
de volgende dagen en tijden aan te wijzen als collectieve festiviteiten: 
De nacht van vrijdag 25 april 2014 op zaterdag 26 april tot 01.00 uur in 
verband met Koningsnacht. 
Zaterdag 26 april 2014 tot 23.00 uur in verband met Koningsdag.
De nacht van zaterdag 7 juni 2014 op zondag 8 juni 2014 tot 01.00 uur 
in het Pinksterweekend.
Zondag 8 juni 2014 tot 23.00 uur in verband met het Pinksterweekend.
De nacht van zaterdag 5 juli 2014 op zondag 6 juli 2014 tot 01.00 uur 
in verband met de kermis.
Zondag 6 juli 2014 tot 23.00 uur in verband met de kermis.
Woensdag 9 juli 2014 tot 23.00 uur in verband met de kermis.
De nacht van woensdag 31 december 2014 op donderdag 1 januari 
2015 tot 01.00 uur in verband met Oudejaarsnacht.

Op deze dagen gelden de geluidsvoorschriften uit artikel 2.17, 2.19 en 
2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
niet. Aan het besluit zijn de volgende voorschriften verbonden:
Dat het equivalente muziekgeluidsniveau als gevolg van de inrichting, 
gemeten binnen in woningen van derden, niet meer bedraagt dan 50 
dB(A), en dat tijdens een collectieve festiviteit (met uitzondering van de 
kermis) deuren en ramen van de inrichting zijn gesloten behalve voor 
het doorlaten van personen of goederen.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na be-
kendmaking bezwaar maken. Verderop kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

STANDPLAATSVERGUNNINGEN
Bij besluit van 29 januari 2014, verzonden op 30 januari 2014, met 
kenmerk B2014.0403, hebben burgemeester en wethouders van de ge-
meente Uitgeest besloten om Vishandel Kerssens een standplaatsver-
gunning te verlenen ten behoeve van de verkoop van vis.
Het betreft de standplaats op het parkeerterrein bij de Jumbo Super-
markt aan de Melis Stokelaan op vrijdagochtenden en de zaterdagen, en 
de standplaats op het terrein aan de Middelweg nabij de Marskramer op 
vrijdagmiddagen. 
De vergunning is geldig van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015, en op 
woensdag 31 december 2014 voor de standplaats op het parkeerterrein 
bij de Jumbo Supermarkt aan de Melis Stokelaan.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na be-
kendmaking bezwaar maken. Verderop kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

Bij besluit van 29 januari 2014, verzonden op 30 januari 2014, met 
kenmerk B2014.0404, hebben burgemeester en wethouders van de ge-
meente Uitgeest besloten om de firma Mama Mai standplaatsvergunning 
te verlenen ten behoeve van voornamelijk Vietnamese snacks. 
Het betreft hierbij de standplaats op de locatie hoek Prinses Beatrixlaan/
Hogeweg op woensdagen, en de standplaats op de Anna van Renesse-
plein, ter hoogte van de voormalige bushalte, op donderdagen.
Deze vergunning is geldig van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015.
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na be-
kendmaking bezwaar maken. Verderop kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

Bezwaar maken
Tegen dit besluit  kan iedere belanghebbende binnen zes weken na be-
kendmaking bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Uit-
geest, Middel weg 28, Uitgeest, 1911 EG, door middel van het indienen 
van een gedagte kend en gemotiveerd ondertekend bezwaar schrift. Een 
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
U kunt de voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR, verzoeken 
om een voorlopige voor ziening, als u van mening bent, dat, gelet op al-
le belangen, onmid dellijke spoed dit noodzakelijk maakt; hiervoor zijn 
griffie rechten verschuldigd. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft 
aangetekend.
Een verzoekschrift tot voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indie-
nen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische  handte-
kening (DigiD). Kijk  op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Ontvangstdatum 
02-02-2014 - OV 2014-006 - Provincialeweg, langs A9 en Westerwerf - 
Plaatsen vier tijdelijke reclameobjecten
03-02-2014 - OV 2014-007 - De Kuil 25 - Oprichten woning

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden ver-
leend.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIERE PROCEDURE)
Verzenddatum
29-01-2014 - OV 2014-003 - Roerdompstraat 102 - Plaatsen deur in garage
04-02-2014 - OV 2013-089 - Langebuurt/Meerpad - Bouw van 9 wonin-
gen in plaats van de eerder op deze locatie vergunde 22 appartementen 
en het verplaatsen van 6 eerder vergunde bergingen

Bezwaar maken: 
tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken schrif-
telijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Deze termijn 
van zes weken gaat in één dag na de verzending van de besluiten aan de 
aanvragers. Deze datum hoeft dus niet gelijk te zijn aan de datum van 
deze publicatie. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwer-
kingtreding van de vergunning echter niet. Als u niet kunt wachten op 
een uitspraak op uw bezwaarschrift omdat u van mening bent dat snel 
een voorlopige maatregel nodig is, dan kunt u de voorzieningenrechter 
verzoeken om een voorlopige voorziening. Het verzoek om voorlopige 
voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. 

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 10 februari 2014 de 
bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behande-
len bouwplannen ligt vanaf 06 februari 2014 ter inzage bij de balie van 
de afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te behandelen bouwplan-
nen, het bijwonen van de vergadering en overige informatie over wel-
standszaken kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, 
mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.
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