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Nog onzekerheid over 
locatie opstelterrein
Uitgeest - De provincie Noord-
Holland heeft geen voorkeurslo-
catie uitgesproken voor een op-
stelterrein nabij Uitgeest, maar 
slechts ingestemd met vervolg-
onderzoek voor de  N203. Het re-
aliseren van voldoende opstel-
capaciteit voor de sprinters met 
eindstation Uitgeest is een rand-
voorwaarde om meer treinen te 
kunnen laten rijden. De vijf be-

trokken gemeenten, waaronder 
Castricum zijn met een unaniem 
advies gekomen voor het alterna-
tief N203 als minst bezwaarlijke 
locatie. Het alternatief N203 ligt 
aan de zuidoostkant van de be-
staande A9 en langs de spoor-
lijn Alkmaar - Zaandam en N203, 
in het gebied Stelling van Am-
sterdam, een Unesco-Wereld-
erfgoed. Er moet nu een  Heri-
tage Impact Assessment toets 
(HIA) uitgevoerd worden. Uit de-
ze HIA moet blijken of de unieke 
universele waarden van het we-
relderfgoed Stelling van Amster-
dam niet aangetast worden door 
de beoogde ontwikkeling. Als on-
derdeel van de HIA, zal gekeken 
worden hoe het opstelterrein zo 
goed mogelijk kan worden inge-
past en worden mogelijke maat-
regelen onderzocht om het effect 
op het werelderfgoed te minima-
liseren. In de zomer vindt een vol-
gend bestuurlijk overleg plaats 
om op basis van de HIA een defi -
nitief bestuurlijk besluit te nemen.

Uitgeest - Wat is het toch mooi, 
zo’n witte wereld. Fotogeniek, 
dat ook! Vele Uitgeesters haal-
den hun camera weer tevoor-

schijn, zo bleek uit onze mail-
box maandagochtend. Een 
paar plaatjes pikten we eruit. 
Carin van Veen stuurde ons de 

foto die overdag gemaakt is en 
Ger Bus laat zien dat sneeuw het 
ook midden in de nacht gewel-
dig doet op foto’s!

Sneeuw zorgt voor prachtige plaatjes

Februari Schnitten maand!

Schnitt van de week

7.95

Slagroomschnitt

In maar liefst 10 smaken

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
BTW

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11Spaar nu voor
Maja de Bij knuffels

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

G E M E E N T E
U I T G E E S T

iedere week op de 
achterpagina van 

deze krant het 
gemeentenieuws



4 februari 20152

Verschijnt woensdag
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Druk:
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Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEESTInbrekers en dieven actief 

Castricum - Dinsdag tussen 
21.30  en 22.05 uur is ingebro-
ken in een personenauto die ge-
parkeerd stond op een parkeer-
plaats voor De Kern in Castri-
cum. In de auto lag een fototas 
onder een deken. De dader heeft 
de autosleutels uit de jaszak van 
de chauffeur gehaald, die binnen 
aan de kapstok hing, en de fotot-
as meegenomen.
In de nacht van dinsdag op 
woensdag werd er ingebroken in 
een bedrijfsauto die geparkeerd 
stond op Tulpenveld in Castri-
cum. Het zijraam van het voer-
tuig werd ingeslagen waarna di-
verse goederen uit het voertuig 
weggenomen zijn. De benadeel-
de trof later een gedeelte van zijn 
goederen aan in de struiken. In 
de loop van de middag kwam er 
een melding bij de politie binnen 
dat op Tulpenveld de struiken 
werden doorzocht door de ver-
moedelijke daders. Door de ge-
dupeerde werd een foto van de 
beide mannen gemaakt. Een an-
dere bewoonster is vervolgens 
achter de twee mannen aange-
reden. Dit resulteerde uiteinde-
lijk tot de aanhouding van één 
van de twee mannen. De andere 
man is, ondanks een uitgebreide 
zoekactie, niet teruggevonden.
Woensdag rond 18.45 uur kwam 
een melding binnen bij de politie 
dat er een inbraak was geweest 
op De Tarp 39 A in Akersloot. De 
verdachten werden overlopen 
en getuigen zetten de achtervol-
ging is. Er was ook een voertuig 
met een bestuurder gezien dat 
vermoedelijk betrokken was bij 
de inbraak. Uiteindelijk werden 
twee personen aangehouden. 
De derde verdachte is niet aan-
getroffen. Opvallend was dat er 
veel Akersloters buiten op straat 
waren om mee te zoeken als ge-
volg van de Whatsapp-groep die 
er zeer actief is. Een interview 

met politiewoordvoerder Leon 
Veldt, die ter plekke was en hielp 
bij de aanhouding, is elders te le-
zen in deze krant.

In de nacht van woensdag op 
donderdag werd ingebroken in 
een bedrijfsauto op de Charlot-
te de Bourbonstraat in Castri-
cum. Zes blauwe vuilniszakken 
met elektronische goederen zijn 
weggenomen. Diezelfde nacht 
werd een personenauto openge-
broken op de Laan van Alberts-
hoeve. Uit dit voertuig is het na-
vigatiesysteem weggenomen.
Donderdag werd tussen 18.00 
en 20.00 uur uit een niet afge-
sloten schuur van een woning 
aan de  Rijksweg in Limmen een 
damesfiets Batavus Mambo de 
Luxe weggenomen. In de nacht 
van donderdag op vrijdag werd 
uit de voortuin van een woning 
aan de Louise de Colignystraat in 
Castricum een koperen zonne-
wijzer, in de vorm van twee ver-
ticale en één horizontale open-
gewerkte bollen met pijl, wegge-
nomen. 
Vrijdagavond omstreeks 19.30 
uur was er sprake van een win-
keldiefstal bij Albert Heijn in 
Castricum. De meerderjarige 
winkeldief bleek een gedeelte 
van de boodschappen betaald te 
hebben, maar in de boodschap-
pentas zat nog een hoeveelheid 
boodschappen met een waar-
de van ongeveer zestig euro die 
niet betaald was. De persoon is 
aangehouden en krijgt buiten de 
strafbeschikking een winkelver-
bod voor de tijd van één jaar. 

Zondag is omstreeks 14.00 uur 
ingebroken in een bedrijfspand 
aan de Boekel (foto). De ach-
terdeur van het pand was ge-
forceerd. Het is nog onbekend 
wat is weggenomen. Foto Lucas 
Hazes/112-akersloot. 

Burgelijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 28-01-2015: Boris 
Robertus Blokker, zoon van Ro-
nald Blokker en Lieke L. van der 
Eng. Castricum - 22-01-2015: 
Bodhi Annette Alida Grijzenhout, 
dochter van Cornelis H. Grijzen-
hout en Martine Spronk. 24-01-
2015: Lennox Johannes Finn 
Kool zoon van Nicolaas J. Kool 
en Wendy W.M. Heeringa.
 
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
Castricum - 29-01-2015: Jeroen 
Sijm en Hee W. Kim.
 
Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
Castricum - 21-01-2015: Patrick 
J.C. Duijnmayer en Sandra D. 
Freriks.

Overledenen
Castricum - 22-01-2015: Ger-
rit Middeljans gehuwd met Fio-
na van Mechelen. 23-01-2015: 
Jantje van der Meer weduwe van 
Hendrik Mellink. 23-01-2015: 
Hendricus J.H. Derkx gehuwd 
met Neeltje G. Vermeulen. 

23-01-2015: Agnes H. Haije we-
duwe van Frederik G. Meijer. 24-
01-2015: Olga P. Meijers gehuwd 
met Teunis Houweling. 26-01-
2015: Josephina M. Lochtenberg 
gehuwd met Augustinus F. Ver-
morken. 27-01-2015: Jan Ruijter 
weduwnaar van Laura Miettinen. 
27-01-2015: Johannes C. van 
Kesteren gehuwd met Hillegond 
M. Breijaen. 28-01-2015: Corne-
lia M. van Egmond gehuwd met 
Hendrikus L.G. Bakker.

FNV-belastingservice
Castricum - De vraag naar het 
invullen van de belastingformu-
lieren wordt, ook in Castricum, 
steeds groter. De FNV heeft hier-
voor al jaren een belastingser-
vice voor leden waar deze for-
mulieren gratis worden ingevuld. 
Degenen die vorig jaar door de 
FNV zijn geholpen krijgen een 
brief van de belastingdienst met 
een speciale machtigingscode 
die bij het invullen meegenomen 
moet worden. FNV-leden in de 
gemeente Castricum die van de-

ze gratis service gebruik willen 
maken kunnen zich telefonisch 
opgeven bij Christel de Wit, tel. 
0251- 65 71 15, op maandag 
9, woensdag 11, maandag 16, 
woensdag 18 of maandag 23 fe-
bruari van 19.30 tot 21.00 uur. 
Deelnemers krijgen na opgave 
een brief thuis over wat ze mee 
moeten nemen. De formulieren 
worden op afspraak in de maand 
maart ingevuld in dorpshuis De 
Kern. Opgave kan ook direct op 
de site van de FNV.

Castricum - Iedere eerste don-
derdagochtend van de maand 
wordt er een ontmoetingsoch-
tend voor senioren georgani-
seerd. Baukje Bok is woonachtig 
in Castricum en zij is een AVN 

De Ochtenden astrologe. Zij vertelt op 5 februa-
ri wat de mogelijkheden en toe-
passingen van een horoscoop 
zijn. 
Aanmelden bij de bibliotheek tel. 
0251-655678 of mail naar Cas-
tricum@bibliotheekkennemer-
waard.nl.

Internationale allure bij 
Iskra Monumentconcert

Castricum - In de reeks Is-
kra Monumentconcerten 
treedt op zaterdag 14 febru-
ari het Navarra String Quar-
tet op. Door een gedeeltelij-
ke oorsprong in het Verenigd 
Koninkrijk hebben de muzi-
kanten intensief kennis kun-
nen maken met de Britse mu-
ziektraditie en Britse compo-
nisten die in Nederland voor 
een deel onbekend zijn, zoals 
Britten en Bridge. 

Daarnaast hebben zij grote inte-
resse ontwikkeld in de wat min-
der bekende, maar bijzondere 
muziekwereld van de Baltische 
staten. Het kwartet verwierf gro-
te naamsbekendheid en waarde-
ring voor hun uitvoering van het 
strijkkwartet van Peteris Vasks. 
Dit werd ook door het Neder-

landse publiek goed ontvangen. 
Het Navarra String Quartet  zal 
dit werk ook bij Iskra vertol-
ken net zoals werk van de Brit-
se componist Bridge en het 
voor velen geliefde strijkkwartet 
‘der Tod und das Mädchen’ van 
Schubert. Het kwartet speelde 
op belangrijke podia in Europa, 
de VS en Rusland. 

Het Navarra String Quartet be-
staat uit de Nederlanders Si-
mone van der Giessen (altviool), 
Marije Ploemacher (viool) en de 
Britten Magnus Johnston  (viool) 
en Brian O’Kane (cello). 

Plaats Monumentconcert: 
Dorpskerk, Dorpsstraat/hoek 
Torenstraat. Kaartverkoop via 
www.iskra.nl of aan de kassa. 
Aanvang 20.15 uur.
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Musicalkenner vertelt 
over The Sound of Music 
Castricum - Op zondag 15 fe-
bruari om 14.00 uur is in Gees-
terhage musicalkenner en radio-
persoonlijkheid Maxim Bezem-
binder gast. Maxim komt ver-
tellen over de film The Sound of 
Music en laat beelden zien bij 
zijn wetenswaardigheden over 
deze film en de bekende Von 

Trappfamilie. Ook kan het pu-
bliek vragen stellen over ande-
re musicals waarbij Maxim be-
roepsmatig betrokken is. Het 
koor Cantare zingt Sound of Mu-
sicsongs tijdens het programma 
in het kader van de Zondagso-
ciëteit. 
De toegang is vier euro. 

Alles uit de kast...  

Limmen - Nog even en dan 
barst voor de laatste maal het 
carnaval los in Gorteldonk, Lim-
men. Aankomend weekend is 
een afscheidsreceptie van 16.00-
17.30 in De Burgerij. In de avond 

is hier een besloten feest van de 
Uylenspieghels. Dan komt er het 
weekend waarin prins Tyl XIV 
met zijn raad nog éénmaal al-
les uit de kast haalt om in Gor-
teldonk een geweldig carnaval 

te vieren. Vrijdag 13 februari is 
in De Burgerij het kindercarna-
val voor de groepen een tot en 
met vijf. ‘s Middags voor de ou-
dere kinderen een talentenjacht. 
Zaterdag 14 februari een bezoek 
aan Camerdonk. De avond wordt 
begonnen met een gezinsviering 
in de H. Corneliuskerk. De kinde-
ren worden uitgenodigd om ver-
kleed naar deze bijzondere vie-
ring te komen. Dan om 21.00 uur 
gaan de deuren van leutbunker 
de Burgerij open voor de Fou-
te Avond. De muziek voor deze 
avond is in handen van JukeBox 
en een dj. 
Zondag verzamelen om 13.00 
uur bij het park aan de Vuur-
baak voor de laatste optocht 
door Gorteldonk. Als uitsmijter 
hebben de Uylenspieghels Wol-
ter Kroes op het podium staan in 
De Burgerij.  

Korenfestival Van dorp 
tot kust in voorbereiding
Bakkum - In het twintigjarig ju-
bileumjaar van het shanty- en 
folkssongkoor De Skulpers, zijn 
de muzikanten al begonnen aan 
de voorbereidingen van hun 
tweejaarlijkse muziekfestival Van 
Dorp tot Kust. Op zondag 7 ju-
ni is het de achtste  keer dat het 
koor uit Castricum een twintigtal 
koren uit de regio gelegenheid 
biedt om hun stemmen te laten 
horen. Net als in de voorgaande 
jaren staan zes podia langs de 
oude schelpenvissersroute tus-
sen Bakkum en het strand die 

het toneel zijn van een gevari-
eerd muzikaal aanbod van pop, 
smartlappen, afrikaans, a capel-
la tot shanty`s en een kinderkoor. 
Koren die graag willen optreden, 
kunnen contact opnemen met 
de dirigent Marcel Klaver, tel.: 
06-26368586 of marcel@zid.nl. 

De Skulpers hebben weer een 
aantal plaatsen vrij voor mensen 
die graag zingen. Aanmelden via 
skulpers.nl. Op zondagmiddag 8 
maart zingt het koor in de zaal 
van Borst in Bakkum. 

Geen Probleem op de 
planken Jac. P. Thijsse 

Castricum - Voor leerlingen uit 
de 6vwo-theaterklas van het Jac. 
P. Thijsse College is het aftellen 
geblazen; nog maar even en dan 
voeren zij de productie ‘Geen 
Probleem’ op. De voorstellingen 
vinden plaats op 12 en  13 febru-
ari in de aula om 19.30 uur. Kaar-
ten zijn te koop bij boekhandel 
Laan in Castricum en bij de in-
formatiebalie op de school zelf.

Kunstfraude in Big Eyes
Big Eyes vertelt het waargebeur-
de verhaal van één van de groot-
ste kunstfraudes van de twin-
tigste eeuw. In de jaren ‘50 en 
‘60 krijgt kunstenaar Walter Ke-
ane grote bekendheid met zijn 
raadselachtige schilderijen van 
kinderen met enorme ogen. De 
massaproductie van deze schil-
derijen veroorzaakt een revolu-
tie in de commercialisering van 
de populaire kunst. Maar uitein-
delijk komt de bizarre en schok-
kende waarheid naar boven: 

Walters schilderijen worden niet 
door hem gemaakt, maar door 
zijn vrouw Margaret. De Keanes 
leefden met een enorme leugen 
en hielden daarmee de hele we-
reld voor de gek. 
Vanuit de ogen van Margaret 
vertelt de film het verhaal van 
het fenomenale succes van haar 
schilderijen en de tumultueuze 
relatie met haar man die inter-
nationale faam kreeg door zich 
de eer van haar werk toe te ei-
genen.

Jack (8) heeft twee moeders, 
is enig kind en kan slecht al-
leen zijn. Jacks grootste wens is 
dan ook een broertje. Maar dit 
broertje komt er maar niet, hoe 
vaak hij zijn moeders er ook om 
smeekt. Uit protest heeft Jack 

Jack bestelt 
een broertje

twee konijnenoren opgezet, die 
hij pas afzet als zijn moeders 
hem geven wat hij wil. Als Jack 
ontdekt dat zijn moeders hem via 
internet besteld hebben, gaat er 
een wereld voor hem open. 

Dit besef resulteert in een reis 
vol wonderlijke ontmoetingen 
met de meest vreemde figuren, 
waarbij Jack ontdekt dat hij zelf 
eigenlijk best leuk gezelschap is.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.30 & 21.15 uur 

zaterdag 18.45 uur
zondag 11.00 & 19.30 uur 

dinsdag 21.00 uur
Big Eyes

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 19.30 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur

woensdag 20.15 uur
Michiel de Ruyter (16 jaar)

vrijdag 15.30 uur 
zaterdag 15.15 uur  zondag 15.30 uur 
Michiel de Ruyter (12 jaar)

zaterdag 15.15 uur 
Mr. Turner

dinsdag 14.00 uur
The Theory of Everything

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur

The Imitation Game
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur 
Gooische Vrouwen 2

woensdag 16.00 uur   
Paddington

woensdag 16.00 uur   
Big Hero 6 (NL) 3D

zaterdag 13.00 uur   
zondag 13.15 uur   woensdag 13.30 uur   

Spongebob 2 (NL) 3D
zaterdag 13.00 uur   

zondag 13.30 uur   woensdag 13.30 uur   
Jack bestelt een broertje

Programma 5 feb t/m 11 feb 2015

Onbeperkt naar de fi lm in
Corso Bioscoop Castricum voor 

maar €19 per maand

Ga naar Cineville.nl

SEE ALL YOU CAN SEE IN
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Uitgeest - Deze maand foto nr. 
09926 uit de beeldbank van de 
Vereniging Oud Uitgeest.  

Een foto van stel jeugdige Uit-
geester biljarters waarover ver-
der weinig bekend is. We den-
ken dat dit een foto is uit de ja-
ren zeventig en deze foto is 

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank 

in deze rubriek

waarschijnlijk genomen in een 
plaatselijke horecagelegenheid. 
Aangezien de jongens allemaal 
dezelfde trui dragen met daarop 
een embleem, vermoeden wij dat 
ze lid waren van de plaatselijke 
biljartvereniging.
Wie weet de namen van deze 
jongens, hoe heette de biljart-

club en in welke kroeg is deze 
foto genomen?   
Uw reactie kunt u kwijt op on-
ze website: www.ouduitgeest.nl  
bij Wie is wie. Hier kunt u de fo-
to ook nog op uw scherm ver-
der bekijken. U kunt ook bellen 
met Herman Tervoort 313196 of 
Greet Enkt-Mors 311800.

In strijd voor behoud bibliotheek

WBBU gaat volgende fase in
Uitgeest - In de ontwikkelin-
gen ten aanzien van het behoud 
van de bibliotheek voor Uitgeest 
heeft de Werkgroep Behouw Bi-
bliotheek Uitgeest (WBBU) niet 
stilgezeten. Op 22 januari heeft 
een gesprek plaats gevonden 
met wethouder W. Spaander-
man. Toen zijn een aantal zaken 
helder geworden en er zijn ook 
duidelijke afspraken gemaakt.
Wethouder Spaanderman maak-
te aan de werkgroep duide-
lijk dat het College haar uiterste 
best zal blijven doen om  voor 
Uitgeest een behoorlijke bibli-
otheekvoorziening overeind te 
houden.
Echter, om een aantal redenen is 
het, gezien vanuit het perspectief 
van het College, niet mogelijk om 
op zeer korte termijn tot daad-
werkelijke actie over te gaan. Er 
zijn nog lopende verplichtingen 
ten aanzien van de bibliotheek 
IJmond-Noord, die een zorgvul-
dige afwikkeling noodzakelijk 
maken.
Ook wil het College een dege-
lijk onderbouwd voorstel aan de 
Raad overleggen zodat een wel-
overwogen besluit kan worden 
genomen over subsidie aan de 
toekomstige bibliotheek in Uit-
geest.

Er is daarom door de wethou-
der aan de WBBU toegezegd 
dat op zeer korte termijn (febr. 
2015) aan een extern bureau de 
opdracht zal worden gegeven 
om de maatschappelijke, finan-
ciële en organisatorische rand-
voorwaarden te onderzoeken die 
voor een bibliotheek in Uitgeest 
noodzakelijk zijn. 
Bij dit onderzoek zal de WBBU 
nauw betrokken worden. De 
werkgroep hoopt dat een raads-
besluit, gebaseerd op de uit-
komsten van dit onderzoek, na 
de zomervakantie gerealiseerd 
zal worden.

De WBBU zal de komende 
maanden niet stilzitten. De werk-
groep benut de tijd om zich ver-
der te oriënteren bij verschillen-
de bibliotheken in Nederland die 
voor dezelfde uitdagingen heb-
ben gestaan en met succes met 
vrijwilligers werken. Op deze ma-
nier kan zij alvast enig voorwerk 
doen om een realistisch en ge-
fundeerd bedrijfsplan te ontwer-
pen dat mogelijk een belangrijke 
bijdrage kan zijn. De werkgroep 
hoopt dat zij eind 2015 een begin 
kan maken met een nieuwe bi-
bliotheek in Uitgeest en van Uit-
geest.

Uitgeest - Kattenvereniging 
Mundikat organiseert zondag 8 
februari in sporthal Uitgeest op 
de Zienenlaan 1 een internatio-
nale kattententoonstelling. 
Het thema van de show is ‘Win-
terwonderland’, wat zal beteke-
nen dat de hal gezellig wordt 
ingericht in dit thema. Maar 
dat ook de exposanten hun 
best gaan doen om hun kooi-
en zo leuk mogelijk aan te kle-
den.  En dat natuurlijk allemaal 
om de eervolle vermelding van 
de mooiste kooi. Dat alleen al 
is een prachtig gezicht natuur-
lijk maar wat dacht u van de vele 
kattensoorten die deze dag zijn 
te bewonderen. Katten met veel 
haren tot katten met helemaal 
geen haar en katten die prach-
tig slank zijn tot lekker bolle ma-
tjes en katten die bij wijze van 
spreken in je handtas passen tot 
katten waar je de nodige spier-
ballen voor nodig hebt. Oftewel 
katten te kust en te keur zijn de-
ze dag te bewonderen van zowel 
uit Nederland tot ver over onze 
grenzen. 
Voor de kleintjes is er een spe-
ciale Knuffelkeurmeester over 
gevlogen uit het Winter Won-
derland. En elke bezoeker on-
der de 12 jaar die een Winter-
knuffel meeneemt kan bij hem 
op bezoek voor een echte keu-
ring en krijgt een leuk aanden-
ken. Ook kunnen kinderen zich 
laten schminken deze dag in een 

kat, een hond of een konijn enz. 
En er is een speciale ‘Aaien mag 
Hoek’ waar kinderen en volwas-
senen kennis kunnen maken 
met diverse rassen. 
En voor de groten onder u valt 
er deze dag ook genoeg te shop-
pen. Op de show zijn namelijk 
een groot aantal stands te be-
zoeken met alles op het gebied 
van dierbenodigdheden. En ook 
de Brits Korthaar rasclub van 
Mundikat (de BKC) zal deze dag 
aanwezig zijn met een informa-
tiestand. 
De kattententoonstelling is ge-
opend voor bezoek vanaf 10.00 
uur en zal duren tot 18.00 uur. 
Entree prijs,  kinderen t/m 12 jaar 
1 euro, vanaf 12 jaar 4 euro. 

Carnaval wederom 
start van superzaterdag
Uitgeest - Voor het derde jaar 
op rij organiseert speeltuinver-
eniging Kindervreugd Uitgeest 
een speciale superzaterdag in 
het carnavalsweekend. Op het 
programma staan zaterdag 14 
februari het carnavalsfeest zelf, 
een kinderbingo en een disco. 
Tussendoor wordt er voor een 
lekkere verrassingslunch ge-
zorgd. De dag begint om tien uur 
en duurt tot een uur of drie.

Weken geleden begon men al 
met de voorbereidingen voor 
deze dag. Dozen vol limonade, 
slagroom, ballonnen, snoepgoed 

en serpentines werden door be-
stuurslid Sjef Metselaar het club-
gebouw aan de Middelweg bin-
nen gedragen. Allemaal spullen 
voor het carnavalsfeest, zo ver-
telt hij vrolijk: “Ik heb voor zestig 
kinderen cake ingekocht!” Naast 
het versieren van deze lekker-
nij worden er vanaf tien uur ook 
spelletjes gespeeld en laat ieder-
een zijn of haar schitterende out-
fit zien tijdens een heuse mode-
show. Uiteraard zal ook de tradi-
tionele polonaise niet ontbreken.

Rond het middaguur is het eer-
ste onderdeel alweer voorbij en 

gaat men verder met een gezel-
lige bingo. Hierbij zijn natuurlijk 
mooie prijzen te winnen. Onder-
tussen wordt er achter de scher-
men hard gewerkt aan een fees-
telijke verrassingslunch. Als 
feestelijke afsluiting van de dag 
knoopt Sjef er rond half twee 
ook nog een spetterende disco 
achteraan: “We hebben de al-
lernieuwste dance hits, lichtef-
fecten, bellenblaas en rookma-
chines”. Om de dag een beetje 
door te komen doet hij een op-
roepje aan de ouders: “We kun-
nen nog wel wat hulp gebruiken. 
Van het inschenken van limona-
de, het draaien van de bingobal-
len tot het maken van foto’s, een 
paar extra handen is altijd wel-
kom!”

Kinderen die bij het feest aan-
wezig willen zijn moeten voor-
af worden opgegeven. Dit kan 
via www.inschrijven.speeltuinu-
itgeest.nl en is mogelijk van 5 tot 
en met 12 februari 17.00 uur. Aan 
niet-leden van de vereniging 
wordt een kleine vergoeding ge-
vraagd. 
Wie nog geen spetterend kos-
tuum in de kast heeft hangen 
kan op zaterdag 7 februari, om 
14.00 uur, alvast bij de vereni-
ging langs komen voor een cre-
atieve workshop. Onder leiding 
van Wilma Rodenburg maken de 
kinderen prachtige carnavals-
maskers. 

Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.
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Castricum - Er komt geen 
nieuw seizoen meer voor Plus-
activiteiten. De laatste jaren is 
er sprake van een gestage da-
ling van het aantal deelnemers 
aan de activiteiten. Deze con-
tinue daling heeft er voor ge-
zorgd dat Plusactiviteiten door 
zijn opgebouwde reserves heen 

Plusactiviteiten stopt na dit seizoen
is. Een paar jaar na de oprichting 
in 1996 had Plusactiviteiten nog 
over de 3.200 cursisten en meer 
dan honderd docenten. Het be-
stuur heeft nu moeten beslui-
ten dat er geen cursusjaar 2015-
2016 komt. Met ingang van mei 
2015 wordt de Stichting Plusac-
tiviteiten opgeheven nu deze nog 

aan alle fi nanciële verplichtin-
gen voor het huidige cursusjaar 
kan voldoen. Cursussen, lezin-
gen en workshops, die nog ge-
pland staan tot en met april 2015 
gaan door, als daar voldoende 
aanmeldingen voor binnen zijn 
of nog komen via www.plusac-
tiviteiten.nl.

Discogangers met of 
zonder beperking

Uitgeest - Vrijdag 9 januari ging 
de disco voor jongeren met een 
beperking van start, die wordt 
georganiseerd in samenwer-
king met Welzijn Castricum. Vrij-
dag 13 februari gaat om 20.00 
uur een nieuwe editie van start 
in jongerencentrum Zienhouse 

op de Zienlaan 10 in Uitgeest. 
Dj Mytrem zorgt voor de muziek. 
Ook jongeren zonder beperking 
zijn welkom. 
Het is de bedoeling dat de dis-
coavond elke tweede vrijdag van 
de maand gehouden wordt. En-
tree drie euro.

Eenvoudige winst Helios
Castricum - Korfbalvereniging 
Helios wist na het verlies van vo-
rige week dat het elke wedstrijd 
volle bak moest blijven spe-
len om in iedere geval de twee-
de plaats veilig te stellen. De 
tweede plaats biedt ook promo-
tie naar de tweede klasse in de 
zaalcompetitie. Geen gemakke-
lijke opgave als de eerstvolgende 
wedstrijd tegen Purmer is. Helios 
startte gedreven maar rustig om 
geen fouten te maken. Het duur-
de dan ook even voordat de sco-
re door Helios werd geopend 0-1 
en direct daarop de 0-2. Daar-
na ontspon zich een spel waarbij 
Purmer wat terugkwam en Heli-

os weer een kleine voorsprong 
kon nemen. Dit leverde een rust-
stand op van 5-6.
Direct na rust was er einde-
lijk weer eens het bekende tus-
sensprintje van Helios en liepen 
de Castricummers snel uit naar 
5-10 en was de wedstrijd feite-
lijk gespeeld. Echter tegen Pur-
mer is een dergelijke gedachte 
geen goede zaak, dus bleef He-
lios geconcentreerd door korf-
ballen hoewel de scherpte er wel 
een beetje af was. Helios wist 
het gat minimaal drie punten te 
houden in de rest van de twee-
de helft en fi nishte met een 11-
14 overwinning. 

Live-optredens Bakkerij 
Castricum - Vrijdag 6 februari 
speelt Pseudo Slang uit de VS in 
De Bakkerij. Daarnaast een op-
treden van D.V.O.D.V. en Stretzz.
Pseudo Slang is een under-
ground hiphop-groep uit Buffa-
lo in de VS. D.V.O.D.V. is ook een 
hiphop-band en Stretzz is een 
rapper. Zaal open 21.00 uur, en-
tree: vier euro. 
Zaterdag 7 februari een optre-
den van The Lucky Dice (foto) en 
Grandpa Death Experience. The 
Lucky Dice brengt rock, metal, 
funk en soul bijeen. Ron Grand-
pa Death Goudie begint zo lang-
zamerhand een oude bekende 
in Castricum te worden. Hij was 
al eerder solo te bewonderen in 

De Bakkerij, maar ditmaal heeft 
hij zijn complete band meege-
nomen die bestaat uit interna-
tionaal gelouterde muzikanten 
waarmee hij een muur van ge-
luid neer kan zetten. Zaal open: 
21.00 uur, entree vier euro. Zon-
dag 8 februari een nieuwe edi-
tie van Zomaar een Zondagmid-
dag met dit keer ‘At the Jazzband 
Ball sessiemiddag’. Meejammen 
kan. Er wordt begonnen met drie 
trompettisten, drie trombonisten, 
twee drummers, drie bassisten, 
er zijn twee klarinetten, een alt-
sax, wasbord en banjo. De sessie 
begint om 15.00 uur voor de mu-
zikanten en om 15.30 uur voor 
het publiek. De entree is gratis.

Castricum/Uitgeest - De Ne-
derlandse Stichting voor het Ge-
handicapte Kind heeft met de 
collecte in Castricum 2.321,52 
euro opgehaald en in Uitgeest 
1.576,59 euro.

Collecte NSGK

Regio - Noord-Hollanders kun-
nen bij de Provinciale Statenver-
kiezingen op 18 maart kiezen uit 
vijftien politieke partijen. Tijdens 
de start van de verkiezingscam-
pagne, maandag 2 februari wa-
ren alle lijsttrekkers aanwezig en 
vulden zij de Stemwijzer in. 
Elf van de deelnemende partijen 
zijn nu ook al vertegenwoordigd 
in Provinciale Staten: VVD, PvdA, 
PVV, D66, SP, CDA, GroenLinks, 
Partij voor de Dieren, Ouderen-
partij NH, 50PlUS en Christen-
unie/SGP. Nieuwe partijen zijn 
Vrouwen Partij, Hart voor Hol-
land met als tweede op de kies-
lijst Castricummer Ron de Haan, 
Multicultureel Plus Partij en Pira-
tenpartij.
Op de projectsite Statenverkie-
zingen staat uitgebreide infor-
matie over de verkiezingen en 
de deelnemende partijen. Zwe-
vende kiezers kunnen hier ook 
terecht voor de Stemwijzer. De 
Statenleden kiezen op 26 mei de 
nieuwe leden van de Eerste Ka-
mer. 

Kiezen uit 
vijftien partijen

Croonenburg volleybal-
dames slaan gat

Castricum - De dames van 
Croonenburg deden afgelopen 
weekend goede zaken. Ze won-
nen overtuigend met 4-0 van 
naaste concurrent SPIVO. Croo-
nenburg heeft zich in de mid-
denmoot van de tweede divisie 
genesteld en kan zo maar nog 
als vierde of vijfde eindigen. Dat 
is een behoorlijk resultaat voor 
het eerste seizoen in de twee-
de divisie. 

De dames van Paul Oudejans 
hadden in het begin nog moeite 
met  de servicedruk in de tweede 
divisie. Keira van der Pal ontwik-
kelt zich als een uiterst betrouw-
bare passer en knapt ook ver-
dedigend veel werk op. Ook te-
gen SPIVO wierp dat zijn vruch-
ten op. Door de stabiele passing 
kon spelverdeelster Jasmin Luij-
ckx haar aanvallers goed en ge-
varieerd bedienen.  Coach Oude-
jans ziet de ontwikkeling van zijn 
jeugdige speelsters. Youngsters 
Inge Oudejans en Lisette Goede 
konden moeiteloos worden in-
gezet tegen SPIVO. Lisette Goe-
de liet deze wedstrijd zien dat ze 
echt op de weg terug is door bal-
len uit onmogelijke posities goed 
in te slaan. In de vierde set dreig-
de het nog even spannend te 
worden, maar dan liet het team 
haar veerkracht zien. Een scher-
pe serviceserie van Lisan Kok (8 
punten) voltrok het vonnis.

Castricum - Toonbeeld orga-
niseert een kunstmarkt die 
bedoeld is voor kunstenaars 
en amateurkunstenaars uit 
Castricum en omstreken. 

De kunstmarkt  wordt gehou-
den op zondag 7 juni op het ter-
rein van Toonbeeld, Jan van Nas-
saustraat 6, Castricum. De markt 
is onderdeel van de jaarlijkse 
Kunstfi etsroute en is geopend 
voor publiek van 11.00 tot 17.00 
uur. 

Er worden kramen neergezet van 
plusminus 4 x 1.20 meter die ge-
huurd kunnen worden. Wie wil 
deelnemen aan deze markt kan 
een inschrijfformulier downloa-
den bij www.toonbeeld.tv tot vrij-
dag 29 mei.

Met kunst
de markt op

Akersloot - Henk Louwe heeft 
donderdagavond de laatste rit 
en het klassement om de moun-

Henk wint cup tainbikecup gewonnen. Wilfred 
Knegt pakte allereerst het initia-
tief en ging alleen op avontuur. 
Louwe reageerde op de actieen 
reed naar de ritwinst. Hij pakte 
tevens het eindklassement.

Pluis of niet pluis in de buik
Castricum - Een buik kan kram-
pen geven, pijn doen, geluid ma-
ken en nog veel meer. Maar wat 
is er dan aan de hand: ‘is het 
pluis of niet pluis’. 
De EHBO Vereniging Castricum 
houdt op donderdag 19 februa-
ri een lezing over dit onderwerp. 
Jacques Groen, docent Eerste 
Hulp en werkzaam bij het Rode 
Kruis Ziekenhuis zal tijdens de 
lezing ingaan op buikklachten 

in het algemeen; welke symp-
tomen/klachten kunnen er ont-
staan en waar is dat een signaal 
voor. De lezing wordt gehouden 
in het lesgebouw van EHBO Ver-
eniging Castricum aan de Koe-
koeksbloem 55a naast de Mon-
tessorischool. Aanvang 19.30 
uur. De toegang is gratis, aan-
melden kan via info@ehbocas-
tricum.nl of tel.: 0251-651060  
tussen 19.00 en 21.00 uur. 
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Dialezing over Oud-Uitgeest
Uitgeest - Vanwege het succes 
van de vorige keren wordt op 12 
maart wederom een diavoorstel-
ling over Oud Uitgeest vertoond 
in dorpshuis De Zwaan. Bank 
Beentjes neemt de mensen weer 
mee voor een ‘wandeling’ door 
het oude Uitgeest. 

De dialezing vindt plaats op don-
derdag 12 maart van 09.30 tot 

11.30 uur. De zaal is open om 
9.15 uur. 
Kosten 1,50 inclusief koffie/thee 
in de pauze. 
Vooraf een kaartje kopen is 
noodzakelijk in verband met de 
enorme belangstelling. Dat kan 
op het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, op de 
eerste etage van dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5.

Wegens succes nog een keer

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Tegen inlevering van 
deze advertentie:
HazElnooT of 
WiEnERcafE TaaRT
van E 8,95  voor E 6,95
Geldig tot en met zaterdag 14 februari 2015 

*Valentijnsdag*

Super Maroc 
manderijnen  10 stuks  e2,99

Hollandse 
Elstar appels  kilo  e0,79

Aanbiedingen geldig op don. 5, vrij. 6 en zat. 7 februari 2015

Prinses Beatrixlaan 1a, Uitgeest. Tel. 06-200 369 21

28 januari jl. was mijn 
afscheidsreceptie op 

de Fysiotherapiepraktijk 
Schevelstraat.

Hierbij mocht ik vele bekenden de hand schudden.
Graag wil ik iedereen die er was, of op een andere 

manier iets liet horen, zéér hartelijk danken voor hun 
aanwezigheid, cadeaus en gelukwensen.

Het was voor mij en mijn familie een hartverwarmende 
gebeurtenis, een bijzondere afsluiting van ruim 33 jaar 

fysiotherapeut zijn in Uitgeest.
Het ga u allen goed!

Fred Maquiné

Warme Truiendag op 
vrijdag 6 februari
Regio - Op vrijdag 6 februa-
ri is het weer Warme Truiendag 
in Nederland. Net zoals in vori-
ge jaren gaan de leden van de 
milieu-organisatie Goed-Aardig 
de ezel op de hoek van de Mar-
quettelaan en de Coevenhoven-
straat in Heemskerk weer lekker 
warm aankleden. Hiermee willen 
ze de aandacht vestigen op het 
energieprobleem. Wat kunnen 
we zelf doen? We kunnen bij-
voorbeeld een warme trui aan-
trekken en de verwarming een 
graadje lager zetten. Dat doen 

we in heel Nederland op Warme 
Truiendag, maar natuurlijk kan 
dat ook op andere dagen dat de 
verwarming brandt.
Er zijn veel mensen  die helemaal 
geen verwarming hebben en bo-
vendien in een land wonen waar 
de winter streng is. Goed-Aardig 
vraagt iedereen warme truien, 
dassen en mutsen in te leveren 
bij de ezel tussen 14.00 en 16.00 
uur. Goed-Aardig zal zorgen dat 
ze warmte gaan brengen aan 
mensen die het  koud hebben. 
Meer inlichtingen: 0251-232155. 
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Missie De Brug geslaagd!
Uitgeest - Peter de Reus van 
Stichting Woongroep Uitgeest 
kijkt met een goed gevoel terug 
op de jaren die achter hem lig-
gen als voorzitter van de orga-
nisatie.
Deze week zal hij afscheid ne-
men van de voorzittersfunctie 
met een receptie in De Slimp.
Binnen vier jaar realiseerde hij 
met nog een aantal andere ge-
dreven bestuursleden Woon-
groep De Brug in Uitgeest aan 
de Dokter Brugmanstraat. Een 
wooncomplex waar senioren en 
jongeren met een sociale beper-
king samenleven. Ieder op zich-
zelf maar met de mogelijkheid 
elkaar op te zoeken. 
Het hele idee, de voorbereiding, 
het netwerken en de uitvoering 
heeft een aantal mensen een 
hoop tijd gekost.
Peter: “Niet alleen mij heeft dit 
tijd gekost, de klus is met meer-
dere mensen geklaard. Ik wil 

echt penningmeester Gerben 
Tijmes noemen. Het is bijzonder 
zoals hij zijn zaken op orde heeft. 
Ook hadden wij het geluk dat er 
een stuk grond lag, dat de ge-
meente meteen een luisterend 
oor had en dat dit alles rich-
ting Kennemer Wonen geloodst 
werd. Je begint een project maar 
weet van te voren niet waar het 
eindigt.”
Inmiddels hebben de negen jon-
geren en de senioren een band 
opgebouwd wat niet in de laat-
ste plaats te danken is aan Alie 
de Reus, de vrouw van Peter, die 
vier jaar lang via workshops de 
jongeren heeft weten te binden. 
Hun beider zoon Hans bewoont 
nu met veel plezier een van de 
appartementen en geniet van de 
gezelligheid en reuring. Zij kwa-
men als eenling maar dankzij de 
door Alie georganiseerde work-
shops, is de groep zeer hecht te 
noemen. 

Peter lachend: “Ze zijn er inge-
trokken en volgens mij krijgen 
we hen er niet meer uit, zo lek-
ker wonen zij daar.”
Na enig aandringen geeft hij toe 
dat het een enigszins leeg ge-
voel geeft om de hamer neer te 
leggen, het is in zijn bloed gaan 
zitten zoals hij zelf zegt.
Maar wie denkt dat hij achter-
over gaat zitten heeft het mis. 
De komende tijd zal hij zich er 
op toeleggen de zaak exploitabel 
te houden. Sponsoren zijn nog 
steeds nodig, net als vrijwilligers.
Toch zal het wat rustiger worden 
en komt er tijd vrij om leuke din-
gen te doen met zijn vrouw Alie 
want dat is er wel eens bij inge-
schoten de afgelopen jaren. 
Peter: “Er woont nu een prachti-
ge groep. Het schip is gebouwd, 
in de vaart gebracht en nu is het 
zaak koers te houden. Ik draag 
het roer met vertrouwen over.”
(Monique Teeling)

Uitgeest - De Stichting Uitgees-
ter Senioren organiseert op 11 
maart een bezoek aan het arche-
ologisch museum en rondleiding 
in het ‘Huis van Hilde’ in Castri-
cum. In het Huis van Hilde is een 
indrukwekkende tentoonstelling 
te zien over de archeologie en 
de bewoningsgeschiedenis van 
Noord-Holland. Unieke recon-
structies van mensen uit het ver-
leden, prachtige vondsten van 
de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd, 
Films en multimedia-presenta-
ties die het landschap, de tijds-
periodes en de opgravingen in 
beeld brengen. Het Huis van Hil-
de is sinds januari 2015 geopend 
en zeker een bezoek waard.
Woensdag 11 maart verzamelen 
om 09.45 uur voor de ingang van 
huis van Hilde, aan de achter-
kant van station Castricum. Aan-
vang 10 uur. Kosten 8 euro inclu-
sief entree, rondleiding met gids, 
koffie/thee en een lekkere koek. 
Opgeven tot en met 6 maart op 
het kantoor van de Stichting Uit-
geester Senioren, op de eerste 
etage van dorpshuis De Zwaan, 
Middelweg 5 of telefonisch: 0251 
– 31 90 20 of via e-mail: s.u.s@
inter.nl.net. Deze activiteit gaat 
alleen door bij voldoende be-
langstelling. 

Bezoek aan 
Huis van Hilde

Regio - Slechtvalken uit het ho-
ge noorden volgen hun prooidie-
ren, de duizenden smienteen-
den die in  de herfst de pool-
toendra verlaten om het win-
terhalfjaar grasetend in onder 
meer het Wormer-en Jisperveld 
door te brengen. Andere win-
tergasten zijn grote zilverreiger, 
buizerd, blauwe kiekendief, to-
renvalk, wulpen, watersnippen, 
goudplevieren, kieviten, futen, 
meeuwen- , eenden- en ganzen-
soorten.
Zondag 8 februari kunt u ze al-
lemaal tegenkomen tijdens een-
Vaarexcursie met een gids van 
14.00 tot 16.00 uur. Halverwege 
de vaartocht wordt een bezoek 
gebracht aan de koeien en kalf-
jes van de beheerboerderij van 
Natuurmonumenten.
Reserveren bij bezoekerscen-
trum De Poelboerderij in Wor-
mer via 075-6219100 of per e-
mail bezoekerscentrum@poel-
boerderij.nl onder vermelding 
van naam, aantal personen en 
telefoonnummer. Kosten 12 eu-
ro, kinderen 3 euro. Leden Na-
tuurmonumenten, Vogelbe-
scherming Nederland, Vogelbe-
schermingswacht Zaanstreek 
en Vrienden van bezoekerscen-
trum De Poelboerderij 8 euro. 
Meer informatie: www.poelboer-
derij.nl  Afvaart bezoekerscen-
trum Poelboerderij, Veerdijk 106 
in Wormer. Op de foto een Blau-
we Kiekendief (foto: Reint Jan-
kees Schwiebbe)

Vaarexcursie

Uitgeest - In een workshop bij 
de S.U,.S. in dorpshuis De Zwaan 
op 23 april leert u een fotoboekje 
maken met het programma van 
de Hema. Donderdag 23 april 
van 09.30 tot 11.30 uur in dorps-
huis de Zwaan, Middelweg 5 te 
Uitgeest.
Kosten 3 euro  inclusief koffie/
thee, te voldoen bij opgave. Dat 
kan op werkdagen in De Zwaan. 
Vooraf opgeven noodzakelijk.
Voorwaarde is dat u een laptop 
meeneemt en Windows heeft.

Fotoboekje 
maken

Uitgeest - De jaarlijkse dagbus-
tocht van de S.U.S. gaat 20 mei 
naar het waddeneiland Texel. U 
kunt zich opgeven op 17 en 19 
maart tussen 9 en 11 uur bij de 
S,.U.S in Dorpshuis De Zwaan. 
Kosten 37,50, te voldoen bij in-
schrijving.

Dagbustocht

Uitgeest - Picasa is een veelzij-
dig foto- en organiseerprogram-
ma waarmee u ook foto’s kunt 
bewerken.
Donderdag 19 en 26 maart van 
09.30 tot 11.30 uur organiseert 
de S.U.S. in dorpshuis de Zwaan 
een workshop waarop u leert 
werken met Picasa.
Kosten 6 euro inclusief koffie/
thee, te voldoen bij opgave. Dat 
kan op werkdagen in De Zwaan. 
Vooraf opgeven noodzakelijk.
Voorwaarde is dat u een laptop 
meeneemt en Windows heeft.

Workshop 
Picasa

Organisatie roept ondernemers nu al op

Lustrumeditie Beursvloer 
IJmond Noord op 27 oktober
Uitgeest - Op dinsdag 27 ok-
tober 2015 vindt van 16.00 tot 
18.00 uur voor de vijfde keer de 
Beursvloer IJmond Noord plaats. 
A9 Studio’s in Uitgeest zal voor 
de tweede keer gastheer zijn 
van dit unieke event waar maat-
schappelijke organisaties en be-
drijfsleven elkaar ontmoeten en 
deals sluiten met gesloten beurs. 
Want daar gaat het om: verhan-
deling van vraag en aanbod van 
menskracht, kennis, inzet van 
netwerken, materiaal, creativi-
teit of faciliteiten tussen maat-
schappelijke organisaties en be-
drijfsleven met gesloten beurs. 
Het doel van de Beursvloer is het 

maken van zoveel mogelijk mat-
ches tussen deze partijen om op 
die manier de maatschappelij-
ke organisaties te ondersteunen. 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat het succes van de Beursvloer 
valt of staat met de deelname en 
het enthousiasme van de deel-
nemende ondernemers. 
De organisatie is dan ook nu al 
op zoek naar ondernemers die 
kunnen voorzien in bouwadvie-
zen, renovaties, communicatie-
plannen, vrijwilligers, vergader-
ruimtes, tijdelijke plaatsing van 
ecotoiletten, drukwerk, marke-
tingplannen, cursussen social 
media, tuinaanleg, meubilair en 

nieuwe websites. Daartegenover 
staan allerhande workshops, op-
tredens, etentjes, clinics en toer-
nooien als tegenprestatie.

Verbind nu al uw naam aan de 
Beursvloer IJmond Noord en 

draag uw steentje bij. Kijk op 
www.beursvloerijmondnoord.
nl om een idee te krijgen van 
de voorgaande Beursvloeren 
of stuur een e-mail naar info@
beursvloerijmondnoord.nl voor 
meer informatie. 

Donald Voskuil, Manager Regional Affairs van Tata Steel sloot in 2014 
een deal met twee dames van het Hindoe Cultureel Centrum



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

Gemeente Uitgeest 
ziet het licht!

Uitgeest - Gemeente Uitgeest 
denkt de oplossing gevonden te 
hebben om het autoverkeer op 
de trottoirs van de Waterdief te-
gen te gaan. Want oh, niks is 
zo erg om af en toe even met je 
auto bij de voordeur te komen 
om hem even uit te zuigen of 
om zware stukken uit te laden.
Nou, denkt de gemeente, dan 
sieren we de straat op met wat 
paaltjes, 6 om precies te zijn.
Ziezo, daar zijn we vanaf! Pech 
voor degenen met kinderwa-
gens, de postbode met zijn 
zwaarbeladen dubbele tassen, 
die gaan maar lekker een stukje 
door het soppige zuigende nat-
te gras, niet het probleem van 
de gemeente toch? Om maar te 
zwijgen over hulpdiensten die 
met hoge spoed naar een nood-
geval onderweg zijn! Ff geduld 

nog, ik moet hier toch ergens 
een paaltjessleutel in mijn dash-
boardkastje hebben liggen, en 
de klok tikt door, gewoon adem 
blijven halen hoor meneer, ik 
moet ‘m toch echt ergens hier 
hebben. Tenminste zo stel ik het 
me voor al hoop ik nooit in deze 
situatie terecht te komen maar 
je weet ‘t nooit.
En de gemeente? Meneer Blok-
ker, onze wijkbeheerder is niet 
voor rede vatbaar, hij woont niet 
in deze straat dus is het zijn 
probleem niet!
Gemeente Uitgeest kom met 
een andere oplossing en verwij-
der de paaltjes zo snel mogelijk 
weer voordat ze “zomaar” ver-
dwijnen.

Henk Prigge
De Waterdief 13, Uitgeest

Uitgeest - Zondag 8 februa-
ri blikt het racingteam Edwin Ott 
met beelden en interviews te-
rug op het voor hen zo succes-

vol verlopen jaar 2014. Ze doen 
dat van 16.00 tot 18.00 uur in Ca-
fé ‘t Portiertje op de Langebuurt 
16 in Uitgeest. 

Milieudienst IJmond 
krijgt nieuwe naam

Heemskerk - Vanaf 1 februa-
ri gaat Milieudienst IJmond ver-
der onder de naam Omgevings-
dienst IJmond. Deze nieuwe 
naam is ingegeven door een ver-
breding van het takenpakket. De 
organisatie sluit hiermee op de 
landelijke trend waarbij omge-
vingsdiensten worden opgericht, 
die belast zullen worden met de 
nieuwe, nog in te voeren Omge-
vingswet. De wet, die vanaf 2018 
van kracht zal zijn, stuurt aan op 
een meer integrale benadering 
van de thema’s ruimte, wonen, 
infrastructuur, milieu, natuur en 
water.

De huidige Milieudienst IJmond 
voert voor achttien gemeenten 

en de provincie Noord-Holland 
taken uit op het gebied van mi-
lieuvergunningverlening. Om-
gevingsdiensten moeten zor-
gen voor duidelijkheid bij bur-
gers en bedrijven. De dienstver-
lening aan burgers en bedrijfsle-
ven wordt vergemakkelijkt en de 
overheid wordt als vergunning-
verlener en handhaver slagvaar-
diger. Door kennis, taken en ex-
pertise te bundelen binnen één 
organisatie kan de overheid be-
ter reageren op de steeds com-
plexere regelgeving. Regiona-
le samenwerking en een inte-
grale aanpak zorgen ervoor dat 
administratieve lasten voor be-
drijven verminderen, procedures 
worden verkort en voorschriften 

op elkaar zijn afgestemd. Hier-
door ontstaat een gelijk speel-
veld voor bedrijven. 

Het werkgebied van Omge-
vingsdienst IJmond beslaat ruim 
10.000 bedrijven en circa 560.000 
inwoners in de gemeenten 
Beemster, Beverwijk, Bloemen-
daal, Edam-Volendam, Haarlem, 
Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, Heemskerk, Heemstede, 
Landsmeer, Noordwijkerhout, 
Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, 
Velsen, Waterland, Wormer-
land, Zandvoort en Zeevang. Er 
wordt samengewerkt met ande-
re omgevingsdiensten en instan-
ties als politie, Rijkswaterstaat, 
brandweer, GGD, waterschap-
pen, douane, Inspectie Leefom-
geving en Transport, Inspectie 
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid en het Openbaar Ministerie. 
Meer informatie is op de website 
www.odijmond.nl te vinden.

Margriet Eshuijs en Maarten 
Peter in De Zwaan

Uitgeest - ‘Vuur’ is een verwar-
mend, uitdagend en bezielend 
dubbelconcert van Margriet Es-
huijs en Maarten Peter, dat vrij-
dag 13 februari te zien en te ho-
ren is bij De Zwaan Cultureel. 
Een concert van twee solisten 
die gepassioneerde liedjes van 
zichzelf verbinden aan liedjes 
met een ziel, onder andere van 
Crosby, Stills, Nash and Young, 
the Beatles, Sting en Fleetwood-
Mac. Beide muzikanten groei-
den op met deze inspirerende 
muziek.
Eshuijs en Peters spelen met 
‘Vuur’ maar geven de liedjes 
hun glans terug. Maarten Peters 
schrijft nog steeds singer-song-
writer liedjes die ‘ergens over 
moeten gaan’, daarom worden 
zijn liedjes ook gezongen door 
grote artiesten als Liesbeth List 
en Rob de Nijs. Margriet Eshuijs 
staat al meer dan 40 jaar op het 
podium en kreeg zo’n beetje al-

le prijzen die er te behalen zijn, 
zoals drie keer een Edison en de 
Gouden Harp. Haar grote hits 
House voor sale  en Black Pearl 
staan steevast in de Top 2000!
Maarten heeft prachtige verha-
len over zijn liedjes en Margriet 
is een meester in het vertellen 
van korte en verrassende anek-
dotes.

Deze voorstelling is op vrijdag 
13 februari, aanvang 20.15 uur. 
De toegangsprijs is 17,50, Vrien-
den van de Zwaan Cultureel krij-
gen 2,50 korting. Kaartverkoop 
via boekhandel Schuyt of aan 
de zaal (mits nog beschikbaar, 
uiterlijk 15 minuten voor aan-
vang voorstelling), of via online 
reservering. Voor meer informa-
tie en andere voorstellingen zie 
de website van De Zwaan Cultu-
reel (www.vriendenvandezwaan-
cultureel.nl). (foto: www.fl uite-
kruidje.nl)

Margriet Eshuijs en Maarten 

Uitgeest - Wachten op.....: dit is 
het thema van het Avonduur dat 
op zondag 8 februari gehouden 
wordt in de dorpskerk van Uit-
geest. 
Waar wachten we eigenlijk op? 
Op hoop die niet sterven wil. Op 
licht dat terugkomt en dat alles 
beter wordt. Daar vertrouwen we 
op, dat geloven we. Maar: Ge-
loven is een werk-woord, geen 
“wacht”-woord.
Wat geweldig dat niemand 
ook maar één moment hoeft te 
wachten met het verbeteren van 
de wereld!
Het Avonduur wordt verzorgd 
door de cantorij van de Protes-
tantse kerk in Uitgeest/Akersloot 
en is een moment van rust in het 
drukke bestaan. Een muzikaal 
meditatieve bijeenkomst met 
kaarslicht, zang, stilte en (bijbel) 
teksten waarin de aanwezigen 
opzoek gaan naar het Licht. De 
cantorij vervult de rol van voor-
ganger. 
Zondag 8 februari bent u wel-
kom in de Dorpskerk aan de 
Castricummerweg; het begint 
om 19.30 uur. 

Wachten op...

Uitgeest - Medewerkers van 
Radio Uitgeest verzorgen op 12 
februari een live-uitzending in 
dorpshuis De Zwaan. Altijd al 
eens willen weten hoe zo’n uit-
zending in zijn werk gaat, dan 
nodigt de Stichting Uitgees-
ter Senioren u uit om deze och-
tend mee te maken. Ook is er 
gelegenheid tot het doen van 
de groeten, het houden van een 
praatje of u kan worden geïnter-
viewd. 
Donderdag 12 februari van 09.30 
tot 11.30 uur. Zaal open 9.15 uur. 
Kosten 1,50 inclusief koffi e/thee. 
U kunt vooraf bij de S.U.S. in De 
Zwaan of aan de zaal een kaart-
je kopen.

Live-uitzending 
meemaken
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Uitgeest - Alleen het tweede 
Uitgeester tafeltennisteam kwam 
tot winst in de eerste week van 
het nieuwe seizoen. Na acht van 
de tien onwaarschijnlijk span-
nende partijen tegen JOVO, die 
alle bestonden uit vijf games, 
en twee driegamers van Patrick 
Rasch  konden hij en zijn team-
genoot Billy Fatels met inval-
ler Henk Pel opgelucht adem-
halen toen ze met een 6-4 winst 
naar Uitgeest togen. Billy Fatels 
en Patrick Rasch zorgden deze 
avond voor vijf van de zes pun-
ten . Op dit soort avonden kan 
er echter ook een geheel ande-
re einduitslag zijn, want heel veel 
cruciale games werden met twee 
punten verschil afgesloten.
Team 1 moest ook deze week 
tegen een JOVO-team aantre-
den, maar dat is minder goed 
gegaan. Het spel van Jeri Fatels 
kwam deze avond geheel niet uit 
de verf, want hij ging betrekke-
lijk kansloos drie keer onderuit. 
Victor Tchernov deed het iets be-
ter, maar kwam ook slechts tot 
één overwinning. Henjk Spoel-
stra kwam wel tot een voor hem 
gebruikelijke score, want hij won 

twee van de drie totaal behaal-
de punten.
In zijn eigen team, Uitgeest 3 be-
haalde Henk Pel ook maar één  
overwinning tegen HBC. Ruud 
Pel deed het veel beter; hij ver-
diende twee punten voor zijn 
team. Vooral zijn wedstrijd tegen 
de beste Haarlemmer was er een 
om in te lijsten. Een 2-0 achter-
stand ombuigen in de totaal-
winst na 16-14 in de vijfde game 
was grote klasse. Nico Baltus 
had tegen dezelfde tegenstan-
der een bijna 100%-kans, maar 
ging toch in vijf games zonder 
winst naar de kant. De eindstand 
van 7-3 was daarmee een beet-
je gefl atteerd. De heren moeten 
beter kunnen.
Uitgeest 4 ging donderdagavond 
naar Diemen om te spelen tegen 
het gelijknamige 7e team. Ro-
ger Schuddeboom en Eugenie 
Rasch hadden het heel zwaar, 
want alle keren werden ze in drie 
games verslagen. Grote uitblin-
ker van het team was Jelle van 
Werkhoven, die per week be-
ter gaat spelen en als enige drie 
punten met overmacht wist te 
behalen. 

     Tafeltennisnieuws

Uitgeest - Afgelopen zondag 
trad Stormvogels voor de der-
de keer dit seizoen aan tegen de 
Tovers. Beide partijen zijn bijzon-
der aan elkaar gewaagd, hoe-
wel de stand op de ranglijst doet 
vermoeden dat de opponent de 
bovenliggende partij zou moe-
ten zijn.

Stormvogels begon niet scherp 
aan de wedstrijd, miste direct 
een strafworp en keek binnen 
de kortste keren tegen een 0-2  

achterstand aan, alvorens Se-
bastiaan van den Bosch in de 5e 
minuut tot scoren wist te komen. 
Voor de Uitgeesters was het een 
kwestie van aanklampen, daar 
waar de Tovers het initiatief ble-
ven houden. 

Door scores van Eveline Noot-
ebos en Demi Erkelens kwam 
er weliswaar 3-3 op het score-
board, maar echt overtuigend 
was het spel niet.  De Tovers ble-
ven pressie spelen,  Stormvogels 

     Korfbalfl its
       Stormvogels

Matchwinnaars Danny Haije en Eveline Nootebos. Eveline was in de 
laaste seconden doeltreffend en stelde daardoor een punt veilig voor 
de ploeg uit Uitgeest

kon daar nauwelijks iets tegen-
over zetten.  Van den Bosch was 
nog wel doeltreffend, maar kon 
niet voorkomen dat zijn ploeg 
vervolgens twee treffers moest 
incasseren. Scorend konden de 
Uitgeesters de tegenstander niet 
bijbenen in de eerste helft. On-
danks doelpunten van Lisa Ha-
ije en Jeroen Kuijk moesten de 
Uitgeesters toezien dat de oppo-
nent meer afstand nam en keken 
zij bij rust tegen een 6-10 achter-
stand aan.

De tweede helft startte waar de 
eerste eindigde, een treffer van 
de Tovers die zich inmiddels op 
rozen waanden. Stormvogels 
toonde echter veerkracht daar 
waar de doelpuntenmachine 
van de Tovers stagneerde. Door 
scores van respectievelijk Erke-
lens, Jord Betjes, van den Bosch 
en Danny Haije kwam de span-
ning in de wedstrijd weer volle-
dig terug.  
Met nog ruim een kwartier op de 
klok kwam er geloof in een goed 
resultaat. De Tovers werden ech-
ter net op tijd wakker geschud 
en wisten na een kwartier spelen 
te scoren. Van den Bosch hield 
de spanning hoog door vrijwel 
direct tegen te scoren waarna 
het spel op en neer golfde zon-
der doelpunten. Met nog twee 
minuten te spelen waren de To-
vers nogmaals doeltreffend en 
vierden zij stilletjes de overwin-
ning. 
Dat die er niet kwam was te dan-
ken aan matchwinnaars Ha-
ije en Nootebos die beiden in 
de laatste minuut scoorden en 
een zwaarbevochten punt uit het 
vuur sleepten voor hun ploeg. 
(13-13)

Zaterdag 07 Februari 
Junioren:
Hoofddorp s.v. A1-FC Uitgeest A1 14:30
FC Uitgeest B1-Zaanlandia B1 14:45
Limmen B2-FC Uitgeest B2 13:00
FC Uitgeest B3-Kolping Boys B4 14:30
FC Uitgeest B4-SVW 27 B5 13:00
RCZ B1-FC Uitgeest B5 12:00
FC Uitgeest C1-Zwanenburg C1 12:30
FC Uitgeest C2-Kolping Boys C4 13:00
FC Uitgeest C3-Castricum C2 10:15
FC Uitgeest C4-Foresters de C3 10:15
Meervogels 31 C2-FC Uitgeest C5 12:15
FC Uitgeest C6-DTS C3 13:00
Vitesse 22 C3-FC Uitgeest C7 12:00
Meisjes:
Kadoelen sv MB1-FC Uitgeest MB1 10:30
Purmerland MB1-FC Uitgeest MB2 14:45
FC Uitgeest MC1-Kadoelen sv MC1 12:00
VVC MC2-FC Uitgeest MC2 12:00
WSV 30 MD1-FC Uitgeest MD1 11:30
ADO ‘20 ME1-FC Uitgeest ME1 10:15
Pupillen:
FC Uitgeest D1-Reiger Boys D1 15:00
FC Uitgeest D2-Castricum D2 15:00
AFC 34 D3-FC Uitgeest D3 12:30
Castricum D5-FC Uitgeest D4 14:30
FC Uitgeest D5-Foresters de D5 11:30
HSV D6-FC Uitgeest D6 12:00
FC Uitgeest D7-Meervogels 31 D3 15:00
FC Uitgeest E2-SVW 27 E4 11:30
Kolping Boys E5-FC Uitgeest E3 10:15
FC Uitgeest E4-SVW 27 E6 10:15
Vrone E7-FC Uitgeest E7 11:15
FC Uitgeest E8-Kolping Boys E10 10:15

FC Uitgeest E9-Kolping Boys E12 09:00
FC Uitgeest E10-LSVV E7 10:15
FC Uitgeest F1-ADO ‘20 F2 09:00
Kolping Boys F2-FC Uitgeest F2 09:00
Alcmaria Victrix F1-FC Uitgeest F3 09:00
Dynamo F1-FC Uitgeest F4 11:00
Berdos F1-FC Uitgeest F5 09:30
FC Uitgeest F6-Adelbert St F2 09:00
FC Uitgeest F7-Berdos F2 09:00
FC Uitgeest F8-Koedijk F6 10:15
LSVV F10-FC Uitgeest F9 09:45
Vrone F9-FC Uitgeest F10 10:00
FC Uitgeest MP3-Foresters de MP3 09:00
FC Uitgeest-KB1 09:00
G-team:
FC Uitgeest G1 -WSV 30 G1 11:30

Zondag 08 Februari
Senioren:
FC Uitgeest 1-Assendelft 1  14:00
Stormvogels 2-FC Uitgeest 2  11:00
FC Uitgeest 3-Beverwijk 2  10:30
FC Uitgeest 5-Koedijk 7  10:30
Egmondia 2-FC Uitgeest 6  11:45
Terrasvogels 3-FC Uitgeest 7 11:00
FC Uitgeest 8-Kennemers 6  12:45
FC Uitgeest 9-Bergen 3  12:45
FC Uitgeest 10-Kolping Boys 12  12:45
FC Uitgeest 11-DEM 7  10:30
FC Uitgeest 12-SVA 6  10:30
Junioren: 
FC Uitgeest A2-Rijp (de) A1 10:30
FC Uitgeest A3-LSVV A3 13:30
Meisjes:
RKEDO MA1-FC Uitgeest MA1 11:30

Valentijns Licht jes Loop
Zaterdag 14 februari staat in het teken van de liefde en vriendschap. Deze avond 
kun je lopen met je grote liefde, vriend, vriendin of met je vaste loopmaatje.

Iedereen kan meedoen
Je hoeft geen lid te zijn van Lycurgus. Dus nodig
je vriend, vriendin, neefje, nichtje of een andere 
bekende uit en geef je snel op! 

Volwassenen
De volwassenen lopen een rondje Krommeniedijk, 
afstand 7,5 km.  START  19.30 uur.
KOST EN  € 6,50 voorinschrijving t/m 12 februari
€ 7,50 na-inschrijving tot 19.15 uur.
INSCHRIJVEN op www.inschrijven.nl

Pupi l len
De pupillen lopen een verlicht rondje van 1 km
op en om de baan van AV Lycurgus. 
START  19.00 uur.  KOST EN   € 2,50. 
INSCHRIJVEN stuur een email naar 
carla.velt@kpnmail.nl met naam, woonplaats 
en geboortedatum. Ook op woensdag 11 februari 
tussen 17.30 en 18.30 uur in de kantine inschrijven 
tegen betaling van € 2,50. Heb je al ingeschreven 
via de site of de mail, dan kun je op deze woensdag 
je startnummer ophalen en betalen.
Na-inschrijving op 14 februari tot 18.45 uur.

Extra prijs
Er is een prijs voor de mooist of leukst verlichte 
pupil. Wij hopen op een grote opkomst van veel 
mooi verklede en verlichte pupillen op de 14e !!!www.avlycurgus.nl

Regio - Atletiekvereniging Ly-
curgus in Krommenie organi-
seert op zaterdagavond 14 fe-
bruari de Valentijns Lichtjesloop. 
Dit evenement staat in het teken 
van liefde en vriendschap!  De-
ze avond kun je hardlopen met 
je grote liefde, vriend, vriendin of 
met je vaste loopmaatje maar al-
leen ben je natuurlijk ook wel-
kom!
Voor de volwassenen is er de 

Valentijns Lichtjesloop. En voor 
de jeugd tot en met het achtste 
leerjaar, vanwege het grote suc-
ces in 2014, de Lichtjesloop. Het 
parcours over het sportpark en 
langs de route zal worden ver-
licht door fakkels en lichtjes. 
Voor de leukst versierde en ver-
lichte loper bij beide wedstrijden 
is er een verrassing!
De volwassenen lopen een rond-
je Krommeniedijk, afstand 7,5 

km. Start 19.30 uur vanaf de 
Marslaan in Krommenie. Er kan 
worden ingeschreven bij www.
inschrijven.nl tot en met 12 fe-
bruari. Kosten 6,50. Op 14 febru-
ari is na-inschrijven ook nog mo-
gelijk tot uiterlijk 19.15 uur. Kos-
ten 7,50. 

Voor de jeugd is er een parcours 
op de baan van 1 kilometer. De 
start voor de pupillen is om 19:00 
uur. De pupillen kunnen zich in-
schrijven via www.avlycurgus.
nl/jeugd/wedstrijden of stuur 
een mail naar carla.velt@kpn-
mail.nl met naam, woonplaats 
en geboortedatum. Tevens kun-
nen kinderen zich inschrijven 
op woensdag 11 februari tussen 
17.30 en 18.30 uur in de kantine 
bij AV Lycurgus. 

Het inschrijfgeld voor de pupil-
len bedraagt 2,50. In verband 
met de verwachte drukte vragen 
wij de kinderen die zich al heb-
ben ingeschreven om 11 febru-
ari in de kantine hun startnum-
mer te halen en betalen. Natuur-
lijk is het mogelijk om op de dag 
zelf nog in te schrijven van 17.45 
tot 18.45 uur. 

Elk kind of hij nu wel of geen lid 
is van Lycurgus kan meedoen en 
ontvangt een leuke herinnering 
aan deze loop.









Gehavend Vitesse gaat 
ongelukkig onderuit: 1-3
Castricum - Trainer Patrick van 
der Fits was afgelopen week niet 
te benijden: door blessures en 
met name een samenloop van 
diverse schorsingen moest hij 
alle zielen bijzetten om een re-
presentatief elftal de wei in te 
sturen. Achteraf gezien kon hij 
best tevreden zijn. ,,Maar he-
laas werd het duel beslist door 
een scheidsrechterlijke dwaling 
waarvan Spirit dankbaar profi -
teerde.”
Na rust, er stond 0-0, waren bei-
de ploegen aan elkaar gewaagd. 
,,Achteraf werd duidelijk dat het 
duel min of meer beslist werd 
door de verder goed leidende 
scheidsrechter Koene. De in de 
rust ingevallen Patrick Oud ont-
ving op links de bal in voor ie-
dereen duidelijke buitenspel-
positie, maar de referee was de 
enige die op zeker twintig meter 
afstand van de bal én zijn assi-
stent niet zag staan én de situa-
tie volledig verkeerd beoordeel-
de en daarna ook niet de moed 
kon opbrengen om zijn onge-

lijk te erkennen. Sterker nog: 
toen hij achteraf het vlagsignaal 
van zijn assistent opmerkte, ne-
geerde hij dat op hautaine wijze. 
Drie minuten later leek het du-
el al te worden beslist, toen uit 
een afgeslagen vrije trap van de 
thuisploeg de bal diep werd ge-
speeld op Patrick Oud die de te 
laat reagerende verdediging in-
clusief keeper Tom Laan aftroef-
de: 0-2. Maar 20 minuten voor 
tijd viel alsnog de aansluitings-
treffer, toen Rick Beentjes op 
rechts doorbrak en Jort Kaan-
dorp wist te bereiken. Die schoot 
weliswaar niet bepaald overtui-
gend in maar zijn inzet was kee-
per Michael Maes toch te mach-
tig: 1-2. In de blessuretijd werd 
het zelfs nog 1-3 toen scheids-
rechter Koene nogmaals in de 
fout ging en weer géén buiten-
spel constateerde. Meteen daar-
na fl oot hij af, en mocht achteraf 
zelfs van zijn meegenomen pupil 
vernemen dat hij er toch wel mi-
nimaal één keer helemaal naast 
zat.” Prestaties van Kaylin en Danae

Castricum - Vanaf donderdag 
werden in het Sloterparkbad in 
Amsterdam de jaarlijkse Neder-
landse Junioren/Jeugd Kampi-
oenschappen gezwommen op 
kort bad van 25m. Vanuit Cas-
tricum waren er twee deelneem-

sters. Kaylin Stel (13) met acht 
starts en Danae Kingma (15) met 
vier. Beiden hebben verschillen-
de pr’s verbroken; zij piekten op 
het juiste moment. Nu gaat de 
voorbereiding naar het lange-
baanseizoen van start.

Politiewoordvoerder hielp 
collega`s bij aanhouding

Akersloot - Politiewoordvoerder 
en Akersloter Leon Veldt heeft 
woensdagavond zijn collega’s 
geassisteerd bij de aanhouding 
van een inbreker en de bestuur-
ster van de vluchtauto. Door de 
aanwijzingen van Veldt werden 
in Akersloot een 32-jarige Ar-
gentijn en een 27-jarige Chi-
leense opgepakt die geprobeerd 
hadden in te breken aan de Tarp 
in Akersloot. 
Leon Veldt kwam rond 18.45 uur 
thuis met de auto en zag een 
paar deuren verderop een rode 
auto staan waar foto’s van ge-
maakt werden. Ook zag hij twee 
mannen lopen die hij niet kende. 
,,Die auto kwam recht op me af 
en ging over de stoeprand door 
het gras. Ik vond het al vreemd 
dat de bestuurder niet even kon 
wachten tot ik achteruit ingepar-
keerd had op mijn erf. Ik vroeg 
de fotograferende mensen die 
de hond uitlieten wat er aan de 
hand was en die vertelden dat 
het inbrekers waren.” Veldt heeft 
hierop zijn fi ets gepakt en 112 
gebeld om de meldkamer op de 
hoogte te houden. ,,Op een ge-

geven moment hadden de inbre-
kers door dat ik ze volgde waar-
na ze er rennend vandoor gingen 
en mij probeerden af te schud-
den op het eiland, dat is een stuk 
groen langs de Geesterweg ter 
hoogte van de Rembrandtschool 
waar je alleen via drie bruggetjes 
kunt komen. Daarna was ik ze 
even kwijt, ze hadden zich in de 
bosjes verscholen.” Opeens zag 
Veldt ze weer weglopen richting 
Geesterweg en Hertenkamp aan 
het Julianaplein richting Juliana-
weg waarna de politiecollega`s 
arriveerden. ,,Toen renden de in-
brekers een erf op, eentje kon 
meteen worden aangehouden, 
de ander klom over een schut-
ting en is niet meer gevon-
den. De buurt werd direct afge-
zet, twee hondengeleiders erbij, 
maar helaas werd er niemand 
meer aangetroffen.” De dame die 
de vluchtauto bestuurde werd 
op de Geesterweg na herhaal-
delijk een stopteken te hebben 
genegeerd aan de kant gezet en 
aangehouden.
Veldt was niet bang dat de in-
brekers zich tegen hem zou-

den keren om zo te kunnen ont-
snappen. Veldt: ,,Je doet alles 
op adrenaline en zonder verder 
na te denken, ik was vooral be-
zig met het onderhouden van de 
contacten met de meldkamer zo-
dat mijn collega’s wisten waar ze 
heen moesten. Ik heb me geen 
moment onveilig gevoeld.”  
Volgens Veldt kwamen na de 
aanhouding er aardig wat Aker-
sloters naar de Julianaweg aan-
gezien ze dit via de Burger Alert 
Whatsapp groepen en Burger-
net hadden vernomen. ,,Mooi 
om te zien hoe groot de betrok-
kenheid is bij de bewoners van 
Akersloot”, besluit Veldt. Bron: 
www.112-akersloot.nl. 

Hij/zij heeft dementie, 
familie wat nu?

Castricum - Op dinsdag 10 fe-
bruari is er een Alzheimer Ca-
fé in Castricum en het thema 
is: ‘Hij/zij heeft dementie, fami-
lie wat nu?’ 
Als er dementie is geconstateerd 
bij een familielid kunnen familie-
leden en betrokkenen met diver-
se vragen en problemen te ma-
ken krijgen. Hoe kan de juis-
te zorg geboden worden? Wat 
te doen bij meningsverschillen? 
Anke Beerlage, GZ Psycholoog 
bij Context, is gespreksleider op 
deze avond en ze zal een erva-
ringsdeskundige interviewen, 
zodat diverse praktijkvoorbeel-

den aan bod komen. Meer we-
ten over dit onderwerp? Ga naar 
het Alzheimer Café in Servicefl at 
Sans Souci. Adres: Sans Souci 
113 in Castricum.  Het program-
ma start om 19.30 uur en duurt 
tot 21.00 uur. 
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 
toegang is gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Na het gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen. 

Castricum - Ruud Bartlema 
geeft op donderdag 12 febru-
ari een lezing over de schilder-
kunst van Marc Chagall. De le-
zing vindt van 14.00 tot 16.00 uur 
plaats in De Kern aan de Over-
toom en is georganiseerd door 
het Vrouwen Contact Castricum. 
Het fenomeen Marc Chagall , 
geboren in 1887 in Wit-Rusland 
en opgegroeid in een typisch 
joods gezin dat de sfeer adem-
de van de mystiek van het Chas-
sidisme, heeft tot aan zijn dood 
geschilderd. Dat deed hij van-
uit de diepe indruk die de ver-
halen en ervaringen van zijn kin-
dertijd op hem maakten. Bart-
lema heeft als theoloog belang-
stelling voor mystieke stromin-
gen uit het Jodendom. Hij is ook 
beeldend kunstenaar en gefas-
cineerd door het werk van Marc 
Chagall. Niet-leden betalen vier 
euro waarbij inbegrepen koffi e 
of thee.

Lezing over 
Marc Chagal

Limmen - Dinsdag omstreeks 
17.30 uur werd tijdens het uit-
laten van een hond, een vrouw 
aangetroffen op de Uitgeester-
weg in Limmen. Het bleek dat 
deze vrouw al behoorlijk koud 
was en dat zij symptomen had 
die leken op een vorm van een 
beroerte. De vrouw is door de 
ambulancedienst overgebracht 
naar het ziekenhuis.

Vrouw onwel

Castricum - De werkgroep Cas-
tricum-Ethiopië organiseert vrij-
dag 20 februari een vastenmaal-
tijd. 
De maaltijd bestaat uit twee of 
meer complete stamppotten. Ie-
dereen is welkom om 18.00 uur 

Stamppot eten voor goede doel
in het parochiecentrum Dorps-
straat 113. De kosten bedragen 
vijftien euro. De opbrengst is be-
stemd voor het lunchproject voor 
kinderen in Ethiopië. Opgeven 
kan via jeannekevdn@gmail.com 
of tel.: 06 20272190.
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,,Kans overlijden groot bij 
bloeding na dotterbehandeling” 
Regio - ,,Bij een bloeding even 
na een dotterbehandeling is de 
kans op overlijden groot. Wan-
neer een patiënt de bloeding 
overleeft, is het risico op sterf-
te gelijk aan dat van mensen die 
geen bloeding gehad hebben.“ 
Dit stelt Kikkert in zijn proef-
schrift over het risico op bloe-

ding na een dotterbehande-
ling. Uit oude studies bleek een 
verband tussen bloedingen en 
sterfte lang nadat de bloeding 
was voorgevallen. Dit proef-
schrift breekt met die gangbare 
opvatting.
Lees verder op www.lijfenge-
zondheid.nl. 
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Volop mogelijkheden 
passende condoleance
Driehuis - ,,Vaak hoor ik van fa-
milies en belangstellenden na 
afl oop van een uitvaartplechtig-
heid dat de condoleance voor 
hen zo belangrijk was. Niet al-
leen omdat het troost biedt en 
als een soort warme deken voelt 
om gezamenlijk na te praten en 
fi jne herinneringen op te halen. 
Maar ook omdat dit samenzijn 
als het ware een beetje ontspant 
en soms ook wel gezelligheid 
kan brengen.” Aan het woord 
is Ellis Verkerk, Teamleider In-
fo & Nazorg van Begraafplaats 
& Crematorium Westerveld in 
Driehuis. Westerveld is in de re-
gio vooral bekend vanwege haar 
prachtige natuur en ongekende 
schoonheid, maar ook landelijk 
is Westerveld bekend omdat zich 
hier het eerste crematorium van 
Nederland (1913) bevindt.
,,Alles draait op Westerveld om 
persoonlijke dienstverlening 
rondom een uitvaart”, vertelt Ver-
kerk trots. ,,Wij doen er alles aan 
om nabestaanden in een moei-
lijke periode zo goed moge-
lijk bij te staan. Dat geldt voor 
de plechtigheid zelf, maar zeker 
ook voor de condoleance na af-
loop. Alles is ook daarbij moge-
lijk. Niet alleen zijn er verschil-
lende condoleanceruimtes met 

elk een eigen huiselijke uitstra-
ling, maar ook op het gebied van 
catering staan de wensen van de 
nabestaanden voor ons centraal. 
Of zij nu kiezen voor koffi e, bon-
bons en petitfours of hun gasten 
liever een sandwich, High Tea of 
kaasplateau met een goed glas 
wijn willen aanbieden. Onze mo-
derne keuken biedt tal van ar-
rangementen, maar ook eigen 
ideeën werken wij graag uit. Wij 
zullen er altijd alles aan doen om 
te zorgen dat het aan niets ont-
breekt.’’
In het gedenkpark bevindt zich 
ook het bijzondere Petit Café 
Westerveld. ,,Het petit café is ze-
ven dagen per week geopend. 
Hier ontvangen wij niet alleen 
nabestaanden en belangstellen-
den vooraf of na afl oop van een 
plechtigheid, maar ook komen 
hier mensen die bijvoorbeeld 
een graf bezoeken of wande-
laars die ons park in het week-
end bezoeken om van de prach-
tige natuur te genieten.’’

Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld is gevestigd aan de 
Duin en Kruidbergerwergweg 
2-6 in Driehuis,, telefoon 0255-
514843. Zie ook www.bc-wes-
terveld.nl.

Europarlementariër SP 
weet publiek te boeien
Castricum - Vrijdagavond sprak 
Europarlementariër drs. Anne-
Marie Mineur met het toege-
stroomde publiek over de mo-
gelijke gevolgen van het tekenen 
van het Vrijhandelsverdrag TTIP 
met de VS. Het publiek was zeer 
gemêleerd: aanhangers van di-
verse politieke partijen, jong en 
oud, mannen en vrouwen en dat 
was ook precies de bedoeling. 
,,De discussie met de zaal verliep 
bijzonder levendig maar werd, 
gezien de reacties na afl oop, ook 
als erg plezierig en informatief 
ervaren”, zegt woordvoerder Pe-

tra Gazendam. ,,Wel waren nog-
al wat mensen verontrust. Is dit 
verdrag nog wel tegen te hou-
den als machtige multinationals 
hun zinnen erop hebben gezet? 
Volgens Europarlementariër drs. 
Mineur is het echter zeker nog 
niet te laat. Als iedere aanwe-
zige anderen waarschuwt en al 
die mensen bij hun eigen politie-
ke partij aan de bel trekken, kan 
er zeker nog verzet worden ge-
organiseerd. Het is ook mogelijk 
een petitie tegen het vrijhandels-
verdrag te tekenen, te vinden op 
de website van de SP.” 

Castricum - Elke woensdag-
middag, buiten de schoolva-
kanties om, wordt voor een di-
ploma afgezwommen in zwem-
bad De Witte Brug. Deze maand 
zijn 51 kandidaten geslaagd. Het 
diploma A is behaald door Ole 
Blankert, Sten Boendermaker, 
Tim Boendermaker, Floor Dek-
ker, Janna Dekker, Mats Dik-
kentman, Chiara Faure, Lieke 
Hardebol, Lars Hoogerwerf, Lo-
myme Horn, Reinier van Kleef, 
Donique Krom, Hugo Lange-
veld, Fiene van Lieshout, Meike 
van Marle, Fay Okker, Melle Rei-
ling, Manou Siebeling, Tana van 
Timmeren, Carlijn van der Vel-
de en Isa Verzijde. Voor het B-
diploma zijn geslaagd: Shireen 
Baars, David van der Born, Tyra 
Borst, Dien Chikri, Emma Geer-
lings, Jim Glandorf, Douwe Gö-
bel, Lea Hoffman, Stan Kerklaan, 
Jens Koning, Siep Kroone, Matt 
Lecaille, Casper Metselaar, An-
nelotte Renckens, Janne Schek-
kerman, Mick Schneiders, Stan 
van Wijnen, Yvonne de Wit, Paul 
Wörmann en Ilse Zonneveld.
Het C-diploma ging naar Jali-
na  Boon, Stef Glandorf, Ruben 
Hakkenberg, Julian Laan, Robin 
Laan, Dinah Steevens en Stef 
Terluin. Voor het eerste Snorkel-
diploma hebben Carmen Bras-
ser, Luca van Hoven en Emma 
van Oosterom de basisvaardig-
heden goed uitgevoerd. 

Afzwemmers

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: castricummer.nl oF  uitgeestercourant.nl

Castricum - Steeds meer Ne-
derlanders kiezen bewust voor 
af en toe een dagje zonder vlees. 
Om allerlei verschillende rede-
nen. Of men nou vleeseter, fl exi-
tarier of vegetariër bent: in het 
TT-café van 6 februari kan men 
inspiratie vinden, vragen stellen 
en ‘heerlijke’ ideeën opdoen. In-
loop vanaf 19.00 uur in de bibli-
otheek in Castricum. Gratis toe-
gang.

‘Meating’ in 
het TT-café

Bewoners aan Alderstafel 
ook dit keer ‘geschiphold’
Regio - Bij het afsluiten van het 
Aldersakkoord in 2008 gold de 
spelregel ‘Afspraak is afspraak 
en daaraan wordt niet getornd’. 
De afspraken in het akkoord 
zouden worden uitgewerkt zon-
der dat teruggevallen zou kun-
nen worden in de discussie ten-
einde zaken te kunnen wijzi-
gen. Dit gold zonder uitzonde-
ring voor alle partijen. Voorzit-
ter Erwin von der Meer van Be-
scherming Leefomgeving Regio 
Schiphol: ,,Schiphol kwam er re-
centelijk achter dat het huidige 
toegestane gebruik van de ba-
nen, twee voor landen en een 
voor starten of twee voor starten 
en een voor landen, niet genoeg 
zou zijn. In de nabije toekomst 
zou gebruik gemaakt moeten 
kunnen worden van twee ba-
nen om te starten en tegelijker-
tijd twee banen om te landen. Dit 
staat haaks op hetgeen daarover 
was afgesproken.”
Desondanks werd dit als agen-
dapunt opgenomen aan de Al-
derstafel en zou over mogelijke 
oplossingen worden gesproken. 
,,De uitkomst van de bespreking 
aan de Alderstafel is dat Schip-
hol het twee bij twee baange-
bruik mag toepassen. Dit bete-
kent voor de bewoners een ver-
dere toename van de geluids-
overlast en wel met name in de 
piek-uren waar al sprake is van 
een enorme overlast. En wat 
hebben de bewoners daarvoor 

teruggekregen? De afspraak 
over de groei van Schiphol tot 
en met 2020 van 510k vliegtuig-
bewegingen werd gewijzigd in 
500k. Wetende dat er in 2014 
circa 440k vliegtuigbewegingen 
waren, is het gewijzigde aantal 
tot en met 2020 geen echt groot 
probleem voor Schiphol. Daar-
na wordt immers gesproken over 
verdere groei. Aanvankelijk wil-
den de bewoners het plafond 
van 510k vliegtuigbewegingen 
verleggen naar 2025, maar dat 
was voor Schiphol onbespreek-
baar. Dat zou de groei van Schip-
hol belemmeren. Nee dan liever 
een plafond van 500k vliegtuig-
bewegingen tot en met 2020. Dat 
stoort niet echt en daarna is er 
weer ruimte voor verdere groei. 
Daarmee hadden de bewoners 
het nakijken. Voor de bewoners 
is de uitkomst helaas niet meer 
dan het naar huis gaan met een 
fopspeen. Oud  VVD-minister 
Winsemius waarschuwde hier-
voor in zijn tijd met het gezeg-
de: Pas op anders word je ge-
schiphold.”
En wat gaat dit betekenen voor 
Castricum en omgeving? ,,De 
Polderbaan is nagenoeg vol ge-
vlogen. Lokaal zal dit twee keer 
twee baangebruik naar verwach-
ting weinig dan wel geen effect 
hebben. Dit in tegenstelling tot 
het gebied in de omgeving van 
de Zwanenburg, Aalsmeer en 
Kaagbaan.”

Zilveren Ster voor De Brug

Akersloot - Op basisschool De 
Brug werd afgelopen woensdag 
de Zilveren Ster uitgereikt van-
wege de kwaliteit van het over-
blijven op deze school. Die vol-
doet aan vastgestelde criteria en 
is daarmee in aanmerking geko-
men voor dit predikaat. De uitrei-
king ging gepaard met een certi-
fi caat en rapport die werden uit-

gereikt aan Ivonne Schouten en 
Monique Smit, de coördinatoren 
van het TSO-team De Brug. De 
overblijfkrachten, veertien over-
blijfmoeders, een overblijfva-
der én een overblijfbroer, wer-
ken hier met veel plezier. Als ver-
rassing voor de overblijfkrach-
ten hadden alle kinderen van de 
school een lied ingestudeerd.

Castricum - Het Clusius Colle-
ge Castricum heeft voor het der-
de achtereenvolgende jaar het 
predikaat Excellente School be-
haald. Woordvoerder Veerle Velt-
man: ,,Een Excellente School 
wordt beoordeeld op velerlei 
punten. Daarnaast maken lera-

Clusius College 
weer excellent

ren en schoolleiders een school 
excellent door hun professionali-
teit en doorzettingsvermogen. Ze 
kiezen er bewust voor om zich 
te onderscheiden in dat waar 
ze goed in zijn. Ze stippelen een 
koers uit en werken daar vervol-
gens met ongeloofl ijk veel inzet 
aan. En daarbij sparen leraren en 
schoolleiders zichzelf niet. Dat is 
het Clusius College Castricum 
drie jaar achter elkaar gelukt.”
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Ophaaldata gftafval
In week 7 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 9 februari. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 11 februari.
De Koog:  donderdag 12 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 13 februari. 

Onderzoek naar locatie Uitgeest N203 als 
opstelterrein
De locatie Uitgeest N203 heeft de voorkeur van gemeenten en 
Rijk als een opstelterrein voor sprinters dat ProRail wil aanleg-
gen in deze regio. De gemeenten Uitgeest, Castricum, Heems-
kerk, Beverwijk en Velsen droegen deze locatie eerder al geza-
menlijk voor, nu spreekt ook het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu (IenM) zich voor deze locatie uit.

Voorwaarde is wel dat het opstelterrein zo kan worden aangelegd dat 
de effecten voor het werelderfgoed Stelling van Amsterdam zo minimaal 
mogelijk zijn. Hiertoe vindt een Heritage Impact Assessment-toets (HIA) 
plaats. Die zal worden begeleid door de ministeries van IenM en OCW, de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Noord-Holland en de 
gemeente Uitgeest.
Dit is de uitkomst van het bestuurlijk overleg van gemeenten, provincie 
en ministerie dat woensdag 28 januari plaatsvond. In de zomer van dit 
jaar vindt een volgend bestuurlijk overleg plaats om op basis van de HIA-
toets een definitief bestuurlijk besluit te nemen.
De vijf gemeenten lieten eind vorig jaar per brief aan het ministerie we-
ten dat ook aan de voorkeurslocatie Uitgeest N203 (gekozen uit acht lo-
caties) nog steeds de nodige bezwaren kleven. De gemeenten verwach-
ten daarom maatregelen ter compensatie van onder meer de nadelen op 
het gebied van geluid- en lichthinder en de aantasting van het open land-
schap. 

Calamiteitenbogen Velsertunnel in gebruik
De aanleg van zogeheten calamiteitenbogen op de knooppun-
ten Beverwijk en Velsen is klaar. Deze nieuwe verbindingswegen  
maken het mogelijk om snel naar de Wijkertunnel te rijden als  
de Velsertunnel helemaal of gedeeltelijk dicht is. De calami-
teitenbogen worden ingezet tijdens afsluitingen vanwege een  
ongeluk of voor onderhoudswerkzaamheden. Tweerichtingsver-
keer in één tunnelbuis is niet meer mogelijk.

In de Velsertunnel was het tot nu toe gebruikelijk om bij afsluiting van 
één tunnelbuis verkeer in beide richtingen door de andere buis te leiden. 
Vanaf 2015 is dit wettelijk niet meer toegestaan. Daarom heeft Rijks-
waterstaat calamiteitenbogen aangelegd, zodat het verkeer richting het  
zuiden gemakkelijker via de Wijkertunnel kan rijden en niet via Heems-
kerk en Rottepolderplein hoeft om te rijden. Voor verkeer naar het noor-
den verandert er niets: dat kan gebruik maken van de wel beschikbare 
tunnelbuis van de Velsertunnel.

Open of dicht
Weggebruikers kunnen al op de Velsertraverse op elektronische borden 
zien dat de route via de calamiteitenbogen in gebruik is. Rond de bogen 
zelf geven verschillende verkeersborden aan of het verkeer over de ver-
bindingswegen moet rijden. De maximumsnelheid op de bogen is 50 ki-
lometer per uur.

Tunnel negen maanden dicht
De calamiteitenbogen zijn tijdens de renovatie van de Velsertunnel in 
2016 permanent open. Het is één van de maatregelen van Rijkswater-
staat om het verkeer te laten doorrijden als de tunnel negen maanden 
dichtgaat. Het verkeer naar het noorden kan tijdens de sluiting gebruik 
maken van een nieuwe verbindingsweg die wordt aangelegd op knoop-
punt Velsen om snel naar de Wijkertunnel te rijden. Tijdens de renova-
tie vergroot Rijkswaterstaat de doorrijhoogte van de tunnel, pleegt groot 
onderhoud en vervangt verouderde installaties, zoals de ventilatie
en het blussysteem.
Meer weten over de renovatieplannen of de bereikbaarheidsaanpak? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel

Commissie Algemene Zaken en Financiën
Donderdag 5 februari houdt de Commissie Algemene Zaken en Financi-
en een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. De 
vergadering begint om 20.00 uur. Op de agenda staat onder meer de be-
spreking van het onderzoek naar de mogelijkheden voor behoud van de 
bibliotheek in Uitgeest.
De complete agenda is te vinden op de gemeentelijke website www.uit-
geest.nl onder het tabblad Bestuur & Politiek, raadsinformatiesysteem.

Hard werken aan vervanging beschoeiingen
De afgelopen periode is hard gewerkt aan de vervanging van oude  
beschoeiingen langs de Ziendervaart. Het werk was vorige week gevorderd 
tot de Binnenkruierstraat. Op de achtergrond is molen De Dog te zien.  
(foto: gemeente Uitgeest).

Wethouder Spaanderman 
in Omgevingsraad Schiphol
Donderdag 29 januari 2015 vond op het Provinciehuis in Haarlem in aan-
wezigheid van staatssecretaris Wilma Mansveld de oprichtingsvergade-
ring plaats van de Omgevingsraad Schiphol.
De Uitgeester wethouder Wil Spaanderman maakt deel uit van dit nieuwe 
regioforum als clustervertegenwoordiger IJmond-Alkmaar.
De Omgevingsraad Schiphol is het platform waar alle vraagstukken, be-
langen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol bij elkaar komen. 
Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en 
brancheorganisaties. De omgevingsraad komt vier keer per jaar bijeen. 

Verordening leerlingenvervoer 2015
De gemeenteraad van de gemeente Uitgeest heeft op 8 december 
2014 de Verordening leerlingenvervoer gemeente Uitgeest 2015 vast-
gesteld en de Verordening leerlingenvervoer gemeente Uitgeest 2002 
ingetrokken. De nieuwe verordening treedt in werking op 19 maart 
2015, de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken 
na de datum van publicatie.

Terinzagelegging
De Verordening leerlingenvervoer 2015 ligt ter inzage bij de informa-
tiebalie in het gemeentehuis en is tevens in te zien via de website van 
de gemeente Uitgeest: www.uitgeest.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. J. Rademaker 
van de afdeling Publiekszaken, tel. 0251-361152.

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 1 kavel te koop!

www.kaveldealdedije.nl
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