
8 februari 2017 Tel. 0255-520456 www.uitgeestercourant.nl 13

Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Nieuwe vorm van jeugdhulpverlening in Uitgeest

Iedereen is een Social Broker

Dennis: “Het gaat hier niet 
alleen om probleemjonge-
ren, het kan ook zijn dat ie-
mand, om welke reden dan 
ook, niet lekker in z’n vel zit. 
Een Social Broker kan ken-
nis en ervaring gratis inzet-
ten om hulp te bieden en in-
dien gewenst door te verwij-
zen.” Omdat het allemaal nog 
in de kinderschoenen staat, 
doet Social Brokers aan mo-
nitoring en trendonderzoek. 
Zo komen zij erachter of de 
goede wegen worden be-
wandeld. Om Uitgeesters be-
wust te maken van het, voor 
hen vanzelfsprekende, werk 
dat zij nu al verrichten als So-
cial Broker zou het mooi zijn 
hen een bedankje te geven 
in de vorm van een ansicht-
kaart of een andere attentie. 
Zo worden mensen zich ook 
bewust van het belang er te 
zijn voor een ander als het 

Links Dennis Vereijken, rechts wethouder Antoine Tromp

Ondersteboven in greppel
Uitgeest - Bij een eenzijdig 
ongeval op de Geesterweg 
in Uitgeest is vorige week 
woensdag rond het begin van 
de avond een auto onderste-
boven in de greppel beland. 
De bestuurder reed vanaf 
de Populierenlaan linksaf de 
Geesterweg op. Toen hij op-
trok bleef het gaspedaal han-
gen, waardoor het voertuig 
een hoge snelheid kreeg en 
hij de macht over het stuur 

verloor. 
Politie, brandweer en ambu-
lancedienst kwamen daarop 
met spoed ter plaatse. 
De bestuurder is opgevan-
gen en onderzocht door het 
ambulancepersoneel. Hij 
hoefde niet naar het zieken-
huis vervoerd te worden. 
De auto liep zware schade op 
en werd door een bergings-
bedrijf afgevoerd. (Foto: Miz-
zle Media/Niels Folkers)

Uitgeest - Steeds vaker zul-
len Uitgeesters geconfron-
teerd worden met het feno-
meen Social Brokers. Zegt 
het u nog helemaal niets? 
Dennis Vereijken, Commu-
nity Manager en aanspreek-
punt van Social Brokers doet 
er momenteel alles aan om 
deze vorm van preventieve 
jeugdhulp in Uitgeest te in-
troduceren. Dit ook in sa-
menwerking met de jeugd- 
en jongerenraad Uitgeest. 
Tijdens een persbijeenkomst 
in het gemeentehuis legt hij 
samen met wethouder An-
toine Tromp uit wat de be-
doeling is. Dennis: “Eigen-
lijk is iedereen een Social 
Broker want in feite is dit ie-
mand met een signaalfunc-
tie. Jongeren gaan met een 
klein probleem eerder naar 
iemand uit hun directe om-
geving dan naar een profes-
sional. Vaak weten ze niet 
waar ze moeten aankloppen 
of ervaren zij een drempel. 
De kapper, de rij-instructeur, 
de sportcoach of een buur-
vrouw, degenen die dicht bij 
de jongeren staan, kunnen 
een luisterend oor bieden, 
bepaalde problemen herken-
nen en zich op een positie-
ve manier bemoeien met de 
jeugd.” 
Het Social Brokers project 
groeit in rap tempo en men is 
al actief in meer dan 15 grote 
en kleinere gemeenten. Uit-
eindelijk is het de bedoeling 
om in heel Nederland een 
sterk (digitaal) netwerk van 
Social Brokers op te zetten 
waarmee alle jeugd nog be-
ter en sneller geholpen kan 
worden met hun problemen. 

bijvoorbeeld even niet mee-
zit. Dennis: “Het is niet nood-
zakelijk maar het is wel mo-
gelijk om je gratis en vrijblij-
vend aan te melden als Social 
Broker via de website, waar-
door je jongeren in je eigen 
netwerkt helpt maar dan nog 
makkelijker en beter door te 
profi teren van de kennis van 
andere Social Brokers. Op de 
website zijn al aardig wat be-
kende en minder bekende 
Nederlanders te zien die zich 
hebben aangesloten bij de 
Social Brokers.
Wethouder Tromp enthou-
siast: “Uitgeest was altijd al 
hecht maar Social Brokers 
maakt weer duidelijk hoe be-
langrijk zo’n netwerk is.” Voor 
meer informatie: www.social-
brokers.nl/uitgeest of via fa-
cebook https://www.face-
book.com/uitgeestbrokers. 
(Monique Teeling)
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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.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Rommelmarkt Time Square
Uitgeest - De jaarlijkse rom-
melmarkt van Uitgeester mu-
sicalvereniging Time Square 
zal worden gehouden op 
zondag 5 maart. De markt zal 
ook dit jaar plaatsvinden in 
dorpshuis “de Zwaan”, Mid-
delweg 5 in Uitgeest, van 
10.00 tot 15.00 uur. De toe-
gang is gratis en ook de in-
wendige mens kan worden 
verzorgd. 
Time Square houdt zich van 
harte aanbevolen voor spul-
len die te verkopen zijn, dus 
iedereen die binnenkort van 
plan is eens fl ink op te rui-
men, wordt vriendelijk ver-
zocht aan de musicalvereni-

ging te denken voor overtol-
lige zaken. Ook (kinder)kle-
ding is welkom. Aangezien 
de ruimte beperkt is, kunnen 
grote meubelen niet worden 
geaccepteerd; dat geldt he-
laas ook voor ‘klassieke’ TV’s 
en beeldschermen. Op zater-
dag 4 maart zal Time Square 
met een vrachtauto door Uit-
geest en omstreken rijden 
om de aangeboden spul-
len bij de mensen thuis op te 
halen. Time Square verzoekt 
de aanbieders de spullen te 
verpakken in stevige dozen. 
Voor aanbieden van spulle-
tjes kunt u bellen met Gré 
Teeling, 0251-310220.

B E Z O R G E R
VAN DE MAAND

BEZORGER VAN DE MAAND

Iedere week weer wordt de Uitgeester Courant bij u 
langs gebracht door een van onze bezorgers. Wie zijn 
zij? Deze week maken we kennis met Roy Adrichem.

Uitgeest - Ray Adrichem liep 
eerst een andere krant maar 
sinds een jaar bezorgt hij de 
Uitgeester Courant. Hij weet 
niet het exacte aantal dat hij 
weg te werken heeft maar in 
het begin deed hij er een half 
uur over en tegenwoordig is 
hij met een kwartiertje klaar. 
Dat is prettig want Ray is 15 
jaar en zit in de examenklas 
van de mavo aan het Bon-
hoeffer College in Castricum. 
Hiervoor moet natuurlijk wel 
het een en ander geleerd 
worden. Hij heeft best een 
makkelijke wijk in het ou-
de Melksuikergebied. Alhoe-
wel… Ray schiet in de lach 
als hij vertelt dat in zijn wijk 
ergens een zolder wordt ver-
bouwd waardoor hij over een 
steiger moet stappen om de 
brievenbus te bereiken. Hij 
doet er niet moeilijk over, het 
hoort er bij. Tijdens het uitde-
len luistert hij af en toe mu-
ziek maar als hij bekenden 
tegenkomt vindt hij het on-
beleefd om dan met een kop-
telefoon op te lopen. 

Het geld dat hij verdient legt 
hij alvast opzij om te sparen 
voor zijn rijbewijs. En als hij 
slaagt, wil hij naar het Clu-
sius College in Alkmaar. Op 
de open dag werd hem daar 
duidelijk dat hij de richting 
Dierenverzorging wil gaan 
doen om later eventueel in 
een dierentuin te kunnen 
gaan werken.    

Stille Omgang Amsterdam
Uitgeest - De Stille Omgang 
Amsterdam 2017 is dit jaar in 
het weekeinde van 18 en 19 
maart. Op 18 maart om 15.00 
uur wordt in Uitgeest de pel-
grimszegen gegeven bij de 
Onze Lieve Vrouwe Geboor-
te Kerk. Daarna is het vertrek 
lopend naar Amsterdam.
Uitgeesters die de hele af-
stand naar Amsterdam te 
ver vinden om te lopen kun-
nen de trein naar Zaandam 
nemen. Het verzamelpunt in 
Zaandam is het Inntel hotel 
nabij het station. Het vertrek 
naar Amsterdam is om onge-
veer 19.00 uur.
Voor hen die niet willen lo-
pen: om 20.30 uur op 18 
maart is er een kort lof in de 
kerk, waarna om ongeveer 
20.45 uur het vertrek naar 
Amsterdam per bus plaats-
vindt.
In Amsterdam is om 22.15 

uur de Eucharistieviering in 
de Krijtberg kerk waarna om  
23.30 uur de Stille Omgang 
begint. Om 00.30 uur zijn 
broodjes, koffi e en thee te 
verkrijgen in de Lutherse Ka-
pel aan het Spui (daar kunt 
u ook gebruik maken van het 
toilet). Aansluitend vertrek 
naar Uitgeest om ongeveer 
01.15 uur.
 
De uiterste datum voor opga-
ve is 10 maart, dit in verband 
met het organiseren van de 
bus. Opgave voor deelne-
mers uit Uitgeest: naam en 
adres, telefoonnummer, per 
bus of lopend, plus 15 euro in 
gesloten envelop met daar-
op: Stille Omgang. Te depo-
neren in de bus van de pas-
torie aan de Langebuurt 37. 
Vermeld u wel of u met de 
bus gaat, of lopend, of met 
de trein tot Zaandam.

Meerstemmige songs van 
The Visitors in De Zwaan
Uitgeest - Het optreden van 
The Visitors op het Open Po-
dium in oktober werd een 
feestje en het publiek was 
dolenthousiast. The Visitors 
houden ervan de sfeer van 
een song te vertolken, de 
muziek het woord te laten 
doen en mensen mee te ne-
men naar waar zij graag naar 
terug gaan. 
In 2012 zijn Ton van Dam, El-
len van Dam en Sander Terp-
stra elkaar tegen gekomen 
op een tuinfeest. Er was met-
een een klik en zij bleken de-
zelfde passie voor akoesti-
sche muziek te hebben.
Ook de keuze voor repertoire 
bleek zeer veel raakvlakken 
te hebben. Deze eerste avond 
werd een band geboren met 
liedjes van o.a. Simon & Gar-
funkel, Neil Young, The Beat-
les, The Eagles, John Den-
ver en nog vele anderen in de 
stijl van Americana, Country 
en Folk.
Op 19 februari zullen zij een 

middag vullend programma 
verzorgen met mooie meer-
stemmige luisterliedjes. Aan-
vang 14.30 uur. Toegangs-
prijs: 10 euro, Vrienden van 
de Zwaan Cultureel krijgen 
2,50 korting.
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal ( mits 
nog beschikbaar) of via de 
online kaartverkoop ( www.
dezwaancultureel.nl).

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 10 febru-
ari vindt er weer een klaver-
jasdrive plaats in de kan-
tine van korfbalvereniging 
Stormvogels aan de Niesven-
straat 14. De kaarten worden 
om acht uur geschud. Er zijn 
weer leuke prijzen te winnen, 
ook met de loterij. Iedereen is 
welkom.



Uitgeest - Veilig Verkeer Ne-
derland afdeling Uitgeest be-
stond ooit uit ongeveer acht 
man met een offi cieel be-
stuur. Inmiddels drijft de af-
deling op drie geroutineer-
de vrijwilligers te weten Le-
onoor Koning, Anja Rasch 
en Dick Kortekaas. Al 20 jaar 
zetten zij zich met hart en ziel 
in voor verkeersveiligheid in 
Uitgeest. Dick: “Wij begon-
nen alle drie vanwege on-
ze kinderen die op de basis-
school het verkeersexamen 
deden en zijn eigenlijk nooit 
meer weggegaan.” Inmiddels 
hebben zij kleinkinderen en 
wordt het tijd om het stokje 
door te geven aan een nieu-
we ploeg die zich alleen nog 
bezig zal houden met het re-
gelen van het fi etsexamen 
van de leerlingen van groep 7.
Anja Rasch: “Wij hebben het 
altijd met heel veel plezier 
gedaan en hebben zo lang-
zamerhand onze eigen ta-
ken dus het is een geolie-
de machine.” Leonoor vult 
aan: “Eind februari komen 
wij meestal bij elkaar om al-
le voorbereidingen te tref-
fen want er moet het een en 
ander gebeuren voordat 180 
kinderen het examen kunnen 
doen. Wij zetten dan eerst de 

agenda klaar.” 
Al in december zijn de diplo-
ma’s besteld die in een pak-
ket zitten met onder ande-
re keuringskaarten, examens 
en verzekering. De gemeente 
betaalt hiervan de rekening. 
Dick: “Dat is prima geregeld 
in onze gemeente. De poli-
tie wordt vervolgens gebeld 
in verband met fi etscontro-
les op de scholen waarmee 
zij een van de weinigen zijn 
die hiervoor tijd vrij maken 
en dat geheel belangeloos. 
Zij komen soms met de mo-
tor in vol ornaat met hand-
boeien en al. De kinderen kij-
ken dan hun ogen uit, erg 
leuk. Wij kunnen altijd op on-
ze eigen wijkagenten reke-
nen. Het leeft hier in het dorp 
en de plaatselijke fi etsen-
maker heeft het na de con-
trole even heel druk.” Verder 
wordt er contact gelegd met 
school om ouders te rege-
len voor het posten. De the-
orie-examens moeten naar 
de scholen gebracht en wor-
den daarna ook nagekeken. 
Leerkrachten van buiten Uit-
geest zijn vaak verbaasd dat 
zij dit allemaal niet zelf hoe-
ven doen en vinden het pu-
re luxe dat dit door het drietal 
wordt geregeld. Na de theo-

rie-examens worden zij in het 
dorp regelmatig aangespro-
ken door zenuwachtige kin-
deren: “Heeft u het al nage-
keken?” 
Anja: “Het praktijk examen is 
een mooie happening, al die 
kinderen die van te voren ge-
oefend hebben met hun ou-
ders en de spanning die van 
hen is af te lezen staan dan 
in een lange rij. Sommigen 
rijden van pure zenuwen pre-
cies de andere kant op.” 
De diploma uitreiking is altijd 
weer een feestje bij het ge-
meentehuis met drinken en 
een cadeautje.

Dick: “Wij zoeken enthou-
siastelingen die het van ons 
over willen nemen. Omdat we 
nu weer gaan beginnen, is dit 
een prima tijd om hen mee te 
laten kijken en in te werken. 
Er ligt een volledig draaiboek 
en wij zijn voorlopig bereid 
om ondersteuning te bieden. 
Ach het werk is het niet.” Dan 
lachend: “Wij hebben het vol-
gehouden omdat we het zo 
leuk hebben!” 

Voor informatie en/of aan-
melden bel: Dick Kortekaas, 
0251-315064. (Monique Tee-
ling)

Van links naar rechts Leonoor Koning, Dick Kortekaas en Anja Rasch

Uitgeest - Zaterdagnacht te-
gen drie uur werd een bezoe-
ker van een horecagelegen-
heid aan de Langebuurt door 
een oplettende beveiliger be-
trapt op drugsgebruik. Hij 
bleek tevens in het bezit te 
zijn van een groot aantal ta-
bletten. Een deel van deze ta-
bletten bleek xtc te betreffen. 
Hij is aangehouden en inge-
sloten in het bureau van po-
litie.

Betrapt met 
drugs op zak

Uitgeest - Naar aanleiding 
van een incident in een ho-
recagelegenheid eerder die 
nacht werd een jongen za-
terdagnacht rond half vier 
op straat door een ande-
re bezoeker aangevallen. Hij 
kreeg een klap in zijn gezicht 
en liep een blauw oog op. De 
dader werd door de beveili-
ging aangehouden en over-
gedragen aan de politie. Hij 
is ingesloten voor nader on-
derzoek.

Ruxie loopt uit 
op vechtpartij 

op straat

Uitgeest - Zaterdag werd in 
de avonduren ingebroken in 
een woning aan de Dadel-
boom. Via een uitbouw werd 
een raam op de eerste etage 
geforceerd. De gehele wo-
ning werd doorzocht. Het is 
nog onbekend wat er wordt 
vermist.

Woninginbraak 
zaterdagavond

Uitgeest - In de nacht van 
30 op 31 januari werd inge-
broken in een woning aan de 
Geesterweg. Een raam werd 
geforceerd. De dader is mo-
gelijk gestoord, er wordt 
niets vermist. In dezelfde 
nacht was er een poging tot 
inbraak in een woning aan 
de Populierenlaan. Er werd 
tevergeefs getracht de ach-
terdeur en een bovenlicht te 
forceren.

Nog twee 
inbraken

Uitgeest - In de nacht van 
zaterdag 4 op zondag 5 fe-
bruari werd ingebroken in 
een kapsalon aan de Lan-
gebuurt. Een toegangsdeur 
werd geforceerd en een tus-
sendeur ingetrapt. Vervol-
gens werd het pand door-
zocht. 
Ontvreemd zijn een geldbe-
drag en diverse föhns. Te-
vens werd ingebroken in een 
in de nabijheid geparkeerde 
personenauto. Een ruit werd 
ingeslagen en de auto door-
zocht. Hier wordt verder niets 
vermist.

Inbraak in 
kapperszaak

Uitgeest - Zaterdag 11 fe-
bruari is er weer een papier 
inzameling is bij basisschool 
De Molenhoek op de Mei-
doornstraat. De inzameling 
is van half tien tot half twaalf.

Oud papier 
Molenhoek

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 12 
februari plaats in de kerk op 
de Castricummerweg in Uit-
geest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is ds. E. Hagen. 
De Cantorij verleent mede-
werking. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - Zaterdag werd 
een snelheidscontrole ge-
houden op de Provinciale-
weg. Van de 3262 passanten 
overtraden 359 automobilis-
ten de maximaal toegesta-
ne snelheid van 80 kilometer 
per uur. De hoogst gemeten 
snelheid was 131.

Snelheids-
controle

Jantje Beton collecte
Uitgeest - Van 13 tot en met 
25 februari vindt de jaarlijkse 
Jantje Beton Collecte plaats. 
Vrijwilligers van speeltuin 
“Kindervreugd” komen dan 
bij u langs om zoveel moge-
lijk geld op te halen. Dit goe-
de doel zet zich in voor kin-
deren voor wie buitenspe-
len minder vanzelfsprekend 
is. Omdat de collecte dit jaar 
in de vakantieperiode valt, 
heeft men liefst twee weken 

de tijd om geld in te zamelen. 
Ook de jeugd van Uitgeest 
profi teert hier direct van. De 
helft van de opbrengst komt 
namelijk ten goede aan de 
speeltuin zelf. Omdat er nog 
een aantal wijken vacant zijn, 
vraagt de vereniging ieder-
een die in deze periode nog 
een uurtje tijd over heeft, om 
zich op te geven als collec-
tant. Dit kan via info@speel-
tuinuitgeest.nl.
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Uitgeest - Deze foto heb-
ben wij ontvangen van Cla-
zien Tromp. Enige namen zijn 
bekend: 4. … Scheerman, 5. 
…Cornelisse, 10. Wilhelmina 
Schaaper en 11. Aal Mul.
Maar u begrijpt, graag willen 
wij zoveel mogelijk namen bij 
deze foto plaatsen! Ook we-
ten wij niet wanneer de foto 
is gemaakt en bij welke ge-

legenheid. Misschien kunt u 
onze vragen beantwoorden.
Uw reactie kunt u kwijt op 
onze website: www.ouduit-
geest.nl , bij Wie is wie. Hier 
kunt u de (genummerde) fo-
to ook op uw scherm verder 
bekijken. U kunt ook bellen 
met Nel Tromp, 0251-311572 
of  Herman Tervoort, 0251-
313196.

Van Clazien van Tol-Groen 
ontvingen wij veel namen 
voor de foto van de vorige 
keer (23794). Maar er ontbre-
ken nog een paar namen…
Het blijkt de uitvoering te zijn 
van de operette Assepoes-
ter. Deze werd in 1938 opge-
voerd in de Ooievaar en ge-
organiseerd door de zusters 
van de Mariaschool.

Psychologische thriller 
‘Elle’ in de Zwaan

Uitgeest - De Franse fi lm El-
le van de Nederlandse regis-
seur Paul Verhoeven wordt 
vrijdag 17 februari gedraaid 
in Filmhuis De Zwaan. De 
fi lm heeft dit jaar twee Gol-
den Globes gewonnen. De 
prijzen voor beste buiten-
landse fi lm en beste actrice 
(Isabelle Huppert). Elle is een 
echte Verhoeven: hard, expli-
ciet, grafi sch, met veel effect-
bejag, donker en krachtig. 
Michèle Leblanc (Isabelle 
Huppert) is de eigenaar van 
een succesvol videogame-
bedrijf, en wordt in haar ei-
gen huis verkracht.. Na het 
misbruik hervat ze afstan-
delijk de dagelijkse routine, 
zonder de politie in te scha-
kelen. Ze heeft immers een 
bedrijf te leiden en een dis-
functionele familie in het ga-
reel te houden. Bovendien wil 
ze haar eigen duistere verle-
den achter zich laten en niet 
opnieuw oprakelen. Maar als 
haar aanvaller haar begint te 

stalken met inbraken en ex-
pliciete berichtjes, besluit ze 
naar hem op jacht te gaan.
Waarom Leblanc geen hulp 
zoekt is de vraag waar je als 
kijker zelf antwoord op mag 
geven. Dat is meteen de gro-
te kracht van Elle. Verhoe-
ven suggereert een hele-
boel maar geeft slechts wei-
nig weg.
Elle is gebaseerd op het boek 
‘Oh…’ van Phillipe Djian en is 
de eerste fi lm van Paul Ver-
hoeven sinds ‘Zwartboek’ 
uit 2006. Het boek waarop 
de fi lm gebaseerd is, zorgde 
destijds voor opschudding in 
Frankrijk. 
De fi lm wordt vertoond op 
vrijdag 17 februari. Kaarten 
zijn vooraf verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt. Middel-
weg 139 in Uitgeest. De zaal 
is open vanaf 19:45 en de fi lm 
begint om 20:15. Toegang 6 
euro (‘vrienden’ 5 euro).in-
clusief een kopje koffi e/thee 
voorafgaand aan de fi lm. 

Vieringen in 
O.L.Vrouwe Geboorte

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:
Woensdag 8 februari: 19.00 
uur H. Eucharistieviering in 
de kapel.
Vrijdag 10 februari: 19.00 uur 

H. Eucharistievering in Gees-
terheem. 
Zaterdag 11 februari: geen 
viering.
Zondag 12 februari: 10.00 
uur Voorstelviering Eerste                                    
Communicantjes met mede-
werking van de Heemsklok-
jes uit Heemskerk.

Vakantie-activiteiten voor 
grootouders met kleinkinderen

Uitgeest - Het is bijna voor-
jaarsvakantie. De kleinkinde-
ren zijn vrij, maar hoeven zich 
niet te vervelen, want zij kun-
nen met hun opa en/of oma 
leuke activiteiten doen bij de 
Stichting Uitgeester Senio-
ren.

Filmmiddag op woensdag 
22 februari
Deze keer een modern 
sprookje voor alle leeftijden. 
Wilt u weten welke fi lm? Er 
hangen posters in Dorpshuis 
de Zwaan, u kunt langsko-
men op het kantoor van de 
S.U.S., waar u een fi lmboekje 
in kunt kijken of u kunt bel-
len. In verband met de res-
trictie van de licentie mo-
gen de fi lmtitels hier niet ge-
noemd worden.
Woensdag 22 februari van 
14.00 tot 16.00 uur. Zaal open 

om 13.45 uur. Kosten senio-
ren/grootouders 3 euro in-
clusief koffi e/thee en cake, 
kleinkinderen 1 euro inclu-
sief limonade en wat lekkers 
in de pauze. U kunt vooraf of 
aan de zaal (indien voorra-
dig) een kaartje kopen.

Oudhollandse spelletjes 
op donderdag 23 februari
Samen Oud Hollandse spel-
letjes doen. Spelletjes van 
vroeger. 

Hoe was dat ook alweer? 
Weet u het nog? Spellen zo-
als vlotbruggen, dubbel sjoe-
len, metalen ringen gooien, 
knikker schieten, sjoelbak en 
pingpong spel met hinder-
nissen en kegelspel. Leuk om 
samen met uw kleinkind te 
spelen. 
Donderdag 23 februari van 
10.00 tot 11.30 uur. Kosten 
grootouders 2 euro  inclusief 
koffi e/thee, kleinkinderen 1 
euro inclusief limonade. 

Vooraf opgeven op het kan-
toor van de Stichting Uit-
geester Senioren, op de eer-
ste etage van Dorpshuis de 
Zwaan, Middelweg 5, 1911 
EA Uitgeest, telefonisch: 
0251-31 90 20 of via e-mail: 
s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook www.uitgeesterseni-
oren.nl.
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Nieuw landelijk collectief geeft 
impuls aan regionale ondernemers
Regio   In deze regio start 
een voor ons land uniek plat-
form waarmee ondernemers 
uit de buurt laagdrempelig 
terecht kunnen om met gro-
te stappen elkaars business 
te versterken. Op een speci-
aal ingerichte locatie bij Ma-
kro Beverwijk kunnen zij elke 
werkdag terecht voor busi-
ness matchmaking, inspira-
tie, (net)werkplekken, nieu-
we kennis en inzichten en 
de kans om in een klap toe-
gang te krijgen tot de lande-
lijke markt.
Met als uitgangspunt Onder-
nemers Onder Elkaar slaan 
online ondernemersplatform 
De Zaak, Seats2meet.com, 
businessopleider Team Aca-
demy en Makro in Beverwijk 
daarom de handen ineen. 
Ondernemers kunnen elkaar 
zonder gedoe ontmoeten op 
het speciaal hiervoor in de 
Makro-vestiging ingerichte 
werk-netwerkplein. Bijzon-
der is de kans om in een klap 
toegang te krijgen tot de lan-

delijke markt. Ondernemers 
kunnen via nieuwsbrieven 
de spotlight op hun aanbod 
krijgen. Dankzij het collectief 
ontstaat zo voor elke loka-
le ondernemer een mogelijk-
heid om zijn diensten of pro-
ducten bij meer dan 1 mil-
joen collega-ondernemers 
en potentiële afnemers on-
der de aandacht te brengen.

,,Ruimte, kennis, netwer-
ken, relevante evenemen-

ten, informatie, inspiratie; al-
les komt op een hyperloka-
le en laagdrempelige ma-
nier bij elkaar en ligt voor het 
grijpen voor elke onderne-
mer die écht vooruit wil”, al-
dus directeur Willem Over-
bosch van De Zaak namens 
de drie partijen. Op de foto 
netwerkcoördinator Domini-
que Heintjes heet onderne-
mers welkom in het goed uit-
geruste netwerkplein in Ma-
kro Beverwijk.

Februari is voortaan 
cakemaand bij De Roset
Castricum - Het is al jaren 
een heerlijke traditie bij Pa-
tisserie en chocolaterie De 
Roset; tompoucenmaand in 
januari. Nu heeft Martin Lan-
geveld de cakemaand in het 
leven geroepen in februa-
ri. Tijdens de gehele maand 
is het mogelijk kennis te ma-
ken met de smaken van de 
cakes die hier op traditione-
le wijze in de eigen bakke-
rij worden bereid. Er is vol-
op keuze; de smaakvolle car-
rotcake, de traditionele En-
gelse cake, er is verder keu-
ze uit de smaken frisse lemon 
of sinaasappel, er is verfi jnde 
amarettocake, ronduit lekke-
re vruchten- en cheesecake 

,,Yeah gelukt, kijk een 
witte druppel!” 

Regio - Scheikunde is een 
interessant vak, maar zelf 
scheikundeproeven op de 
goede manier doen is nog 
niet zo eenvoudig, is de con-
clusie van klas 2E op PCC 
Heiloo. Na enig oefenen gaat 
het gelukkig prima.
Ryan van Westrop (14) en 
zijn ‘collega’ doen secuur hun 
best op de proef: ,,We gaan 
cola in een glazen erlemeier 
gieten via een trechter. Daar-
in doen we eerst een fi lterpa-
piertje met wat actieve kool-
stof en dat haalt de kleur er-
uit. Als het goed is, wordt de 
cola dus wit.”
In het meidengroepje achter 
hen klinkt het triomfantelijk: 
,,Yeah, gelukt! Kijk: een wit-
te druppel!” Vervolgens krijgt 
het drietal de slappe lach. 
De proef wordt nog een keer 
herhaald met spiritus en La-
ra Oostrom (13) vraagt de 
docent dan: ,,Meneer, is dit 
nou dat CH3CH… waar u het 
laatst over had?” Dat heeft 
ze goed onthouden! De che-
mische formule van stoffen 

hoeven de leerlingen in de 
brugklas nog niet te kennen, 
maar wordt wel gegeven voor 
de leerlingen die daarin echt 
zijn geïnteresseerd. 
Zowel Lara als Ryan zijn 
sportklasleerlingen op PCC 
Heiloo. Beiden hebben ge-
noten van het ski- en snow-
boardweek in Oostenrijk. 
Voetballer Ryan heeft daar 
zijn techniek verbeterd: ,,Ik 
kon eerst alleen remmen en 
de pizzapunt, maar op Snow-
camp heb ik echt bochten le-
ren maken.” De clinic moun-
tainbiken is net achter de rug 
en het tweetal heeft zin in 
de clinic trampolinespringen 
die vanaf komende week op 
het programma staat. En wat 
zijn de plannen verder? Lara 
heeft nog geen idee, maar wil 
in ieder geval vwo afmaken 
en Ryan droomt van een le-
ven als voetballer.

Sfeerproeven op PCC Heiloo 
aan De Dors 2 kan tijdens het 
Open Huis op woensdag 15 
februari van 18.30-21.00 uur.

en de overheerlijke brownie-
cake die te zien is op de foto. 
Zo wordt een donkere win-
termaand toch nog een beet-
je zonnig. En elke week is er 
een andere cake in de aan-
bieding; dat wordt genieten!

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 21.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag 21.00 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Fifty Shades Darker

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur  woensdag 21.00 uur
Moonlight

donderdag 18.45 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

dinsdag 21.00 uur
Demain tout Commence

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur

maandag & woensdag 18.45 uur
Lion

vrijdag 18.45 uur  zondag 16.00 uur
La La Land

dinsdag 14.00 uur
Brimstone

zaterdag 16.00 uur
Down to Earth

vrijdag 16.00 uur
Soof 2

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.00 uur 

De Lego Batman Film (NL) 3D
zaterdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur

Storm
zaterdag 13.30 uur

zondag 11.00 uur  woensdag 14.00 uur 
Masha en de Beer

woensdag 15.30 uur 
Sing (NL) 2D

Programma 9 feb t/m 15 feb 2017

Drama Moonlight
Moonlight is een Amerikaans 
drama dat zich afspeelt in 
een ruige buurt van Mia-
mi. De fi lm volgt drie perio-
des uit het leven van een jon-
ge Afro-Amerikaanse man 
die worstelt met zijn identi-
teit, mannelijkheid, seksue-
le geaardheid en plaats in de 

wereld. De fi lm is gebaseerd 
op het ongepubliceerde to-
neelstuk ‘In Moonlight Black 
Boys Look Blue’ van Tarell Al-
vin McCraney. Moonlight is 
lovend onthaald door de in-
ternationale pers en wordt 
gezien als grote kanshebber 
voor een Oscarnominatie. 

Wat als je er opeens alleen 
voor staat en iedereen je vij-
and kan zijn? De twaalfjarige 
Storm raakt in een spannend 
avontuur verzeild als zijn va-
der Klaas een nieuwe klus 

Storm aanneemt. Hij drukt in het 
geheim verboden teksten in 
zijn drukkerij. Storms moeder 
vindt dit maar niks, omdat het 
gevaarlijk is om een andere 
mening te hebben. Het vei-
lige leventje van Storm komt 
op zijn kop te staan als Klaas 
op heterdaad wordt betrapt. 
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De Bedweters
Voor boxspring bedden, 

matrassen en meer
Regio - De leukste bedden-
winkels van Velsen, Alkmaar 
en Den Helder staan vol met 
de mooiste bedden, box-
springs en matrassen. Daar-
naast is er een groot aan-
bod aan slaapkamermeu-
bels, schuifwandkasten, ac-
cessoires, vloeren, raamde-
coratie en beddengoed. Van 
basisbedtextiel tot zijdezach-
te kussens en dekens. Alles 
voor een perfecte nachtrust.  

Ga eens langs om te vergelij-
ken, beoordelen en natuurlijk 
te proberen. De online bed-
denwinkel is de perfecte mix 
van aanbiedingen en nieuwe 
collectie. In de bedden-outlet 
komt menbongetwijfeld nèt 

die ene boxspringaanbieding 
tegen waarnaar al tijden naar 
gezocht wordt. Of dat origi-
nele merk waar iedereen het 
over heeft. De collectie wordt 
regelmatig ververst en aan-
gevuld. 
Het is op de website moge-
lijk veilig te betalen met iDe-
al. Bestellingen kunnen thuis 
worden afgeleverd of desge-
wenst afgehaald worden in 
een van de beddenzaken. Op 
alle producten geven De Be-
dweters langdurige garan-
tie.  Zo kan iedereen zorge-
loos genieten van de nieuwe 
slaapkamerartikelen! Kijk op 
www.debedweters.nl of bel 
0251-222022 voor meer in-
formatie. 

Castricum - Zin om je-
zelf te verwennen met eer-
der bij Twice gespotte maar 
nog niet gekochte ‘wanna-
haves’? Ga dan maar klaar-
staan voor een sprint rich-
ting deze geliefde dames-
boetiek. Na tien krachtige 
bedrijfsjaren gaat eigenares-
se Wendy haar pand verbou-
wen. Het decennium is voor-
bij gevlogen en daarmee de 
tijd voor vernieuwing aange-
broken. Niet gevreesd, aan 
de basis wordt niet gesleu-
teld. Die staat als een huis, 
en blijft. Wendy grijpt deze 

gelegenheid aan om iets liefs 
te doen voor haar klanten. De 
kick-off van de verbouwings-
uitverkoop is op 14 februari, 
dus dat komt allemaal Valen-
tijnwaardig mooi uit!  Dames 
die tussen 14 en 18 februari 
de boetiek bezoeken, betalen 
maximaal tien euro voor een 
kledingstuk. Dus laat die lie-
ve duiten maar rollen. De ver-
bouwing vindt plaats van 21 
tot en met 28 februari. Van-
af 1 maart ziet Wendy ieder-
een graag terug in haar nóg 
mooiere boetiek op de Toren-
straat..

Masseur John Lawrie actief 
bij Haarstudio Dreams

Uitgeest - Massagethera-
peut John Lawrie is elke za-
terdag aanwezig in Haarstu-
dio Dreams waar iedereen 
terecht kan voor een vakkun-
dige massage, met of zon-
der afspraak! Elke derde za-
terdag van de maand geldt 
bovendien een mooie com-
bideal: 25 procent korting op 
een knipbeurt bij het boe-
ken van een massage. John 
vertelt: ,,Ik maak al tien jaar 
wat los in mijn cliënten. Mijn 
praktijk is uiteraard erkend 
en aangesloten bij de Neder-
landse brancheorganisatie 
voor sportverzorgers en mas-
seurs N.B.S.M.” Men kan kie-
zen voor een therapeutische 
massage voor het voorkomen 
en de  behandeling van al-
lerlei klachten. De massage 

is zeer stevig en zorgt ervoor 
dat het lichaam weer goed in 
beweging komt.
,,De therapeutische massa-
ge ondersteunt onder andere 
bij pijn in nek, rug en schou-
ders door het te intensief ge-
bruiken van de smartphone 
en/of tablet. Deze klachten 
nemen snel af of verdwijnen 
compleet.” John verzorgt ook 
sportmassage, bijvoorbeeld 
bij spierpijn. Of kies voor een 
weldadige ontspannings-
massage waarna het gehe-
le lichaam beter functoneert.  
Dat doet een mens goed! 
Haarstudio Dreams is te vin-
den op de Prinses Beatrixlaan 
17 in Uitgeest. Bel voor meer 
informatie: 06-25178129 of 
kijk pp www.inmovement-
massage.nl.  

Brasserie In ‘t Groen 
viert culinair feestje

Heiloo - De landelijk ge-
legen Brasserie In ‘t Groen 
bij Golf & Countryclub Hei-
loo bestaat zeven jaar en dat 
wordt gevierd met een aan-
trekkelijk menu voor een 
feestprijs dit weekend. Van 
vrijdag tot en met zondag 
kunnen de gasten genieten 
van een zeven gangen proe-
verij waarbij het beste voor-
bijkomt wat deze uitstekende 
keuken heeft te bieden. Voor 
kinderen is er een drie gan-
gen menu voor een vriende-
lijk prijsje, zeven euro, en de 
lunchspecial wordt deze da-
gen aangeboden voor dezelf-

de prijs. Voor chef-kok Huub 
Tervoort en zijn vrouw San-
na gaat de beleving van de 
gast voor alles in dit restau-
rant. Samen met Hans Kok, 
die gastheerschap en admi-
nistratie op zich neemt, heb-
ben zij het restaurant op de 
culinaire kaart gezet. Huub: 
,,Wij werken in de keuken 
met Anne Meeusen en Hil-
co Tol, twee goede koks. Wij 
bakken zelf het brood, roken 
de zalm en werken met sei-
zoensgebonden streekpro-
ducten. En dat proef je!” Voor 
informatie www.brasserie-in-
tgroen.nl, tel.: 072 5051423.

Castricum - Elke woens-
dagmiddag wordt er voor een 
diploma afgezwommen in 
zwembad De Witte Brug. De-
ze maand behaalden 45 kan-
didaten een diploma. Op 11 
januari hebben Dunya Clee-
ren, Linsey van Ladenstein, 
Fay Okker, Sten Out, Bruno 
Stein en Marieke Swanink 
hun C-diploma behaald. 
Op 18 januari werd er afge-
zwommen voor snorkelen. 
Laura Boots, Douwe Honhoff, 
Sanne Out en Lars Schramp 
zijn geslaagd voor snorkelen 
2, terwijl Adeline Hollmann, 
Harold Hollmann, Mike Hui-
ge en Lars de Vries volleerde 
snorkelaars zijn met hun di-
ploma snorkelen 3. De week 
daarna was er een groep 
van dertig kandidaten die 
voor het diploma A afzwom-
men. Charlie Beentjes, Jas-
mijn Beintema, Jack Boom, 
Mia Boonstra, Lotje Brand-
jes, Saar Castricum, Ralph 
Collard, Isabel Den Hartog, 
Michelle Douma, Tess Glo-
rie, Roan Gravemaker, Gijs de 
Groot, Sham Hamdan, Quen-
tin Hierck, Robin Hoffman, 
Pien Houtenbos, Fabian La-
bal, Rosie Mooijen, Jesse 
Oinga, Phileine van Oostrom, 
Arthur van der Poll, Le-
vi Prevo, Doutzen Putter, Hi-
ba Salame, Lee Scheerman, 
Samantha Slooves, Casper 
Veldt, Nysah Vermolen, Sara 
de Waard en Zulfira Zulpikar 
hebben met goed gevolg alle 
eisen voor het eerste zwem-
diploma afgelegd.

Afzwemmers 
in januari

Castricum - Vorige week 
maandag is rond 15.20 
uur bij een bloemist op de 
Dorpsstraat betaald met 
een vals biljet van vijftig 
euro. De dader had dit ook 
geprobeerd bij een bakke-
rij in Castricum, maar daar 
was het niet gelukt. 

Bij de bakkerij zijn camera-
beelden opgenomen en de 
dader werd herkend door de 
politie. De agent had daar-
voor een auto gecontroleerd 
met twee inzittenden uit Am-
sterdam. De dag erna is de 
verdachte in Amsterdam 
aangehouden nadat hij op 
heterdaad betrapt was met 
vals geld. Bij zijn aanhouding 
bleek hij in het bezit van zes-
tien valse briefjes van vijftig 
euro. De recherche in Am-
sterdam doet verder onder-
zoek naar de verdachte.

Betalen met 
vals geld 

Vitesse’22 naar Ausbach?
Castricum - In 1967 was 
het de eerste keer dat Vites-
se 22 een bezoek bracht aan 
TSV Ausbach in Duitsland 
en daar deelnam aan een In-
ternationaal jeugdtoernooi. 
Daarna hebben verschil-
lende sportuitwisselingen 
plaatsgevonden. Nog steeds 
vinden over en weer bezoe-
ken plaats in de privésfeer. 

Dit jaar bestaat de vriend-
schap vijftig jaar en Vitesse 
wil dit vieren door met een 
groep Vitesse-mensen naar 
Ausbach te gaan begin juni, 
tenminste, als er voldoende 
belangstelling voor is. 

Aan belangstellenden wordt 
gevraagd snel te reageren 
via ge.dewit@kpnplanet.nl.
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‘Haal meer uit social media’
Castricum – Het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk van Wel-
zijn Castricum houdt op dins-
dag 28 maart de workshop 
‘Haal meer uit social media’ 
voor vrijwilligersorganisaties. 
De workshop is van 19.30 
tot 22.00 uur in Geesterha-
ge. Deelnemers worden up-
to-date geïnformeerd over 
mogelijkheden én kansen op 

het gebied van social media. 
Aanmelden kan bij Welzijn 
Castricum, telefoon 0251-656 
62 op werkdagen van 9.00 tot 
12.30 uur. Via de mail aan-
melden is mogelijk met ver-
melding van uw adres- en te-
lefoongegevens en de orga-
nisatie waar men werkzaam 
voor is via info@welzijncas-
tricum.nl. 

Hummel Kozijnen & Wooncomfort

Splendid Pliss oplossing 
voor kunststof kozijnen

Heemskerk - Ook gezien op 
televisie? Keje raamdecora-
tie op magneetband is spe-
ciaal voor kunststof kozijnen 
en wordt bevestigd zonder te 
boren of te schroeven. Hum-
mel Kozijnen is de aangewe-
zen dealer geworden voor 
Noord-Holland en daar zijn 
ze trots op. 

Nooit meer problemen met 
gordijnrails of cassettes die 
voor het raam of de draaikie-
pramen hangen. De Splen-
did Pliss wordt direct op 
de kunststof glaslatten ge-
plaatst. Het is een aluminium 
frame voorzien van een mag-
neetband waar een geplis-
seerde raamdecoratie is in-
gebouwd en kan worden be-
diend van boven naar bene-
den en van beneden naar bo-
ven. 
Het voordeel is dat het draai-
kiepraam altijd maximaal ge-
opend kan worden en dat de 
eventuele ventilatieroosters 
nooit meer zijn afgesloten. 
Men kan de Splendid Pliss 
bestellen voorzien van plis-
sé stof, lichtdoorschijnend, 
niet doorschijnend, maar wel 
lichtdoorlatend of een ver-
duisterende stof die geschikt 
is om de slaapkamers ook 

overdag donker te maken. 
Uiteraard kan men kiezen uit 
diverse kleuren. Tevens ge-
schikt voor lichte vochtige 
ruimtes. Voor lamellen wordt 
de Latende aangeraden, een 
aluminium frame waar een 
25 mm aluminium jaloezie 
is ingebouwd. De Latende is 
verkrijgbaar in diverse kleu-
ren. Alle raamdecoratiepro-
ducten zijn ook geschikt voor 
de meeste houten kozijnen. 

De inzethor werkt op een 
soortgelijke manier. Het 
voordeel van de inzethor 
is dat men het raam op de 
kiepstand kan zetten en het 
raam geheel gesloten kan 
worden terwijl de hor er nog 
in zit. De producten staan 
zeer overzichtelijk in de grote 
showroom van Hummel Ko-
zijnen opgesteld. Wie de ma-
ten meeneemt kan een prijs-
opgave ontvangen. De maat 
van het glas moet hiervoor 
gemeten worden. 
De showroom is gevestigd op 
de Lijnbaan 44a in Heems-
kerk. De openingstijden zijn 
maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 16.30 uur, zater-
dag van 11.00 tot 15.00 uur.  
Zie ook www.hummel-kozij-
nen.nl. 

Technasium levert 
onderzoek Vereeniging op
Castricum –  De afgelopen 
acht weken zijn twaalf groe-
pen met tweedejaars havo- 
en vwo-studenten van het 
Bonhoeffercollege druk be-
zig geweest om de ruimte-
lijke invulling en de duur-
zaamheidsmaatregelen van 
nieuwbouwproject De Ver-
eeniging in Limmen te on-
derzoeken. Het was een uit-
daging of de studenten het 
huidige plan zouden kun-
nen verbeteren. En deze uit-
daging heeft geresulteerd in 
soms verrassende resultaten. 
Bij de presentatie van hun 
onderzoeksresultaten ver-
schenen huizen van piep-
schuim, miniwindmolens op 
het dak en het hergebruik 
van regenwater voor het toi-
let. Maar ook energie-op-
wekkende matrassen en een 
sportschool waarbij het ge-

bruik van de fi tness-appara-
ten kon zorgen voor elektrici-
teit voor de woningen in het 
project. 
De ruimtelijke invulling bleef 
niet beperkt tot de toepas-
sing van veel groen of speel-
tuinen. Het feit dat een wo-
ning met het dakvlak op het 
zuiden met zonnepanelen 
meer energie kan opwekken 
was door alle groepen mee-
genomen. Maar ook het on-
derscheid tussen woningen 
voor starters en gezinnen 
werd door sommige groe-
pen goed benoemd door de 
toepassing van verschillen-
de woningtypen. De gedach-
ten van de studenten zullen 
de komende periode wor-
den bestudeerd om te beoor-
delen of deze ook in De Ver-
eeniging, of vervolgprojecten, 
kunnen worden toegepast. 

Castricum - Na het gro-
te succes van het jaarlijk-
se CSV Schoolhandbaltoer-
nooi voor basisscholen, or-
ganiseert CSV Handbal dit 
jaar een schoolhandbaltoer-
nooi voor eerste en twee-
de klassen van de middel-
bare school. Het toernooi is 
op zondag 19 februari van-
af 10.00 uur in sporthal de 
Bloemen. De vrijwilligers van 
CSV Handbal hebben de af-
gelopen maanden het Jac P. 
Thijsse College en Bonhoef-
fer bezocht om handbalcli-
nics te geven tijdens de gym-
lessen en zo de jonge ta-
lenten kennis te laten ma-
ken met de handbalsport. Er 
zijn al vele teams aangemeld. 
Teams kunnen zich nog op-
geven, zie www.csvhandbal.
nl of stuur een mail naar in-
fo@csvhandbal.nl.

Schoolhandbal

Bieb Atelier
Castricum - Bij de biblio-
theek in Castricum kunnen 
kinderen in de voorjaarsva-
kantie weer komen knutselen 
in het Bieb Atelier. Op dins-
dag 21 februari van 10.00 tot 
11.30 uur kunnen zij zich uit-
leven. De activiteit is bedoeld 
voor kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar. Omdat het aan-
tal kinderen dat deel kan ne-
men beperkt is, is aanmelden 
vooraf noodzakelijk via www.
bibliotheekkennemerwaard.
nl/jeugd.

Castricum - Tussen donder-
dag 2 februari 19.00 uur en 
vrijdag 3 januari 10.00 uur 
is er een fi ets weggenomen 
vanuit een schuur op de Lin-
denlaan. Het schuifslot van 
de tuindeur is opengemaakt. 
Vervolgens is een niet afge-
sloten fi ets weggenomen uit 
een schuur die ook niet afge-
sloten was.

Fiets uit schuur 
gestolen

Help de Castricumse 
brandweer uit de brand
Castricum - De brand-
weerpost van Castricum 
is dringend op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers, het 
liefst mensen die overdag 
beschikbaar zijn, in de ge-
meente werken of in ploe-
gendienst werkzaam zijn. 

Elke dinsdag vanaf 19.30 uur 
is er een oefenavond in de 
brandweerkazerne aan de 
Burgemeester Boreelstraat. 
De opleiding wordt ver-

zorgd door de Veiligheids-
regio Noord Holland Noord. 
De brandweer wordt niet al-
leen ingezet om brandjes te 
blussen maar ook bij andere 
klussen zoals dieren in nood, 
stormschade, wateroverlast, 
personen vast in de lift, on-
gevallen et cetera. 

Belangstellenden tussen de 
18 en 45 jaar kunnen zich 
aanmelden via info@brand-
weercastricum.nl.
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Zeven rayonkampioenen bij turnvereniging Unitas
Uitgeest - 4 en 5 februa-
ri was het een druk weekend 
voor Unitas. Op zaterdag de-
den 15 turnsters mee tijdens 
de 2e Rayonwedstrijd en op 
zondag waren het er 14. De 
beste wedstrijd telt mee voor 
doorstroming naar de Fina-
le Zuid en Regio Kampioen-
schappen. Om Rayon Kampi-
oen te worden moest je aan 
beide wedstrijden deel ge-
nomen hebben. Op zaterdag 
had Unitas 4 Rayon Kampioe-
nen nl.: Pip Loose, Zoë Guit, 
Billie Boyle en Eva Schimmel 
en op zondag nog eens 3 nl.: 
Norah Renken, Dena Hourik 
en Iris de Ruijter.
De pre instap turnsters Pip 
Loose en Felicia Afriyieh heb-
ben het heel goed gedaan. 
Pip werd 2e en Felicia 8e en 
mogen tevreden zijn met dit 
mooie resultaat. Pupil 2 turn-

sters Bente Putter en Sophie 
Ploeger hebben het ook pri-
ma gedaan en Bente kreeg 
een medaille voor haar 5e 
plaats. Sofi e Ploeger heeft 1 
foutje gemaakt en mag heel 
trots zijn op haar 8e plaats. 
De jeugd 1 turnsters Silvia 
Berkhout, Linda den Boer 
en Isa Timmermans kunnen 
ook terug kijken op een goe-
de wedstrijd. Silvia werd 3e, 
Linda 4e en Isa 9e. Zoë Guit 
en Chiara Garita hebben bei-
de een stabiele wedstrijd ge-
turnd, Zoë werd 1e en Chi-
ara 3e. Billie Boyle en Elina 
Muijskens kunnen ook met 
een goed gevoel terug kijken 
op hun wedstrijd alhoewel 
Billie een klein foutje maak-
te op brug mocht ze toch op 
het 2e schavot plaats nemen. 
Elina was heel erg blij met 
haar 4e plaats en mooie me-

daille. De senioren zitten alle-
maal heel dicht bij elkaar en 
een klein foutje kan al fataal 
zijn. Eva Schimmel en Demi 
Hanssen zijn 1e en 4e gewor-
den. Voor Laura was het haar 
eerste wedstrijd en deed het 
lang niet slecht, maar de ver-
schillen waren heel klein voor 
doorstroming. Lea voelde zich 
niet echt lekker, maar heeft 
de wedstrijd wel afgemaakt.                                                                                                                                       
Zondag waren de 5e divisie 
turnsters aan de beurt voor 
hun wedstrijd en in de eer-
ste wedstrijd turnde Phileine 
van der Landen en Julia de 
Wildt. Beide hebben het goed 
gedaan en zijn door naar de 
volgende wedstrijd. Het was 
jammer dat beide turnsters 
hun matoefening vergeten 
waren waardoor ze 1 of 2 vol-
le punten hebben laten lig-
gen. In de 2e wedstrijd was 
het de beurt aan de instap-
pers Eef Reulen, Pip Kraaij, 
Roos Korkis en pup.2 Norah 
Renken. De instappers heb-
ben het goed gedaan, maar 
het niveau ligt heel dicht bij 
elkaar en zijn uiteindelijk Eef 
6e, Pip 9e , Roos 15e gewor-
den. Norah doet het voor 
het eerste jaar bij de wed-
strijd groep heel goed. No-
rah turnt heel stabiel en werd 
weer 2e  en Rayon Kampi-
oen. In de derde wedstrijd 
mochten Marit Mulder, Dena 

Van links naar rechts Sophie Ploeger, Bente Putter, Linda den 
Boer, Silvia Berkhout en Isa Timmermans

Van links naar rechts voorste rij Puck Hessels, Quinty Bloed-
jes en Iris de Ruijter, achterste rij links Jamie Beentjes en Cleo
Schoute

Hourik en Sterre Bakker  la-
ten zien hoe hard ze getraind 
hadden de afgelopen tijd. Het 
was heel spannend en su-
per leuk om te zien dat Dena 
Hourik 1e en Rayon Kampi-
oen werd. Sterre werd 3e en 
Marit 4e . In de laatste ronde 
van 2 hele lange wedstrijd-
dagen waren pup.2 turnsters 
Quinty Bloedjes, Puck Hes-
sels, Iris de Ruijter en de ju-
nior turnsters Jamie Beentjes 
en Cleo Schoute die de wed-
strijddag mochten afsluiten. 
Iris, Puck en Quinty hebben 
geen fouten gemaakt. Quin-
ty had als doelstelling om 
onder de 20 te eindigen en 
dat heeft ze dik gedaan. Ze 
eindigde op een mooie 11e 
plaats. Puck werd heel netjes 
5e en Iris dit keer 2e en Ray-
on Kampioen. Jamie en Cleo 
hebben het beste uit zich-
zelf gehaald. Jamie had 1 val 
op balk, dat was jammer. Ja-
mie had het hoogste cijfer op 
brug en Cleo het tweede cij-
fer op balk. Beide turnsters 
kregen een mooie medaille, 

Jamie voor haar 3e plaats en 
Cleo voor haar 5e plaats.
De D1 en D2 turnsters gaan 
door naar de Finale Zuid op 
12 maart in Beverwijk en de 
4e en 5e div. turnster zijn 
door naar de Regiokampi-
oenschappen op 9 april in 
Amsterdam.

Uitgeest - Rijp is een witte aanslag die soms op gras, struiken en voorwerpen als daken, hek-
ken en auto’s wordt aangetroffen. Deze ontstaat bij temperaturen onder nul door de over-
gang van waterdamp in ijs. De rijp in combinatie met paddenstoelen geeft  een prachtig foto 
effect. De foto is gemaakt op het recreatieterrein Groot Dorregeest. Foto en tekst: Ger Bus

Billie Boyle en Elina Muijs-
kens,

Julia de Wildt en Phileine van der Landen

8 februari 2017 33



8 februari 201734

Winter ‘stop’(t) FC Uitgeest niet
......en zeker niet het Konings 
duo Lester Half en Jorn Brou-
wer want die gingen gewoon 
verder waar ze voor de win-
terstop waren gebleven, na-
melijk: scoren. Met het ge-
lijke spel van concurrent 
West Frisia en de 1-3 winst 
van vandaag , betekent het 
dat de plaatselijke trots in de 
tweede klasse A nu drie pun-
ten voorsprong heeft met een 
wedstrijd minder gespeeld. 
Overigens viel er niets af te 
dingen op de winst al bleek 
LSVV wederom de taaie te-
genstander die het meestal is 
voor FC Uitgeest. Het had na-
melijk zomaar anders kunnen 
lopen ware het niet dat de 
thuisploeg in de eerste helft 
verzuimde een voorsprong te 
nemen na een makkelijk ge-
geven penalty van de overi-
gens goed leidende en voor-
al ook jonge scheidsrechter 
Tiesinga.
FC Uitgeest startte zonder de 
geblesseerde Kick Smit . Zijn 

plaats op het middenveld 
werd overgenomen door de 
vandaag weer degelijk spe-
lende Tinus Putter. Het eer-
ste kwartier gebeurde er niet 
veel met wel een angstig mo-
ment  voor de gasten toen na 
een stevige botsing met de 
eigen verdediger Nino Mar-
chena, keeper Sven Koning 
roerloos bleef liggen. Zorgen 
niet alleen om hem maar ook 
om het feit dat coach Flori-
an Wolf vandaag, hoe merk-
waardig ook, niet de beschik-
king had over een reserve-
keeper, of hij moet zichzelf 
die rol hebben toebedacht. 
In ieder geval viel de scha-
de bij “King” Koning mee en 
kon hij verder voetballen. Het 
volgende ongelukkige mo-
ment was een paar minu-
ten later. Een sliding op de 
bal in het strafschopgebied 
van Nino Marchena werd 
door de scheidsrechter be-
oordeeld als zou hij eerst de 
man hebben gespeeld. Straf-

schop. Gelukkig voor FC Uit-
geest had Merks zijn vizier 
niet scherp staan en schoot 
de bal hoog over. In de fase 
daarna was het uitsluitend 
FC Uitgeest dat de klok sloeg 
maar lat en gelukkige ingre-
pen van de verdediging van 
LSVV stonden een verdiende 
voorsprong in de weg. Ster-
ker nog, het was toch weer 
de thuisploeg die in de 44e 
minuut bijna op voorspong 
kwam. Gelukkig voorkwam 
keeper Sven Koning met een 
nuttige ingreep dat scenario.
FC Uitgeest pakte de zaken 
in de tweede helft voortva-
rend aan. Na wat kleine kan-
sen was het in de 61e minuut 
de goed mee opgekomen 
rechtsback Nino Marchena 
die met een afgemeten voor-
zet Lester Half bediende. Die 
draaide handig weg van zijn 
verdediger en haalde vervol-
gens vernietigend uit. 0-1. 
Vier minuten later liet keeper 
Sven Koning zien ook te be-
schikken over een “kingsize” 
uittrap. Zijn bal over 60 meter 
belandde precies in de voe-
ten van Lester Half die snel 
en adequaat de slim mee op-
gekomen Jorn Brouwer be-
diende. Tegen zijn “stiffie” 
was keeper Set kansloos. 
0-2. Toch was het FC Uit-
geest zelf dat in de 78e mi-
nuut zich weer in de proble-
men bracht. Wederom speel-
de keeper Sven Koning een 
hoofdrol maar ditmaal in de 
vorm van het sprookje van de 
“koning” (keizer) zonder kle-
ren want met een ongelukki-
ge actie in het strafschopge-
bied zette hij zichzelf in zijn 
hemd, waarna  scheidsrech-
ter Tiesinga voor de tweede 
maal naar de stip wees. Dit-
maal was het wel raak, 1-2.  
Het betekende het begin van 
een offensief van de thuis-
ploeg dat FC Uitgeest ver 
naar achteren drong. Trai-
ner Florian Wolf besloot in te 
grijpen en bracht de razend-
snelle Romario Aroma. Een 
gelukkige hand van wisse-
len want nog geen minuut la-
ter was het in de 86e minuut 
dezelfde Aroma die na goed 
aangeven van Paul Groen te-
kende voor de 1-3. Daarmee 
was de wedstrijd gespeeld, 
blijft FC Uitgeest ook in 2017 
ongeslagen en dacht ik even 
in de verte een platte kar 
voorbij te zien rijden. Maar 
goed, mijn ogen zijn ook niet 
meer wat het geweest is. (De 
Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, de 
Jong, Vrouwe, Groen, Mar-
chena, E.Sinnige, Brouwer, 
Putter, Olgers, Duijn, Half.  

Zaterdag 11 februari
Jongens:
Hoofddorp s.v. JO17-2 FC Uitgeest JO17:1  14:30
SVW 27 JO17-2 FC Uitgeest JO17:2  13:00
FC Uitgeest JO17:4 SVA JO17-3  12:30
FC Uitgeest JO16:1 Spaarnwoude JO16-1  10:00
WSV 30 JO16-2 FC Uitgeest JO16:2  16:15
FC Uitgeest JO15:1 Volendam (rkav) JO15-2  12:30
Dynamo JO15-1 FC Uitgeest JO15:2  14:00
FC Uitgeest JO15:3 Adelbert St JO15-1  11:00
FC Uitgeest JO15:4 V.V. Bergen JO15-4  11:30
Always Forward JO14-4 FC Uitgeest JO14:1  15:45
FC Uitgeest JO14:2 HSV JO14-2  14:30
IVV JO13-1 FC Uitgeest JO13:1  10:30
FC Uitgeest JO13:2 AFC 34 JO13-3  14:30
FC Uitgeest JO13:3 RKEDO JO13-1  09:00
Egmondia JO13-2 FC Uitgeest JO13:4  11:00
Koedijk JO13-4 FC Uitgeest JO13:5  10:00
FC Uitgeest JO9:1 Alcmaria Victrix JO9-1  09:00
FC Uitgeest JO9:2 Koedijk JO9-2  10:00
Alcmaria V. JO:2 FC Uitgeest JO9:3  10:30
HSV JO9-3 FC Uitgeest JO9:4  09:00
Kolping Boys JO9-7 FC Uitgeest JO9:5  09:00
FC Uitgeest JO9:6 Castricum JO9-6  09:00
Hillegom sv JO8-1 FC Uitgeest JO8:1  08:45
FC Uitgeest JO8:2 SVA JO8-1  10:00
KSV JO8-2 FC Uitgeest JO8:3  09:00
FC Uitgeest JO8:4 RCZ JO8-2  10:00
FC Uitgeest JO8:5 Foresters de JO8-3  09:00
FC Uitgeest JO7:1 08:45
FC Uitgeest KB1 09:00

Meisjes:
OSV MO19-1 FC Uitgeest MO19:1 14:30
FC Uitgeest MO17:1 Kolping Boys MO17-1  12:05
V.V. Bergen MO17-2 FC Uitgeest MO17:2  12:00
Kolping Boys MO15-1 FC Uitgeest MO15:1  13:15
FC Uitgeest MO15:2 Kolping Boys MO15-3  12:45
Koedijk MO13-2 FC Uitgeest MO13:2  12:30

SV Spartanen JO12-1 FC Uitgeest JO12:1  14:45
FC Uitgeest JO12:2 KFC JO12-4  14:30
FC Uitgeest JO11:2 Koedijk JO11-2  11:15
FC Uitgeest JO11:3 LSVV JO11-2  11:15
FC Uitgeest JO11:4 Vitesse 22 JO11-4 10:00
Castricum JO11-4 FC Uitgeest JO11:5  10:00
Kwiek 78 JO11-2 FC Uitgeest JO11:6  10:00
Castricum JO11-5 FC Uitgeest JO11:7  09:00
FC Uitgeest MO11:1 Vitesse 22 MO11-1  10:00
Foresters de MO11-2 FC Uitgeest MO11:2  08:45
G-team:
WMC G3 (zat) FC Uitgeest G1 (zat)  12:30

Zondag 12 februari
Senioren:
Alkmaarsche Boys 1 FC Uitgeest 1  14:00
Hoofddorp s.v. 2 FC Uitgeest 2  11:00
Velsen 3 FC Uitgeest 3  10:30
Onze Gezellen 2 FC Uitgeest 4  11:00
FC Uitgeest 5 HSV 4  10:30
FC Uitgeest 6 Foresters de 6  13:30
Beemster 3 FC Uitgeest 7  11:30
Alcmaria Victrix 4 FC Uitgeest 8  14:00
FC Uitgeest 9 Dynamo 4  12:45
FC Uitgeest 10 Alcmaria Victrix 5  13:30
FC Uitgeest 11 V.V. Bergen 3  10:30
SVA 7 FC Uitgeest 12  10:00
Saenden 4 FC Uitgeest 13  12:00

Zondag 12  februari
Dames:
FC Uitgeest VR1 Assendelft VR1 11:00

Junioren: 
FC Uitgeest JO19:2 Flevo JO19-1  13:00
FC Uitgeest JO19:3 Limmen JO19-3  13:00
FC Uitgeest JO19:4 Hoofddorp s.v. JO19-3  11:00
FC Uitgeest JO19:1 Westfriezen JO19-1  10:00

Uitgeest - Zondag trad 
Stormvogels aan tegen Zaan-
dam Zuid, traditioneel een 
lastige tegenstander. Bei-
de ploegen hadden  bij aan-
vang van de competitie kam-
pioensaspiraties en kennen 
elkaar goed. De Uitgeesters 
zouden  bij winst nog volop 
in de race zijn, voor de op-
ponent is de titel inmiddels 
uit zicht. Trainer/coach Ton 
van Duijn van de Uitgeesters 
hamerde er echter op voor-
al geen steken te laten  val-
len,  voornamelijk de verlei-
ding weerstaan om mee te 
willen gaan in het snelle spel 
dat de tegenstander speelt. 
Er lag dan ook een duidelijk 
strijdplan.
Stormvogels opende de sco-
re al in de eerste minuut door 
een treffer van Sebastiaan 
van den Bosch, gevolgd door 
een afstandstreffer van Demi 
Erkelens. Ogenschijnlijk geen 
vuiltje aan de lucht in de be-
ginfase, ware het niet dat Van 
Duijn geconfronteerd werd 
met het geblesseerd uitval-
len van Danny Haije. Binnen 
een paar minuten zag hij zich 
genoodzaakt om nieuwko-
mer Sjoerd Noorda in te zet-
ten. In afwezigheid van Jord 
Betjes en de nog geblesseer-
de Ward Betjes betekende 
dat, dat er geen wisselmo-
gelijkheden meer waren voor 
het verloop van de partij. Een 
partij die zeker geen gelopen 
race was. Zaandam Zuid wist 
de aanval van de Uitgeesters 
goed te ontregelen en kwam 
zelf ook tot scoren, waardoor 
bij rust een stand van 6-7 op 
het scoreboard stond in het 
voordeel van onze dorpsge-
noten. Direct na rust werd de 
stand  gelijk getrokken, waar-
na Maartje Vermij haar ploeg 
weer op voorsprong bracht.  
Stormvogels hield geduren-
de de tweede helft steeds de 
leiding, maar de marge bleef 
klein. Met nog een kwartier 

te spelen, leidden “de Vo-
gels” met 13-15 waarna Van 
den Bosch zich weer deed 
gelden. Dit leek het startsein 
voor een slotoffensief. Storm-
vogels incasseerde nog een 
tegentreffer, om aansluitend 
door te stomen naar een 14-
19 voorsprong. Vermij speel-
de hierbij een hoofdrol met in 
totaal vier treffers en ook in-
valler Noorda werd beloond 
met zijn eerste treffer in de 
Uitgeester hoofdmacht. Dat 
Zaandam Zuid in de slotmi-
nuut nog een strafworp ver-
zilverde bracht de overwin-
ning geenszins in gevaar.  
Een tevreden Van Duijn kijkt 
vol vertrouwen uit naar de 
kraker van volgende week 
zondag tegen concurrent Au-
rora. Aanvang 15.20 in sport-
hal de Zien.

Doelpunten: Sebastiaan van 
den Bosch(5),Gerard Valke-
ring(4), Maartje Vermij(4), 
Demi Erkelens(3),Lisa Ha-
ije(1), Jose Heijne(1) en Sjoe-
rd Noorda(1)

Een uitstekend optreden van 
Maartje Vermij, goed voor 4 
treffers

     Korfbalflits
       Stormvogels

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!
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Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé



Cursus fotografie van 
Valkering Photography

Uitgeest - Wil je ook beter 
overweg kunnen met je di-
gitale camera en mooiere fo-
to’s maken? Dat kan. Van-
af zaterdag 4 maart start Val-
kering Photography weer met 
een basiscursus fotografie in 
Uitgeest. De cursus bestaat 
uit 5 ochtenden, waar je leert 

van je automatische instel-
lingen af te stappen en zelf 
je instellingen te kiezen. De 
cursus is geschikt voor ieder-
een die meer uit zijn digitale 
camera wil halen en mooiere 
foto’s wil maken. Tijdens de 
cursus leer je de belangrijk-
ste fotografische begrippen 

en oog te krijgen voor detail 
en compositie. Je zult mer-
ken dat je betere foto’s gaat 
maken en dat je meer con-
trole krijgt over je digitale ca-
mera. De cursus wordt van-
af zaterdag 4 maart, om de 
week gegeven tussen 09.30 
en 12.00 in de korfbalkantine 
van Stormvogels Uitgeest. De 
kosten voor de cursus bedra-
gen 79 euro. Het maximum 
aantal deelnemers bedraagt 
acht. Aanmelden via www.
valkeringphotography.nl.

De column van Monique.....

“Zó zálig die smoothies” zwijmelt mijn vriendin en vertelt meteen verder over al die superge-
zonde vitamines die iedereen hard nodig heeft. Ze heeft een Nutribullet gekocht, een appa-
raat waar ze ijverig alles in propt wat eetbaar is en wat er fijngemalen en drinkbaar uit tevoor-
schijn komt. Ik ben gek op fruit en salades en altijd in voor iets nieuws. Omdat ik toch wat 
achterdochtig ben als het om hypes gaat, wil ik eerst even op onderzoek uit. Ik kom er ach-
ter dat het niet nieuw is, het hele internet staat vol met filmpjes over het handzame, niet veel 
plaats innemende machientje. Vooral de Amerikanen doen graag verslag van de werking en 
vergelijken het met andere fijnmalers. Zo maak ik kennis met John uit Amerika die zijn tekst 
gilt alsof hij een gehoorbeschadiging heeft opgelopen door de twee luid draaiende appara-
ten achter zich. Aan het eind van zijn verhaal zeeft hij beide drabjes waarbij de bullet het met 
verve wint in vloeibaarheid. Bij zijn concurrent in een ander filmpje is het precies andersom. 
Dan is er nog Henry waarvan ik, door zijn uiterlijk, verwacht dat hij zijn verhaal gaat rappen. In 
verschillende promo’s worden dingen gezegd als: Sinds ik de bullet heb, slaap ik beter en is 
mijn cholesterol of bloeddruk lager. Er is zelfs een workshopje waar heel slechte acteurs aan 
een tafel zitten te noteren en overdreven begrijpelijk kijken en knikken. De Nutribulletmeneer 
zegt dan: “Dit is geen blender maar een doorbraaaak!” en ‘je gaat hier van afvallen yeah!! Je 
voelt je 10 nee 20 jaar jonger” en “de messen maken cyclonische bewegingen, bovendien zit 
er een turbo extractor in.” 
Ook zullen volgens hem alle cellen tijdens het malen binnenstebuiten gekeerd worden wat 
mij dan weer heel ingewikkeld voorkomt en ik weet eigenlijk niet of ik dat wel lekker vind. Hij 
zegt dat het drinken van één nutriblast per dag je leven kan veranderen wat op zich een vrij 
heftige constatering is. Ik struin verder op internet en stuit op een gezin dat dubbelgeslagen 
van het lachen ’s ochtends vroeg staat te blenderen. De moeder kruipt even later met een 
beker groene smurrie achter het stuur en neemt een slok. Ik kan mij niet onttrekken aan de 
gedachte dat ze het verschrikkelijk smerig vindt en zie ook dat ze niet weet waar ze die vol-
le beker zonder deksel moet laten tijdens het rijden. Verder krijgt onze eigen Chantal Janzen 
een literglas gemalen boerenkool in handen gedrukt en vraagt zich af of het wel echt organic 
is. Alsof dat het lekkerder maakt. Nog steeds niet overtuigd stuit ik op een diëtiste die een 
pruik heeft alsof ze zelf in de nutriblaster terecht is gekomen waardoor ik al niet meer ob-
jectief kan oordelen. Door al die filmpjes heb ik zin gekregen in een appeltje en besluit ‘m te 
schillen. Gewoon. Met een aardappelschilmesje.

Monique Teeling

Smoothies

Uitgeest - En zo zijn we zo-
maar aanbeland in februari. 
De Kerst en al dat gedoe is 
achter de rug. Het lijkt erop 
dat de winter nog even een 
nadrupje gaat doen maar een 
elfstedentocht zal er ook dit 
jaar niet komen. Met bridgen 
zijn we gestart met de vier-
de van vijf periodes, en als 
ook dat weer klaar is, staat 
de wielerronde van Uitgeest 
weer op de agenda. Wat 
heeft dat nu weer met brid-
gen te maken? Nou, als ik het 
me goed herinner hebben ze 
bij de wielerronde een ‘dik-
ke banden’-race. Vele Uit-
geesters (nou ja, een stuk of 
zes, zeven) die niet in het be-
zit zijn van een racefiets met 
van die superdunne bandjes 
gaan op hun eigen dagelijkse 
fiets, met dikke banden dus, 
met elkaar de strijd aan en 
dat is nog een hele toer. En 
zo hebben wij bij bridgen het 
‘dikke-kaarten-bridge’. Gaan-
deweg het seizoen worden 
de spellen namelijk zo veel 
gebruikt en gaan zo vaak 
door de handen dat de dik-
te van de kaarten merkbaar 
toeneemt. 
En juist bij ons viertallen-
toernooi, drie vrijdagavon-
den in de winter, merken wij 
dat want dan worden er niet 
24 maar 28 spellen gespeeld, 
en het is een verademing om 
de spellen 25 tm 28 te spelen: 
Ongerepte kaarten die zich 
soepel laten sorteren, zonder 
dat kaarten aan elkaar blijven 
kleven en je je nagels moet 
gebruiken om ze van elkaar 
te halen. Zo scoorden wij 
een vette nul tegen een stel 
waarvan de een 1SA open-
de en de partner, met 6 pun-
ten, paste. Na de uitkomst 
gaan de kaarten van de dum-
my op tafel, en warempel, het 
waren geen 6 maar 10 pun-
ten, een aas zat even achter 

een 7 geplakt. Dat contract 
werd, wij speelden het spel 
goed tegen, ternauwernood 
gemaakt, maar dat was ver-
spilde moeite, want alle an-
dere koppels zaten vanzelf-
sprekend in 3SA, dat min 1 
of min 2 ging. Nul dus. Nou 
ja, er gebeuren erger din-
gen. Hieronder ziet u de kop-
pels die zich niks aantrekken 
van dikke kaarten. In alle lij-
nen mooie scores boven de 
60%. Ik licht er uit de dikke 
61% van Jac Sintenie-Piet de 
Wildt, ga zo door, mannen! En 
de dikke 63% van Carla Rijn-
ders-Marjan vd Peet, gele-
genheidskoppel, en dan zo’n 
score. En de hoogste score 
van de avond van Klaas de 
Groot-Peter Kossen, met een 
dikke 64%.

De uitslagen::
A-lijn: 1 Klaas de Groot-Pe-
ter Kossen 64,24%, 2 Ma-
rian de Vries-Truus Jansen 
53,82%, 3 Fred van Andel-
Ruud Berkhout 53,47%;

B-lijn: 1 Jan Sinemus-Wim 
Weber 62,60%, 2 Riet Schaf-
gans-Leo Tromp 59,01%, 3 
Lea van Dommelen-Nel We-
ber 53,65%;

C-lijn: 1 Jac Sintenie-Piet de 
Wildt 61,46%, 2 Margriet de 
Beurs-Tineke Eijking 57,81%, 
3 Henk Jonker-Joke Mooy 
56,25%;

D-lijn: 1 Riny van Wijk-An-
ton van Wijk 61,98%, 2 Joop 
de Beer-Fieneke de Beer 
58,33%, 3 Jan van den Boo-
ren-Eddy Jansen 54,69%;

E-lijn: 1 Carla Rijnders-Mar-
jan van der Peet 63,33%, 2 
Agnes van der Hoorn-Jac-
queline Hoeben 56,67%, 3 
Gré Krom-Ank Kager 55,00%.
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Vrijwilligers gezocht voor 
lezingen en workshops 
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
vele activiteiten, cursussen, 
lezingen en workshops voor 
senioren. Deze worden ge-
geven door enthousiaste en 
deskundige vrijwillig(st)ers. 
Heeft u nog tijd over en wilt 
u deze op een leuke ma-
nier besteden? Bent u er-
gens goed in? Bent u crea-
tief? Heeft u een interessant 
verhaal te vertellen? Kom dan 
bij ons een workshop of le-
zing geven over een leuk 
en/of leerzaam onderwerp. 
Of een cursus. Heeft u inte-

resse? maakt u dan een af-
spraak om de mogelijkheden 
te bespreken. 
Om u als vrijwillig(st)er te be-
danken voor uw inzet wordt u 
jaarlijks uitgenodigd voor een 
feestelijke vrijwilligersavond 
en een gezellig etentje. Meer 
informatie op het kantoor van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren, op de eerste etage van 
Dorpshuis de Zwaan, Mid-
delweg 5, 1911 EA Uitgeest, 
telefonisch: 0251-31 90 20 of 
via e-mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook www.uitgeesterseni-
oren.nl.
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Ophaaldata restafval
In week 7 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 13 februari 
De Kleis en Waldijk: woensdag 15 februari 
De Koog: donderdag 16 februari 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 17 februari

Uitgeest en PWN ook 
partner in waterketen
PWN en de gemeente Uitgeest maken voortaan ook deel uit van de sa-
menwerking in de waterketen in de regio Noord-Kennemerland Noord, 
waar andere gemeenten en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwar-
tier (HHNK) al deel van uitmaakten. 
 
De gemeenten en HHNK zorgen gezamenlijk voor de verwerking van het 
afvalwater in onze regio. Zij doen dat door het afvalwater in te zamelen, 
te transporteren en te zuiveren. De partijen stemmen taken op elkaar af 
en werken zoveel mogelijk samen, ook met de andere gemeenten in de 
regio. Op deze manier kan efficiënter worden gewerkt en kunnen kosten 
worden bespaard in de waterketen. De ambitie is om 30 miljoen euro te 
besparen vanaf 2020 op drinkwater, rioleringen en afvalwaterzuivering. 
Daardoor zal de waterrekening voor de burger minder hard stijgen.
Een mooi voorbeeld van samenwerking is het project ‘minder hard, meer 
profijt’. PWN doet een extra inspanning om het drinkwater te ontharden, 
waardoor het hoogheemraadschap minder inspanning hoeft te leveren 
om het afvalwater te zuiveren en de consument minder wasmiddel hoeft 
te gebruiken.
 
Door klimaatverandering, watervervuiling en strengere kwaliteitseisen, 
stijgen de kosten voor schoon water. Om schoon water betaalbaar en de 
kwaliteit hoog te houden zijn in 2011 in het Bestuursakkoord Water af-
spraken over regionale samenwerking in de (afval)waterketen vastgelegd.

Herdenking neer-
storten Amerikaan-
se B17 in Uitgeest
Op vrijdag 10 februari 2017 vindt 
een herdenking plaats van het neer-
storten van een Amerikaanse B17 
in een weiland in Uitgeest, dichtbij 
de grens met Heemskerk. De bom-
menwerper verongelukte op 10 fe-
bruari 1944, na in de lucht te zijn 
bestookt door Duitse jachtvliegtui-
gen. De herdenking wordt gehou-
den op initiatief van de gemeen-
te Uitgeest, waarbij de organisatie 
ter hand wordt genomen door het 
Uitgeester Comité 4 mei en de ge-
meente Uitgeest, in samenwerking 
met de Aircraft Recovery Group ’40-
’45 (ARG). Plaats van handeling is 
het gedenkteken dat zestien jaar 
geleden door de ARG is opgericht 
op 300 meter ten noorden van Fort 
Veldhuis.  

Na het verzamelen in Fort Veldhuis van-
af 12.45 uur begint de openbare her-
denking om stipt 13.00 uur met een stil-
le tocht vanaf het fort naar het monu-
ment aan de Communicatieweg. Op die 
plek worden de belangstellenden wel-
kom geheten door het Comité 4 mei. De 
Aircraft Recovery Group zal de gebeur-
tenissen van 1944 toelichten. Na de 
Last Post wordt om 13.20 uur, het his-
torische tijdstip van de vliegtuigcrash, 
twee minuten stilte gehouden. Die wor-
den gevolgd door het gezamenlijk zin-
gen van het Wilhelmus en een korte toe-
spraak door burgemeester Wendy Verkleij. Met het leggen van kransen en 
bloemen en de voordracht van een gedicht wordt de plechtigheid afgeslo-
ten. Na afloop is er een ontvangst op Fort Veldhuis.

‘Hells Belles’
De Boeing B17-G die door zijn bemanning ‘Hells Belles’ was gedoopt, nam 
op 10 februari 1944 deel aan een missie met meer dan 1000 toestellen. Op-
gestegen vanuit Norfolk zette de bommenwerper koers naar Braunschweig 
om industriële doelen te bombarderen. De ‘Hells Belles’ werd op de terug-
weg boven Nederland door Duitse jagers ontdekt en verschillende keren on-
der vuur genomen. Als gevolg daarvan brak de rechtervleugel af en werden 
verschillende bemanningsleden uit het toestel geslingerd. De B17 stortte 
neer in een weiland langs de Communicatieweg, aan de Uitgeester kant van 
de gemeentegrens Uitgeest-Heemskerk. Vier leden van de bemanning von-
den de dood; de zes overlevenden werden afgevoerd naar Fort Veldhuis. Een 
van de overlevenden, copiloot Samuel Gundy, bezocht op uitnodiging van 
de Aircraft Recovery Group en de gemeente eind jaren tachtig de gemeente 
Uitgeest en de plaats van de crash.
Precies zestien jaar geleden werd het gedenkteken aan de Communicatie-
weg opgericht op initiatief van de Aircraft Recovery Group ’40-’45, die in 
Fort Veldhuis een oorlogsmuseum beheert. Bij de onthulling waren familiele-
den van omgekomen bemanningsleden aanwezig. Het is dit jaar – 73 jaar na 
dato – voor het eerst dat op de dag en het tijdstip van de crash een herden-
king plaatsvindt van de tragische gebeurtenis op 10 februari 1944. 

Evenementenvergunning digitaal
Vanaf nu is het mogelijk om een vergunning voor een evenement digitaal 
aan te vragen. U vindt het formulier onder het kopje ‘Online formulieren’ 
linksonder op de homepage van uitgeest.nl. Meer informatie over de eve-
nementenvergunning vindt u door te klikken op Gemeentehuis, dan Pro-
ducten en Diensten. Ook kunt u rechts onderaan de homepage de zoekma-
chine gebruiken.
Hebt u vragen over het aanvragen van een evenementenvergunning? 
Neemt u dan contact op met de gemeente.

Verkiezingen Tweede Kamer
Als inwoner van Uitgeest kunt u op woensdag 15 maart 2017 tussen 7.30 
en 21.00 uur bij ieder willekeurig stembureau in Uitgeest uw stem uitbren-
gen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Ook kunt u ie-
mand machtigen om voor u te stemmen of uw stem uitbrengen in een an-
dere gemeente. Meer informatie daarover vindt u op de gemeentelijke 
website uitgeest.nl onder het tabblad Producten en Diensten, trefwoord 
Verkiezingen. 
Uw stempas ontvangt u begin maart. Als u ten onrechte geen stem-
pas hebt ontvangen of uw stempas bent verloren kunt u een vervangen-
de stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u telefonisch doen van 
maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 
tot 12.00 uur. Wij sturen uw stempas dan naar u toe. Dit kan tot uiterlijk 
vrijdag 10 maart 2017. 
 
U kunt natuurlijk ook langskomen in het gemeentehuis. U krijgt de ver-
vangende stempas dan direct mee. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 
2017, 12.00 uur.

Het monument ter herinnering 
aan de vliegramp, langs de Com-
municatieweg. 

Programma herdenking
Het programma van de herdenking op vrijdag 10 februari is als volgt:
12.45 uur: Verzamelen in Fort Veldhuis, Genieweg 1, Heemskerk 
13.00 uur: Stille tocht naar vliegtuigmonument Communicatieweg 
13.10 uur: Start herdenking 
13.30 uur: Terugtocht 
13.40 uur: Ontvangst op Fort Veldhuis

BURGERLIJKE STAND
GEBOREN 
Olivier Roald Hendriks, zoon 
van S.D. Stottelaar en E. Hen-
driks.

OVERLEDEN 
mw. H.H.E. van Weele-Muiters, 
69 jaar 
H. Klaver, 81 jaar
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