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Kornakleerlingen bedenken 
eigen ‘Serious Request’

Uitgeest - “Het begon een aan-
tal weken geleden als gein-
tje”, vertelt directeur Hans Ploeg 
van basisschool Kornak in Uit-
geest. “Toen wij een professio-
nele radiozendinstallatie en DJ 
set kochten.” De opzet was om 
één keer per week radio te ma-
ken, kinderen achter een micro-
foon te laten praten en ideeën te 
laten ontwikkelen. Ze mochten 
een sollicitatiebrief schrijven die 
we door het college van bestuur 
hebben laten beoordelen. Hieruit 
werden 8 kinderen gekozen die 
vervolgens een cursus van Om-
roep Stichting Uitgeest kregen. 
De leerlingen zijn bij elkaar ge-
komen en hebben gebrain-
stormd over hoe het programma 
er uit moest zien en ze waren het 
snel eens, het zou een soort Se-
rious Request worden. Het toe-
val wilde dat de kranten volston-
den met Sportverenigingen die 
slecht bij kas waren en zo werd 
het idee geboren om voor ver-

enigingen in de directe omge-
ving geld op te halen. Verschil-
lende verenigingen werden aan-
geschreven en een aantal rea-
geerden meteen enthousiast.
Hans vertelt trots: “Verder zijn 
buiten ons medeweten om een 
aantal leerlingen het dorp inge-
gaan en hebben bij de plaatse-
lijke middenstand voor circa 700 
euro aan spullen opgehaald. Dat 
varieert van cadeaubonnen en 
workshops tot een gesigneerd 
AZ shirt en een shirt van Rafael 
van der Vaart. Het zijn prijzen 
voor zowel kinderen als volwas-
senen.” De lootjes kosten maar 
1 euro en inmiddels is er al voor 
400 euro aan loten verkocht. 

Aanstaande vrijdag 14 februa-
ri zal de uitzending plaatsvin-
den van 08.00 tot 20.00 uur. Men 
kan de hele dag door binnenlo-
pen om eens te kijken hoe de 
jonge radiomakers deze span-
nende droom werkelijkheid ma-

ken. De sportverenigingen kun-
nen zich deze dag presenteren 
in en rond de radio-uitzending. 
Hans: “Zij gaan ook de groe-
pen in om de kinderen te vertel-
len over hun sport. Zo komt bij-
voorbeeld FC Uitgeest om te la-
ten zien hoe leuk meidenvoetbal 
is en Just Dance geeft dansles-
sen weg. Verder komen we on-
der anderen mensen van duik-
vereniging Aqua Plus tegen, Uni-
tas, UZA en Aquafit Waterpolo. 
Iedereen kan een nummer aan-
vragen bij de DJ-s waarbij het 
geweldig zou zijn als er ook een 
bijdrage gedaan wordt bij de 
aanvraag. En omdat het Valen-
tijnsdag is kunnen er liefdesge-
dichten en liefdesberichten wor-
den ingeleverd om door de DJ-s 
te laten voorlezen. De DJ-s zijn 
ook te bereiken via e-mailadres: 
radiokornak@gmail.com.
Ieder uur worden er een paar 
mooie prijzen verloot en voor 
de inwendige mens zal worden 
gezorgd door middel van heer-
lijke hapjes van de Meer groep 
IJmond Werkt, die maar 20 cent 
kosten. De Omroep Stichting Uit-
geest zorgt dat via hen de com-
puter ‘streamt’ waardoor zelfs 
Opa’s en Oma’s aan de andere 
kant van het land de uitzending 
live mee kunnen beluisteren.

Wilt u de uitzending live meema-
ken? U bent de gehele dag van 
harte welkom te komen kijken 
en luisteren naar de uitzending 
in de aula. Blijft u thuis dan kunt 
u het volgen via http://stream.
rodney.it/osu. (Monique Teeling)

Start indoorseizoen 
voor Rianna Galiart
Uitgeest - Na vorige week haar 
indoorseizoen polsstokhoog-
springen begonnen te zijn met 
een hoogte van 4.01 meter kwam 
de Uitgeestse Rianna Galiart dit 
weekeinde bij een indoorwed-
strijd in Zweibrücken (Duitsland) 
tot een hoogte van 4.21 meter. 
Ze werd hiermee zesde. In de-

ze wedstrijd sprong ze voor het 
eerst met stokken met een leng-
te van 4.60 meter.  ‘Het was even 
wennen maar grotere hoogtes 
zitten er zeker in’ was haar com-
mentaar na afloop. Haar eerst-
volgende wedstrijd is bij het Ne-
derlands Kampioenschap op 22 
februari in Apeldoorn.

Februari Schnitten maand!

Schnitt van de week

7.95

Cheese cake

In maar liefst 10 smaken

van 9.95
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Wonende te Akersloot: 31-01-
2014: Berend Marc Johannes, 
zoon van Gottmer, A.T.B. en 
M.C.L. Starreveld, geboren te 
Beverwijk.
 
Overleden
Wonende te Castricum: 31-01-
2014: de Jong, Geertje, oud 93 
jaar, ongehuwd, overleden te 
Castricum. 01-02-2014: Ho-
genstijn, Hermanus, oud 85 jaar, 
ongehuwd, overleden te Castri-
cum. 02-02-2014: Steevers, Ca-
tharina Alida Theresia, oud 87 

jaar, overleden te Limmen. 03-
02-2014: van Baardwijk, Johan-
nes C.J.,oud 87 jaar, weduw-
naar van Luijckx, Catharina G.C., 
overleden te Castricum. 01-02-
2014: Groen, Gertrudis A.M., oud 
57 jaar, gehuwd met Hofland, 
Everardus, overleden te Castri-
cum. 06-02-2014: Out, Ron P., 
oud 39 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met P.J. Jonker. 

Wonende te Zaanstad: 01-02-
2014: van Vooren, Betsy, oud 
82 jaar, ongehuwd, overleden te 
Castricum. 

Akersloot - Maura Sintemaar-
tensdijk (15) uit Akersloot gaat 
vier weken naar Ghana. Niet om 
te luieren bij een zwembad of 
om een rondreis te maken; het 
meisje gaat zich inzetten voor de 
gezondheidszorg in het land en 
zij wil zich inzetten voor de al-
lerarmsten.
Als vierjarig meisje zette zij al 
een actie op touw om geld in 
te zamelen voor de slachtoffers 
van de Tsunami. ,,Dat was de 
basis van mijn liefde voor vrij-
willigerswerk. Nu heb ik ein-
delijk de leeftijd dat ik zelf een 
bijdrage kan leveren in landen 
waar dat nodig is. Door Pro-
jects Abroad kan mijn droom nu 
echt in vervulling gaan.” Mau-
ra zit in de vierde klas van het 
vwo op het Jac. P. Thijsse Colle-
ge. Zij vervolgt: ,,Na mijn eind-
examen wil ik geneeskunde stu-
deren om uiteindelijk kinderchi-
rurg te worden. Voordat ik begin 
aan mijn studie, wil ik graag er-
varing opdoen in het werkveld. 
Het profielwerkstuk dat ik voor 
mijn eindexamen moet maken, 
zal over de gezondheidszorg in 

Maura gaat naar Ghana, wie helpt haar helpen?
Ghana gaan. Daarnaast wil ik 
wat betekenen voor de mensen 
in Ghana die leven in kwetsbare 
leefomstandigheden. “
In juli vertrekt zij als vrijwilliger 
en blijft een maand in Ghana. 
,,Daar werk ik samen met ande-
re vrijwilligers in een ziekenhuis. 
Naast de dagelijkse zorg voor de 
patiënten, ga ik meerdere ma-
len mee op medical outreaches. 
Naar een dorp bijvoorbeeld waar 
mensen naartoe zijn verbannen 
omdat zij een handicap hebben. 
Dat wordt in Ghana gezien als 
een vloek. Daarom worden ba-
by’s die geboren worden met 
een handicap vaak te vondeling 
gelegd. De inwoners van dit dorp 
leven afgezonderd van de rest 
van de bevolking. Tijdens de me-
dical outreaches neem ik, samen 
met andere vrijwilligers, de zorg 
op mij om het deze mensen wat 
makkelijker te maken.” 
Maura wil zich bovendien in-
zetten om de kennis rond hygi-
ene te verbeteren. ,,De kinder-
sterfte in Ghana is zeer hoog. 
Dat is voornamelijk te wijten aan 
malaria, diarree, infecties aan 

de luchtwegen en ondervoe-
ding. Veel van deze ziekten zou-
den voorkomen kunnen worden 
door grotere kennis over hygi-
ene en deze kennis in de prak-
tijk te brengen.” Wie Maura wil 
helpen het werk zo goed moge-

lijk uit te voeren kan een dona-
tie storten op NL21 RABO 0122 
3433 52 t.n.v. M. Sintemaartens-
dijk. Meer informatie via maura-
gaatnaarghana@hotmail.com of 
neem een kijkje op www.maura-
opreis.nl. 

Castricum - Op zondag 16 fe-
bruari tussen 10.00 en 16.00 uur 
organiseert de Lionsclub Castri-
cum-Heemskerk in samenwer-
king met de Hof van Kijk Uit een 
winterdag voor de hele familie. 

Dat betekent timmeren, knutse-
len, zelf pannenkoeken bakken, 
plakjes zagen, tegeltjes glazuren 

en veel lekkers proeven. Vooral 
voor kinderen wordt het een ac-
tieve dag op het terrein van De 
Hof van Kijk Uit. De opbrengst 
van deze dag is bestemd voor de 
Reigershoeve in Heemskerk. De 
Hof van Kijk Uit ligt op tien mi-
nuten lopen vanaf het PWN par-
keerterrein aan de Geversweg in 
Castricum.

Winterdag bij Hof van 
Kijk Uit op 16 februari 

In de editie van vorige week is ten onrechte een ingezon-
den brief geplaatst van Adrie Lute namens Platform ons 
Strand. Door een technische fout werd het bericht, dat 
twee jaar geleden werd ingestuurd, nogmaals geplaatst. 
Excuses aan alle betrokkenen.

Rectificatie

Muziekschool start drie 
nieuwe korte cursussen

Heemskerk - De Muziekschool 
Heemskerk start binnenkort drie 
nieuwe korte cursussen voor 
jong en oud. Vanaf maandag 17 
februari kunnen mondharmoni-
caliefhebbers hun hart ophalen 
in café Lokaal waar mondhar-
monicaspelers met een liveband 
optreden vanaf 20.00 uur. Die 
avond kan men zelf al beginnen 
met de korte cursus mondhar-
monica. Voor zowel beginners 
als (meer) gevorderden start er 
een nieuwe cursusreeks.
Voor kinderen vanaf zeven jaar 
en volwassenen start na de mei-
vakantie nieuwe djembégroepen 
op woensdag. Om 16.15 uur en 

17.00 uur beginnen er groepen 
voor jongeren tot achttien jaar 
en na 18.00 uur is er instroom 
mogelijk van volwassen cursis-
ten. Ook mensen die al djem-
bé ervaring hebben zijn wel-
kom. Voor die tijd kan men op 
een woensdag langskomen bij 
docent Moussé Dramé. Voor de 
allerkleinsten en hun (groot)ou-
ders of andere begeleider start 
op vrijdag 21 februari de lente-
cursus muziek op schoot. Kin-
deren die al een beetje kun-
nen lopen zijn welkom om 9.30 
uur. Voor de kinderen van 2½ 
tot 4 jaar begint het plezierig sa-
men zijn, zingen en dansen om 
10.30 uur. Het adres is Kerklaan 
1, tel.: 0251-257999, email: mu-
ziekschool@heemskerk.nl, www.
muziekschoolheemskerk.nl.
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Gemeenteraadsverkiezingen
Partij ‘Uitgeest Lokaal’ 
doet definitief mee
Uitgeest - Op 7 februari heeft 
het stembureau in een openbare 
vergadering Uitgeest Lokaal en 
de kandidaten goedgekeurd. Zij 
hebben aan alle verplichtingen 
voldaan. Uitgeest Lokaal doet 
mee als lijst 7 aan de verkiezin-
gen op 19 maart. 
‘’Er valt nu echt iets te kiezen 
in Uitgeest’’, volgens lijsttrekker 
Bert Weijers. ‘’Uitgeest Lokaal is 
dé nieuwe partij van Uitgeest en 
presenteert met trots de kandi-
daten.’’

(1) Bert Weijers, 72 jaar. Lijst-
trekker; ingenieur, gecertificeerd 
makelaar en taxateur woningen 
en alle vormen van bedrijfsma-
tig onroerend goed. Hij heeft 8,5 
jaar raadservaring waarvan 6,5 
jaar als fractievoorzitter. Speci-
alisatie Ruimtelijke Ordening, 
Milieu, wonen, bedrijven en ge-
meentefinanciën.

(2) Judie Kloosterman, 30 
jaar. Leidinggevende binnen de 
grootste kinderopvangorganisa-
tie van Noord-Holland, vicevoor-

zitter en secretaris binnen de 
Ondernemingsraad en studeert 
rechten aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. 
Goed op de hoogte van de gel-
dende wet- en regelgeving en 
het politieke systeem binnen Ne-
derland en de doorwerking van 
de Europese Unie in dit stelsel. 
Haar specialisatie: wet- en re-
gelgeving, politieke systeem en 
Jeugd.

(3) Serena Doeve, 26 jaar. 
Werkt als Financieel Controller 
bij een van de grootste verzeke-
ringsmaatschappijen in Neder-
land. Zij heeft twee universitai-
re masters op haar naam staan 
voor Finance en Business en 
adviseert op marketing gebied. 
Specialisatie: financiën en jeugd.

(4) Olivier Peek, 29 jaar. Werkt 
als HR-Adviseur bij een snel-
groeiend, multicultureel bedrijf, 
waar hij zich onder andere be-
zig houdt met zaken op het ge-
bied van de sociale zekerheid. 
Hij heeft Personeel en Arbeid 
gestudeerd. Specialisatie: Per-
soneel, arbeid, sociale zekerheid.
(5) Nico Klijn, 40 jaar. Werkt 
als ondernemer. Specialisatie: 
bouw- en installatietechniek als-
mede bedrijfs-onroerend goed.
(6) Bianca Vink, 56 jaar. Moe-
der van 3 kinderen, heeft erva-
ring in WAO zaken en is vrijwil-
ligster geweest bij de Zonne-
bloem.
(7) Katinka Ruys, 55 jaar. Pe-
dagogische academie Beverwijk, 
heeft Nederlands en psycholo-
gie gestudeerd. Specialisatie: al-
le vormen van onderwijs en Wet 
Maatschappelijke Ondersteu-
ning.
(8) Bianca Weijers, 49 jaar. 
Werkt 20 jaar in het onderwijs 
als docent wiskunde waarvan 
12,5 jaar bij het Kennemer Col-
lege MAVO. Specialisatie: Reme-
dial Teacher dyslexie en dyscal-
culie kinderen voortgezet onder-
wijs.
(9) Bep Valkenier, 61 jaar. ge-
boren in Koog aan de Zaan, tot 
haar 23e in Zaandam gewoond. 
Ze heeft diëtetiek gestudeerd en 
is werkzaam geweest in Hoorn in 
het Westfries Gasthuis, ruim 28 
jaar als diëtiste.

(2) Judie Kloosterman

(1) Bert Weijers Uitgeester toneelgroep 
‘Buig’ speelt ‘Kortsluiting’
Uitgeest - Op dinsdag 18 fe-
bruari verzorgt de Uitgeester to-
neelgroep ‘Buig’ het stuk ‘Kort-
sluiting’ bij de Katholieke Vrou-
wenbeweging Uitgeest. 
Al meer dan 10 jaar spelen Dick 
Kortekaas, Irene Groen, Arlette 
van de Kemp en Monique Tee-
ling samen toneel. Vanuit ver-
schillende toneelverenigingen 
kwamen zij bij elkaar en startten 
een interactieve kindertheater-
groep onder de sprookjesachti-
ge naam ‘Hipokus’. De veelal 
zelfgeschreven en geregisseer-
de stukken werden op scholen 
en in buurthuizen met veel en-
thousiasme ontvangen.
Daarnaast gaven zij workshops 
aan basisscholen. Maar zo zoet-
jesaan waren de spelers een 
beetje klaar met prinsesjes, hek-
sen en tovenaars en werd ge-
zocht en gekeken naar alterna-
tieven. Dat was nog niet zo een-
voudig want stukken voor 1 man 
en 3 vrouwen liggen niet dik ge-
stapeld op de plank.
Toch hebben zij in ‘Kortslui-
ting’ van Haye van der Heijden 
precies de toon gevonden die 
zij zochten. Ook de naam van 
de groep moest veranderen en 
werd ‘Buig’. 

‘Kortsluiting’ gaat over Victor, 
een man van middelbare leeftijd 
die aan voortschrijdende Alz-
heimer lijdt. Zijn geheugen laat 
hem steeds vaker in de steek en, 
wat hem nog moeilijker valt; ook 
zijn vermogen om zijn gedach-
ten te formuleren. Want taal is 
voor Victor altijd iets moois, iets 
boeiends geweest. En al ont-
glippen hem soms de begrip-
pen, hij kan nog altijd genieten 
van de klank van een woord en 
van de schoonheid van een ge-
dicht. Is Victor eerst nog opstan-
dig over hetgeen hem overkomt, 
langzaam zien we hem toegroei-
en naar acceptatie van wat toch 
niet af te wenden valt. 
Dit ogenschijnlijk beladen on-
derwerp, waarmee ieder in zijn 
of haar omgeving ooit te maken 
zal krijgen, wordt door Haye van 
der Heijden en zijn personages 
op luchtige wijze en niet zon-
der de nodige humor benaderd. 
Daardoor is ‘Kortsluiting’ beslist 
een zeer onderhoudend en ver-
makelijk stuk, zoals we dat van 
Haye van der Heijden gewend 
zijn.
De avond in de Zwaan begint om 
20.00 uur en is alleen toeganke-
lijk voor leden van de K.V.B.

Deze week in De krant!

Deze week in De krant!
LOS De PUzzeL OP en 
win MOOie PriJzen!
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Alzheimer 
Café in 

Heemskerk 
Heemskerk - Woensdag-
middag 19 februari is er een 
Alzheimer Café in het cen-
trum van Heemskerk en het 
onderwerp deze middag is: 
‘Mijn partner heeft dementie, 
wat moet ik? Mijn relatie ver-
andert!’
Gespreksleider Elsbeth Holtz 
ontmoet deze middag me-
vrouw Teeuwisse. Haar echt-
genoot kreeg op jonge leef-
tijd een ernstige vorm van 
dementie, de ziekte van Pick. 
Zij vertelt over de invloed die 
deze ziekte had op het leven 
van haar en haar man; veran-
deringen waar je niet op re-
kent en ook niet op voorbe-
reid bent. 
Wilt u meer weten over dit on-
derwerp? Ga dan naar Zorg-
centrum St Agnes, Zamenhof 
65  te Heemskerk. De ont-
vangst is vanaf 14.15 uur en 
afsluiting om circa 16.00 uur.  
Iedereen is welkom: mensen 
met geheugenproblemen, 
partners, kinderen, vrienden, 
buren. 
Wie er nog nooit eerder is ge-
weest, moet beslist komen 
kennismaken. De toegang 
én het eerste kopje koffie zijn 
gratis. Aanmelding vooraf is 
niet nodig.
De bezoekers krijgen infor-
matie van hulpverleners en 
van mensen die uit eigen er-
varing spreken.  Na dit ge-
sprek is er gelegenheid om 
vragen te stellen. Er is een ta-
fel met brochures en andere 
literatuur om thuis eens rus-
tig na te lezen. 

Jaarvergadering 
Unitas

Uitgeest - Gymnastiek Ver-
eniging Unitas Uitgeest houdt 
op dinsdagavond 18 februari 
haar jaarvergaderingvoor alle 
leden. De bijeenkomst begint 
om 20.30 uur en wordt gehou-
den in Sporthal de Zien.  
Voor de agenda en de con-
ceptstukken zie de website 
www.unitasuitgeest.nl.
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Castricum - Schilderijen van 
Ada Breedveld zijn tot en met 11 
maart te zien in de etalages van 
Streetscape, Bakkerspleintje 81. 
Ada: “In mij en in mijn werk is 
vaak heimwee naar de kindertijd 
aanwezig. Zonder die tijd te wil-
len idealiseren, is mij die tijd lief 
omdat juist dan de vrijblijvend-
heid van de kinderziel zo duide-
lijk zichtbaar is.” 
Ada heeft een eigen en thema: 

Werk van Ada Breed-
veld in Streetscape 

Akersloot - Zondag 16 febru-
ari kan iedereen uit Akersloot 
en wijde omgeving weer genie-
ten van de muzikale capacitei-
ten van een aantal dorpsgeno-
ten tijdens het traditionele con-
cert ‘Van Akersloters voor Akers-
loters’.
Vanaf 15.00 uur krijgt men in de 
kerk aan het Dielofslaantje een 
gevarieerd programma voorge-
schoteld van werk van diverse 
componisten, zoals Von Beetho-
ven en Verdi tot aan Paul Simon 
en Rowwen Heze. De optreden-
de musici zijn vrijwel allemaal af-
komstig uit het dorp. Onder meer 
zijn dit het mannenkoor Phona-
tion onder leiding van Piet de 
Groot, Margret en Anne Graas, 

de Heeren Zeventien onder lei-
ding van Henk Kerssens, Ester 
Krom en Yvonne Meijer. Verder 
treden op Arnold Beauchampet, 
Louis Schrijver, Arie Krom, Huub 
Metselaar en Michael Hijlke-
ma. Debutanten in dit gerenom-
meerde gezelschap zijn The Visi-
tors, bestaande uit Sander Terp-
stra en Ellen en Ton van Dam, en 
de veertienjarige tweeling Ma-
non en Aniek Schagen op res-
pectievelijk piano en fluit. 
De presentatie van het geheel is 
in handen van Liesbeth Schrijver. 
Het concert is tot stand gekomen 
in samenwerking met de Stich-
ting Welzijn Ouderen Akersloot, 
de SWOA. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de ingang van de kerk.

Topbands in De Bakkerij 
Castricum - Op donderdag 13 
februari treden er twee punk-
bandjes op in De Bakkerij; Divi-
ne Rebellion uit Amsterdam en 
Healthy Junkies uit Groot-Brit-
tannië. 
De rock van Divine Rebelli-
on is een compromis van stij-
len als grunge, stoner en nu-me-
tal. Daarna volgt Healthy Jun-
kies met de uit Partijs afkomsti-
ge zangeres Nina Courson. De 
band is beinvloed door arties-
ten als Iggy Pop, Nirvana, Blon-
die, Killing Joke en Sonic Youth. 
De zaal is om 21.00 uur open en 
de entree is vier euro.
Op Valentijnsdag presenteert 
North Empire een internationa-
le line-up met bands van uitslui-
tend topkwaliteit. Opener van de 
avond is de lokale band Starfish. 
Dan de Oostenrijkse Liberation 
Service met folkpunk. 
Woahnows komt uit Plymouth, 
UK en speelt met indie door-
spekte punk. Dan Bangers, 
eveneens uit het zuiden van En-
geland. Deze band is één van de 
populairdere Europese punkacts 
op dit moment. Als afsluiter staat 
Crazy Arm uit Plymouth op het 
programma met folkpunk. Aan-
vang 20.00 uur, entree zes euro. 

Op zaterdag 15 februari van 
14.00 tot 17.00 uur is er een Re-
pair Café, georganiseerd door 
Transition Town Castricum en De 
Bakkerij. Iedereen kan langsko-
men voor reparaties aan fietsen 
en kleine elektrische apparaten 
en voor advies over het repare-
ren In de avond gaat De Bakke-
rij verder met twee metal/hard-
rockbands: UnseeN PerceptioN 
en Speedchaser met Harry Loisi-
os. De zaal is om 21.00 uur open 
en de entree is vier euro.

www. .nl

www. .nl

Castricum - Op zondag 16 fe-
bruari speelt het blazersensem-
ble Septentriones bij Toonbeeld 
Concert op Zondag. Aanvang 
14.30 uur in de Dorpskerk. Acht 
enthousiaste musici met een ge-
zamenlijke interesse in kamer-
muziek vormen sinds het najaar 
van 2002 het blazersensemble 
Septentriones. De basisbezetting 
is een klassiek octet bestaande 
uit twee hobo’s, twee klarinetten, 
twee fagotten en twee hoorns. 
Afhankelijk van het repertoire 

Blazers bij 
Toonbeeld

wordt deze bezetting uitgebreid 
met bijvoorbeeld contrabas, flui-
ten of extra koperblazers. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar aan de zaal, 

via toonbeeld.concertopzon-
dag@gmail.com, bij Muziekhan-
del Borstlap, Boekhandel Laan 
en de Readshop.

de imposant aanwezige grote 
vrouw. Zij wordt iconografisch 
verbeeld als de sublieme le-
venskunstenaar. Galerie Streets-
cape is in februari geopend van 
donderdag tot en met zaterdag 
en koopzondagen van 13.00 tot 
17.00 uur. 
Alle kunstwerken van Ada en 
vierentwintig andere exposan-
ten in Streetscape zijn te zien op 
www.streetscape.nl. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 16.00 & 21.15 uur   

zaterdag 19.00 & 21.15 uur   
zondag 19.30 uur    

dinsdag & woensdag 20.00 uur
The Monuments Men

maandag 21.00 uur
Rotary Benefiet The Monuments Men

donderdag 15.30 uur 
vrijdag & zaterdag 16.00 uur   

zondag 11.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Venus in Fur

vrijdag 13.30 uur  zaterdag 18.30 uur   
zondag 19.30 uur  woensdag 20.00 uur

American Hustle
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
maandag & dinsdag 19.00 uur

woensdag 16.00 uur
Toscaanse Bruiloft

donderdag 15.30 uur  vrijdag 19.00 uur   
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur   

Philomena
vrijdag 13.30 & 19.00 uur   

dinsdag 21.00 uur   
Soof

zaterdag 13.30 uur  
zondag 11.00 & 16.30 uur 

woensdag 16.00 uur    
De Lego film (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur  

woensdag 13.30 uur   
K3 Dierenhotel

zaterdag 16.00 uur  woensdag 13.30  uur   
Het regent gehaktballen (NL) 3D

zondag 16.00 uur  
Het regent gehaktballen (NL) 2D

Programma 13 feb t/m 19 feb 2014

The Monuments Men
Een ongewone groep Ameri-
kaanse militairen - bestaande 
uit museumdirecteuren, cura-
tors en kunsthistorici - krijgt tij-
dens de Tweede Wereldoorlog 
de opdracht om door de Nazi’s 
geroofde kunstwerken uit Duits-
land te halen om ze terug te kun-
nen geven aan de rechtmatige 
eigenaars. Een onmogelijke mis-
sie aangezien de mannen meer 

verstand hebben van Michelan-
gelo dan van een semi-automa-
tisch geweer. 
Maar de Monuments Men, zoals 
ze worden genoemd, zijn bereid 
hun levens te geven om de eeu-
wenoude cultuurschatten te red-
den. Het wordt een race tegen 
de klok om de vernietiging van 
het culturele erfgoed te voorko-
men.

Roman Polanski’s Venus in Fur 
is het intrigerende verhaal tus-
sen een actrice en een regisseur. 
Actrice Vanda is er van overtuigd 
dat ze perfect is voor de hoofdrol 
in de nieuwe productie van re-
gisseur Thomas en doet er alles 
aan om hem hier van te overtui-
gen? Regisseur Thomas Nova-
chek brengt een nieuwe produc-
tie op de planken, de adaptatie 
van de roman Venus in Fur. Wan-
neer een actrice niet op komt 

Venus In Fur dagen voor haar auditie voor de 
hoofdrol, verschijnt de intrige-
rende Vanda Jordan, een wan-
hopige actrice die bereid is alles 
voor de rol te doen. Ze overtuigt 
de regisseur er van om haar au-
ditie te laten doen en met haar 
het script door te nemen. Terwijl 
de tijd verstrijkt, kan Vanda zich 
steeds meer in het dominan-
te gedrag van haar karakter in-
leven. Regisseur Thomas steekt 
zijn fascinatie niet onder stoe-
len of banken, maar hun inleving 
heeft de nodige consequenties?
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Muzikaal Valentijnsdiner 
Grandcafé Mezza Luna

Ter gelegenheid van Valentijnsdag hebben Renato en Tiny van Mezza Luna in Castri-
cum ‘Stemmen en Snaren’ gevraagd als muzikale omlijsting van het Valentijnsdiner. 

Stemmen en Snaren is een vier mansformatie die semi-akoestisch een mooi en tijd-
loos palet aan songs ten gehore brengt van toen en nu! Seal, Moodyblues, Fleetwood 
Mac, Ilse de Lange maar ook Little Riverband en Air. Ondertussen genieten de gas-
ten van een romantisch diner. Een welkomsdrankje wordt aangeboden door Mez-
za Luna. Samenstelling van de band:  Nicolette Seggelink. zang, Remco de Vries, gi-
taar, Robin van Rijswijk, gitaar, Mike Janmaat zang/basgitaar. Het menu is te vinden 
in de advertentie in deze krant. Voor reserveren: tel.: 0251 652251 of 06 51144262. 
Het adres is Mient 1.

Kunst in etalage 
Ida Bakker

Aly van der Woude expo-
seert haar schilderijen in de 
etalage van Ida Bakker op 
de Dorpsstraat 102 in Castri-
cum. Ze schildert abstract op 
doek en verder toont ze haar 
handbeschilderde kettin-
gen. Op haar website is meer 
werk van haar te zien: www.
galeriezeven.nl.

Mardou van Lohuizen en Carla Knijn (bei-
den 1961) hebben zich verdiept in de kennis 
en de wijsheid van de Maya’s. De Maya Astro-
logie ervaren zij als een universele poort naar 
het eenheidsbewustzijn en naar de eigen inner-
lijke wijsheid en creativiteit. De sleutel tot de-
ze poort geven zij met veel plezier door aan an-
deren. Ontmoet de vrouwen zondag bij Boek-
handel Laan in de Burgemeester Mooijstraat in 
Castricum. Zij presenteren het boek ‘Droom je 
leven’. ,,Droom je leven is een helend en inspire-
rend handboek voor het dagelijks leven”, aldus 
Mardou. ,,Het ondersteunt de keuze voor groei 
en helpt om vanuit innerlijke kracht je dromen 
te leven. Hier en Nu! Lees, verwonder je en kom 
thuis in jezelf!” Aanvang 14.00 uur.Op zondag 16 februari 

vindt weer een blues-
middag plaats in res-
taurant Het Mirakel 
van Bakkum. Voor de-
ze editie heeft Jos Zon-
neveld zijn vrienden 
van de vroegere band 
Frogs Ltd uitgenodigd 
om hun bluesrepertoi-
re ten gehore te bren-
gen. The Frogs Ltd wa-
ren heel populair in de 
jaren ‘60. De band be-
staat uit Dave van der 
Schaaf, piano en ham-
mond, Jean Hanck, gi-
taar, Jaap Neele, bas-
gitaar en dwarsfl uit 

The Frogs in ‘t Mirakel

Deze maand een succes-
verhaal van Kim Regts, 
35 jaar oud en afkomstig 
uit Castricum. ,,Na de ge-
boorte van mijn tweede 
kindje was ik niet meer 
tevreden over mijn ge-
wicht en fi guur. Ik was 
tijdens mijn zwanger-
schap twintig kilo aan-
gekomen. Ik wilde spor-
ten, maar doordat ik li-
chamelijk wat beperkt 

ben, ben ik een alternatief gaan zoeken. In november 
ben ik begonnen met Hypoxi; drie keer per week der-
tig minuten, een maand lang. Bij mijn intake werd ik 
gemeten en gewogen. De volgende meting vond twee 
weken later plaats. Tot mijn verbazing was ik twee kg 

Succesverhalen 
van Hypoxi

Valentijnslach
,,Hartelijk en liefdevol lachen op de dag van de 
liefde. Wees lief voor jezelf en doe mee aan de 
Valentijns lachmeditatie.”Aan het woord is hu-
morcoach Marleen Heeman die een workshop 
aanbiedt in De Bloemen in Castricum op vrijdag-
morgen 14 februari van 10.00-11.00 uur. Naast 
lachen wordt gespeeld, bewogen, gemediteerd 
en ontspannen. Aanmelden via 0251674450 of 
heeman@humorcoach.nl.

Droom je leven; 
zondag bij Laan

Trouwlocaties 
openen deuren

Tijdens de NTBO Open Trouwlocatie Dag openen trouwlocaties op 
zondag 16 februari, de deuren voor bruidsparen die op zoek zijn 
naar hun droomlocatie. Hotel Het Oude Raadhuis, NH Marquette 
en Strandpaviljoen Zoomers zijn in de regio deelnemende locaties 
aan de Open Trouwlocatie Dag. Deze zijn vrijblijvend en zonder af-
spraak te bezichtigen tussen 12.00 en 17.00 uur.

Beter zingen na zeven lessen
Tijdens de workshop ‘Basis vocal tech-
niek’ ervaren deelnemers dat zij veel 
meer kunnen dan ze denken. Het is 
een duidelijke, positieve methode om 
de zangtechniek te verbeteren. In de-
ze workshop krijgen deelnemers uit-
leg over de drie basisprincipes van een 
gezond stemgebruik en volop de ge-
legenheid om hier mee te oefenen. El-
ke zanger - pop, rock, musical of klas-
siek - heeft baat bij een goede adem-
steun. Ook het gebruik van ‘twang’ en 
het vermijden van spanning in de kaak 

zorgen ervoor dat stembanden gezond 
blijven. Door het juiste gebruik van de-
ze basisprincipes zullen heesheid en het 
gevoel van spanning in de keel snel ver-
dwijnen. De workshop bestaat uit ze-
ven groepslessen en wordt gegeven in 
‘Onze bovenkamer’ in Santpoort-Noord. 
Docent is Carolien Goeman, tweede-
jaars studente aan het Complete Vo-
cal Institute in Kopenhagen. Daar volgt 
zij de 3–jarige opleiding singer/teacher. 
Voor de oefeningen wordt muziek uit de 
top 100 gebruikt.

en Cor Boot, drums/percussie. 
Jos Zonneveld speelt als spe-
cial guest Joseph Sunfi eld ook 
enkele bluesnummers. Ieder-
een is vanaf 15.30 uur welkom 
op de Heereweg 36 in Bakkum. 

De entree is gratis en wie na af-
loop nog iets wil eten kijkt vast 
op www.mirakelvanbakkum.
nl voor het menu. Reserveren 
kan ook via 0251-671353, 06-
51144262.

Aanmelden kan via carolien.goe-
man@planet.nl of 06-29552810. 
De kosten van deze workshop 
bedragen 97,50 euro per per-
soon. De lessen zijn op donder-
dagavond van 20.15 tot 22.00 uur. 
Start op 6 maart. Zie ook www.
zangschoolcarolien.goeman.com.

lichter en nog belangrijker 26.5 cm dunner. En dat 
met minimale inspanning en maar drie dagen per 
week op mijn voeding letten. Na een maand voel-
de ik mezelf zo goed en was mijn huid aanzienlijk 
verbeterd. Ik besloot nog even door te gaan. Ik was 
binnen twee maanden zeven kg kwijt en 45 centi-
meter. Heel veel centimeters van buik, billen en be-
nen. Vanaf de bevalling tot vandaag, ben ik ruim ze-
ventien kilo afgevallen. Mijn huid is aanzienlijk ver-
beterd en lichamelijk was het erg goed te doen. 
Dankzij Hypoxi heb ik dit bereikt en daarom raad ik 
het iedereen aan.” Hypoxi Castricum
Burgemeester Mooijstraat 24c, Castricum, info@hy-
poxistudiocastricum.nl, tel.: 0251-676516.
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Naam: Nick Martens
Leeftijd: 17 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer Col-
lege Castricum, vmbo tl
Nu: Nova College Beverwijk, 
Elektrotechniek 
Duur: 1 tot 2 jaar

Uitgeest - Na zijn eindexamen 
aan de middelbare school had 
Nick eerst totaal andere plan-
nen voor zijn vervolgopleiding. 
Hij zou kok worden en hiervoor 
de opleiding gaan doen want dat 
leek hem te gek. Maar gaande-
weg het eerste jaar kwam hij er-
achter dat het toch niet aan zijn 
verwachtingen voldeed. Hij mis-
te het sociale aspect. Zolang hij 
als kok achter een buffet stond, 

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

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

genoot hij van het contact met 
de gasten maar in de keuken 
zag hij hen natuurlijk niet. Ook 
het werken in de weekends be-
viel hem maar matig. Zijn opa, 
die inmiddels overleden is, ver-
telde mooie verhalen over het le-
ven in de bouw en ook zijn vader 
kan daar met regelmaat smake-
lijk over vertellen. Nick weet nog 
dat hij rond zijn 14e wel eens 
mee mocht om te helpen bij een 
aanbouwtje en bewaart hier leu-
ke herinneringen aan.  
Bij het bezoeken van de Open 
Dagen bekeek hij verdere moge-
lijkheden en daar viel zijn oog op 
elektrotechniek. Omdat Nick niet 
van stilzitten houdt, koos hij voor 
4 dagen werken en 1 dag naar 

school wat hem tot nu toe pri-
ma bevalt. 
Nick: “Ik doe momenteel een ni-
veau dat mij vrij makkelijk afgaat 
als het gaat om bijvoorbeeld Ne-
derlands of rekenen. De oplei-
ding bestaat voor 90 procent uit 
rekenen en dat moet je dus wel 
liggen. Voor het vak Elektro moet 
ik harder leren omdat dit voor 
mij veel nieuwe termen bevat, 
dat maakt het vrij lastig. Verder 
hebben we veel vrijheid en de le-
raren op school zijn super. Mijn 
praktijkleraar ziet ons niet zozeer 
als leerling maar meer als toe-
komstige collega. De klas wordt 
verdeeld in theorie- en prak-
tijklessen en opmerkelijk is dat 
maar één meisje deze opleiding 
volgt.” Volgens Nick kiezen de 
meeste meisjes voor iets anders, 
wat hij goed snapt want de bouw 
is een cultuur waar je wel tegen 
moet kunnen. Plagerijen horen 
daar zeker bij.
Nick: “Zelf werd ik er in het be-
gin op uit gestuurd om ‘bougie-
vonkies’ te gaan halen, dat be-
staat dus niet maar ik vond het 
een goeie mop en kon er best 
om lachen.’’
Stages heeft hij niet want de 4 
dagen die hij momenteel bij Hes 
Elektrotechniek werkt, zijn be-
taald en hij heeft een contract.
Op de vraag hoe Nick zijn toe-
komst ziet, roept hij eerst en-
thousiast “goed!” Om even la-
ter te verduidelijken dat hij eerst 
dit niveau wil afronden en door 
de ervaringen  hoopt hij dan een 
keuze te kunnen maken. Nick: 
“Er zijn zóveel mogelijkheden 
en oneindig veel kanten aan dit 
vak, ik kan het nu nog niet we-
ten wat het uiteindelijk gaat wor-
den.” (Monique Teeling)

CDA geeft de aftrap op 
trap gemeentehuis
Uitgeest - In de Raadsverga-
dering van 30 januari heeft de 
Raad van Uitgeest gekozen voor 
samenwerking met het Noorden, 
hetgeen door het CDA van har-
te gesteund wordt. Aansluiting 
bij de BUCH gemeenten zorgt 
er voor dat het behoud van de 
voorzieningen in Uitgeest het 
best gewaarborgd is, en dat het 
karakter van een hechte dorps-
gemeenschap het best bewaard 
blijft. Vanzelfsprekend zal dit ge-
realiseerd moeten worden van-
uit de door het CDA geformu-
leerde principes dat het haal-
baar, betaalbaar en herkenbaar 
zal zijn. Het CDA is voorstander 
voor het behoud van een zwem-

gelegenheid en een bibliotheek 
en dat het Zienhouse een breder 
bestemming krijgt. In de afge-
lopen jaren heeft de lijsttrekker 
van het CDA  Wil Spaanderman 
als wethouder een aantal zware 
dossiers in zijn portefeuille ge-
had zoals de verkoop van de ka-
vels, de drie decentralisaties, het 
zwembad, Zienhouse en de bi-
bliotheek. Dit werk wil hij graag 
in een nieuwe raadsperiode af-
maken. Samen met onze kandi-
daat raadsleden (zie www.CDA-
Uitgeest.nl ) zal hij als lijsttrek-
ker van CDA Uitgeest de belan-
gen van de gemeente Uitgeest 
nu en in de toekomst blijven ver-
dedigen.

Tennisclub Uitgeest neemt 
afscheid van voorzitter
Uitgeest - Op de algemene le-
denvergadering heeft Tennis-
club Uitgeest afscheid geno-
men van voorzitter Willem Ves-
sies. Willem is 20 jaar commis-
sielid geweest, waarvan 12 jaar 
als bestuursvoorzitter. Onder zijn 
voorzitterschap is er veel gedaan 
binnen de club. Bestuurslid Mar-
cel Veldhuijs  gaf aan dat Willem 
vanaf 1999, het 50-jarig bestaan 
van de club, al betrokken was bij 
de eerste plannen van wijk Kleis-
oost, hij deed de overleggen voor 
de club.  Daarna werd  hij lid van 
de werkgroep infrastructuur 
park en tunnel. In 2004 was de 
eerste steenlegging door Willem 
en in april 2005 werd het club-
huis feestelijk geopend. Naast 
zitting in nog diverse werkgroe-
pen was Willem ook interimvoor-
zitter  van de technische com-
missie en een jaar later van de 
kantinecommissie.

Willem heeft altijd iedereen bin-
nen en buiten de club kunnen 
enthousiasmeren en stimuleren 
en de vereniging heeft nu meer 
dan 800 spelende leden.  Willem 
werd tijdens de vergadering dan 
ook benoemd tot erelid van Ten-
nisclub Uitgeest.

Tijdens de algemene ledenver-
gadering werd Martin Wiegers 
benoemd tot lid van verdienste; 
hij is al 15 jaar de penningmees-
ter van de club. 

Timo Huisman ontving de “Berg-
opwaarts” beker; hij heeft zich 
in de visie van het bestuur extra 
verdienstelijk gemaakt voor de 
club in het afgelopen jaar 2013.

Verjaardagskaarsjes 
zorgen voor brandalarm

Uitgeest - De brandweer 
van Uitgeest werd zon-
dagmiddag rond tien over 
zes gealarmeerd voor 
een automatisch brand-
alarm in de Slimp aan de 
Dr. Brugmanstraat. Ter 
plaatse was er in de ge-
meenschappelijke ruim-
te van de Slimp een ver-
jaardag aan de gang. Op 
de taart stond een ijsfon-
tein die er bij het ontste-
ken voor zorgde dat het 
brandalarm geactiveerd 
werd.
De brandweer werd on-
derweg al op de hoog-
te gebracht dat het loos 
alarm was. De brandweer 
is hierop zonder spoed 
naar de Slimp gereden 
om het brandalarm te re-
setten. Hierna konden ze 
weer terug naar de ka-
zerne. (bron: 112-uit-
geest.nl)
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Deze week in De krant!

Deze week in De krant!
LOS De PUzzeL OP en 
win MOOie PriJzen!

Deze week 
in De krant!

Deze week 
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Deze week in De krant!

Uitgeest - Drie teams van TTV 
Uitgeest hebben de afgelo-
pen week goed gepresteerd. 
Tweemaal een 8-2 en een-
maal een 6-4 winst werden 
de wedstrijdsecretaris aan-
geboden.

Dat het eerste team met 8-2 
won mag wel verwacht wor-
den. Toch is opvallend dat Victor 
Tchernov tweemaal lelijk onder-
uitging. Twee games gingen zelfs 
met 0-11 en 2-11 verloren. Henk 
Spoelstra en Jeri Fatels lieten het 
zich niet gebeuren. Zij wonnen al 
hun enkelspellen, maar beiden 
hadden nog wel wat werk aan 
één en dezelfde tegenstander.
Team 2 ging naar Castricum om 
daar in een hagelnieuw tafelten-
niscentrum tegen het tweede 
team uit te komen. Grote uitblin-
ker was op deze avond Ruud Pel 

die met ogenschijnlijk gemak al 
zijn tegenstanders in drie games 
oprolde. Henk Pel speelde alles-
zins verdienstelijk, maar moest 
toch twee keer in vijf games zijn 
opponenten feliciteren. Thom 
van Son verloor één enkelspel, 
maar maakte vooral indruk door 
de beste Castricummer teleur-
gesteld achter te laten. Het dub-
belspel ging kansloos naar de 
tegenstanders.
Het derde team speelde een 
uitwedstrijd tegen GSV 3. Uit-
blinkers waren deze keer zo-
wel Patrick Rasch als Nico Bal-
tus, waarbij vooral eerstgenoem-
de korte metten met de Heem-
stedenaren maakte.
Marcel Couwenberg erkende in 
tegenstander zijn meerdere en 
verloor met Baltus nog de dub-
bel. Daarmee was de 8-2 over-
winning een feit.

     Tafeltennisnieuws

Weer auto uit de bocht 
op oprit A9 bij Uitgeest
Uitgeest - Voor de derde keer 
deze week was het zondag weer 
raak op de oprit van de A9 bij 
Uitgeest. Om tien over 4 werd de 
politie gealarmeerd voor het on-
geval. Tien minuten later werd er 
ook een ambulance met spoed 
opgeroepen.
Ter plaatse bleek er weer een au-
to uit de bocht te zijn gevlogen. 
Het ambulancepersoneel heeft 
de twee inzittenden gecontro-
leerd op eventuele verwondin-
gen. Onbekend is of de inzitten-
den ook daadwerkelijk gewond 
zijn geraakt bij het ongeval. De 
auto is door een bergingsbedrijf 
afgesleept. 
Inmiddels begint de oprit toch 
wel een gevaarlijk punt te wor-
den. Rijkswaterstaat heeft ter 
plaatse de maximumsnelheid al 

teruggebracht naar 70. Dit staat 
ook aangegeven op de oprit. 
De berm is inmiddels een grote 
modderpoel geworden door de 
vele auto`s die erin beland zijn.
Dit is nu het zevende ongeval op 
de oprit dit jaar. (bron: www.112-
uitgeest.nl).

Gevarieerd Open 
Podium in De Zwaan

Uitgeest - Zaterdag 22 februari 
wordt weer een heerlijk avond-
je Open Podium. Inmiddels heb-
ben zich een groot aantal leuke, 
talentvolle, ervaren, beginnen-
de, steengoede artiesten aange-
meld. Zoals de verrassend Ne-
derlandstalige muziek van de 
band met de leukste naam “Di-
tiswatutis” en de altijd leuke 
Margreet Admiraal. Cabaret en 
kleinkunst komt ook aan bod. 
Dus voor ieder wat wils. De vol-
ledige lijst met deelnemers heeft 
zich aangemeld. 
• Wijke Visker: singer/songwriter 
uit Rotterdam, heeft reeds 1 keer 
eerder opgetreden bij het Open 
Podium met veel succes.
• Maarten van Norren: Standup/
cabaretier.
• Jacqueline van der Zee: Uit 
haar programma ‘Kiemkracht’: 
Een inspirerende, vrolijke klein-
kunstvoorstelling bedoeld als 
ode aan de creativiteit.

• Ditiswatutis: Nederlandstalig, 
liedjes geinspireerd op literatuur.
• Joey Vriend: Gitarist uit Hoorn 
met eigen werk.
• Wesley Hollander en Tijn Be-
rends: Ierse Folk.
• Margreet Admiraal: Neder-
landstalig bekend werk.
• Trio Johan Kruizinga: folk en 
pop muziek.

Voor wie nog nooit naar het Open 
Podium is geweest, u kunt vrij in- 
en uitlopen tussen de wisseling 
van optredens. De sfeer is ge-
moedelijke en ontspannen, lek-
ker zittend aan een tafeltje, on-
der het genot van een kopje kof-
fie of drankje, kijken en luisteren 
naar de deelnemers. Het adres is 
Middelweg 5, Uitgeest. De toe-
gang is als altijd gratis. De aan-
vang is 20.30 uur. Wie ook eens 
wil optreden kan zich opgeven 
via een e-mail naar openpodi-
umdezwaan@gmail.com.

NK Herenturnen in Tilburg
Derde plaats in achtste 
finale voor Guus Baltus
Uitgeest - Zondag werden in 
Tilburg de 1/8e finale NK heren-
turnen gehouden. De vereniging 
Saturna Alkmaar, waar Guus 
Baltus uit Uitgeest traint, heeft 
hem opgesteld in de talentendi-
visie instap – 8. Voor Guus zou 
dit de eerste NK wedstrijd wor-
den in de hoogste klasse. Dat 
bleek wel uit de inschrijvingen 
want er waren maar 16 deelne-

mers ingeschreven op dit hoog-
ste niveau. Amine Abaidi van de 
vereniging PAX Haarlemmer-
meer was ook weer van de par-
tij evenals de kampioen Benja-
mins 2012, Yusuf Salim Hermani-
des van K. & V. Groningen, toen 
Guus tweede werd.  
Brug stond als eerste op de 
kaart. Niet Guus zijn favorie-
te toestel. De laatste tijd had hij 

veel moeite met de moeilijke oe-
feningen. Maar het pakte onver-
wacht goed uit! Met 18.35 de op 
een na beste score. Amine deed 
het beter met 19.40.
Na brug was rek aan de beurt. 
Ook hier had Guus geen goe-
de herinnering aan. Maar nu 
ook van het zelfde laken een 
pak. Met prachtige reuzen en 
een perfecte afsprong weer met 
18.35 de op een na beste score! 
En ook weer Amine met het bes-
te resultaat! 
Op vloer moest Guus het doen. 
Helaas ging de salto-salto niet 
zo als met inturnen. Verder een 
goed geturnde oefening met 
16.40 op het score bord. Voltige 
zou voor velen een struikelblok 
kunnen worden. De korte been-
tjes gaan nog moeilijk over het 
grote paard. De paddenstoel met 
beugel niet eens genoemd. Met 
13.40 niet echt een beste score. 
Dan ringen: hier had Guus zin in! 
Met een fantastische handstand 
en afsprong met salto was 17.60 
niet echt hoog gewaardeerd. 
Het koningsnummer voor Guus 
moest sprong worden. Met twee 
fantastische sprongen moest 
Guus het met 18.50 doen.
 
De eindstand resulteerde in een 
eerste plaats voor Yusuf met 
106.85, een tweede voor Ami-
ne met 101.75 en een derde voor 
Guus met 101.20. Op naar de 
kwart finale in Breda.

Jaarvergadering 
Vrouwen van Nu
Uitgeest - Donderdag 20 fe-
bruari houdt Vrouwen van Nu 
haar jaarvergadering. Deze be-
gint om 20.00 uur in Dorpshuis 
De Zwaan in Uitgeest en is al-
leen voor leden bestemd. Na 
de pauze, om ongeveer 21.00 
uur  zal apotheker Gert-Jan 
Donker van apotheek Scharlei 
uit Uitgeest vertellen over zijn 
werkzaamheden. Andere be-
langstellende zijn daarbij van 
harte welkom.

















Bakkerij Putter laat u 
kennismaken met Spelt
Uitgeest - Over Spelt is al heel 
veel gesproken en geschre-
ven en zo langzamerhand lijken 
Speltproducten steeds bekender 
te worden. Voor de voedingsgi-
ganten is Speltbrood nauwelijks 
interessant omdat het geen be-
strijdingsmiddelen verdraagt en 
dit graan veel meer ruimte nodig 
heeft om te groeien. Grote Spelt-
akkers zijn niet te vinden. 
Willem Putter van bakkerij Put-
ter heeft al 15 jaar Speltbrood 
in zijn assortiment maar merkt 
de laatste tijd een duidelijke op-
mars. Willem: “Dat is natuur-
lijk heel leuk, omdat het hier om 
een oertarwe gaat. In de loop der 
eeuwen zijn de tarwerassen ver-
anderd, dat bedoel ik overigens 
niet negatief maar het Spelt is 
aan de aandacht van de verede-
laars ontsnapt en is nog zoals 
het hoort te zijn. Door de com-
plexere (langzame) koolhydra-
ten, zorgt Spelt voor een langer 
verzadigd gevoel. Het heeft een 
hoge concentratie vitamine B 
en eiwitten en is beter verteer-
baar dan andere granen. Men-

sen met darmklachten hebben 
minder of geen last bij het eten 
van Spelt. De smaak is anders, 
een beetje nootachtig.” Willem 
benadrukt meteen dat gewoon 
graan beslist niet ongezond is 
en vermeldt dat hij zelf het eten 
van de verschillende soorten af-
wisselt en legt uit dat er verschil-
lende soorten Spelt bestaan: “ 
Je hebt Spelt Natuur, dit is ver-
gelijkbaar met het gewone Spelt 
en de Molen Spelt, dit is van het 
graan van molen De Oude Knegt 
in Akersloot. Het brood van dit 
meel wordt minder hoog.” 
Iedere donderdag vergadert 
Willem met zijn bakkersteam 
en daar komen nieuwe idee-
en ter tafel. Willem: “Deze eer-
ste maanden van het jaar zijn 
meestal niet zo druk en hebben 
wij de tijd om nieuwe producten 
uit te proberen.  
In zijn zaak in de Florijn aan de 
Middelweg heeft hij een speci-
ale wand met Speltproducten 
waar verrassende lekkernijen op 
de plank liggen. Onder het genot 
van een kop koffie, snijdt Willem 

Willem Putter

een plak ontbijtkoek af dat ge-
maakt is van Speltmeel, 100% 
honing, cranberry’s en walnoten. 
Mochten er klanten zijn die twij-
felen aan de goede smaak van 
Speltontbijtkoek dan is één hap 
voldoende om voorgoed over te 
stappen op dit hemelse bakwerk.
Prettige bijkomstigheid is dat er 
geen vet in zit, dus het is goed 
voor de lijners en sporters on-
der ons.
Verder ligt er Speltpasta, inge-
kocht in Limburg, gewoon om-
dat hij het leuk vindt om ’t er bij 
te hebben, speltkoek met anijs 
of chocolade en notentaart. 
Omdat Willem verwacht dat er 
veel vraag naar deze producten 
zal zijn, heeft hij in samenwer-
king met de grondstofleveran-
cier een sticker laten ontwikke-
len die straks ter herkenning op 
alle Speltproducten zal prijken.
De komende vijf weken wil Put-
ter de Speltproducten onder de 
aandacht brengen door het in 
de aanbieding te zetten. Klan-
ten kunnen zo kennismaken en 
het zal duidelijk worden welke 
producten succesvol zijn waar-
na deze standaard in het assorti-
ment opgenomen worden.  
Kijkt u voor meer informatie op 
www.bakkerijputter.nl. (Monique 
Teeling)

Behind the Candelabra 
in Filmhuis De Zwaan
Uitgeest - De film ‘Behind the 
Candelabra’ is te zien op vrijdag 
14 februari in Filmhuis de Zwaan.
Behind the Candelabra is een 
kleurrijke biopic over de flam-
boyante entertainer Liberace 
(voortreffelijke gespeeld door 
Michael Douglas). De zanger/pi-
anist die bekend stond om zijn 
extravagante uitdossingen en 
vooral optrad in Las Vegas hield 
zijn hele leven vol hetero te zijn. 
Hij won zelfs een rechtszaak we-
gens laster tegen een krant die 
suggereerde dat hij homoseksu-
eel was.
Desondanks maakte Liberace 
er een gewoonte van met jonge 
mannen te flirten. Wanneer de 
naïeve Scott (Matt Damon) na 
een optreden in zijn kleedkamer 
wordt ontboden slaat de vlam 
meteen over. Elders zit de vori-
ge boy toy van Liberace chagrij-
nig te eten; jaren later zal Scott 
in dezelfde situatie zijn, en ook 
worden ingeruild voor een jon-
ger exemplaar.

De kleurrijke ingrediënten van 
Liberace’s leven hadden een ra-
riteitenkabinet kunnen opleve-
ren, maar Behind the Candela-
bra is dat niet geworden. Er valt 
weliswaar genoeg te lachen, 
maar Michael Douglas zorgt er-
voor dat Liberace meer is dan 
een karikatuur. De titel van de 
film verwijst naar de kandelaar 
die altijd op zijn vleugel stond. In 
2013 werd deze film van regis-
seur Steven Soderbergh dé grote 
Emmy Award winnaar!

Behind the Candelabra is te zien 
op vrijdag 14 februari in Filmhuis 
de Zwaan in Uitgeest. De zaal is 
open vanaf kwart voor acht en 
de film begint om 20.15. 

Toegang: 5 euro inclusief een 
kopje koffie voorafgaand aan 
de film. ‘Vrienden’ betalen 4 eu-
ro. Kaarten in de voorverkoop 
zijn verkrijgbaar bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 in Uit-
geest.

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

SPELT EN VALENTIJN....
         OM VERLIEFD OP TE ZIJN !!

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do t/m wo): 

SPELT CUP CAKES
verrassend
 van € 2,75 nu 2 stuks € 2,25 !!
(of 1 volle spaarkaart)

SPELT KLEINBROOD  *kies zelf !*
SPELT….Zachte- + Harde- + Mueslibollen + Croissants

 3 + 1 GRATIS !!
(of 1 volle spaarkaart)

Geniet van een gezond en lekker Spelt ontbijt met je Valentijn !!

2 stuks

 
 
 
 
 
 

                                 
 

Muziek en Dans cursus voor baby’s, 
dreumesen en peuters 

Een bonte verzameling van muzikale-dans en spel-
activiteiten waar u samen met uw (klein)kind van 0 tot 4 
jaar veel plezier aan zal beleven.  
De herfstcursus bestaat uit 8 lessen en begint in: 
**Heemskerk op maandag 17 september en woensdag 19 
september bij St. Caecilia aan de Maerten van 
Heemskerkstraat 41 A                                                                                                                                                                
** Beverwijk op donderdag 20 september en zaterdag  22 
september in het BHK-gebouw  aan de Groenelaan 74   
**Alkmaar op vrijdag 21 september in de Blije Mare  
-8.45 uur Babygroep - 9.30 uur Dreumesgroep                                                                                    
-10.30 uur Peutergroep 
Kosten: 70 euro  ( babygroep: 60,00 euro)                                                                    
 
Info: www.aliceploeg.nl  alice.ploeg@planet.nl 0251-222345 

Muziek en Dans (0 tot 4 jaar) 
Cursus met een bonte verzameling van muzikale-dans 
en spel-activiteiten waar u samen met uw (klein)kind 
van 0 tot 4 jaar veel plezier aan zal beleven. 
De cursussen vinden plaats: 
* In Heemskerk op maandag en woensdag in het 

gebouw van  St. Caecilia
* In Beverwijk op donderdag en zaterdag in BHK 

gebouw
* In Uitgeest op de vrijdag in kinderdagverblijf 
 Kindergarden

* De lentecursus start in de week van 17 maart                              
* Kosten: 70 euro

www.aliceploeg.nl   alice.ploeg@planet.nl  06-11493796
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Castricum - Woensdag 19 fe-
bruari geeft Jolande van der Klis 
een gratis hondenspreekuur in 
Hotel het Oude Raadhuis. 

Jolande is kynologisch gedrags-
therapeut en kan helpen om de 
band met een hond te herstel-
len, verbeteren en in evenwicht 
te brengen. Jolande: ,, Met mijn 
praktische tips kan men zelf aan 

de slag om aan dat probleemge-
drag een eind te maken.” Volgens 
Jolande kan gedragstherapie 
hulp bieden bij honden die ge-
drag vertonen dat voor henzelf, 
de eigenaar of de maatschappij 
problemen geeft. Het spreekuur 
is tussen 10.00 en 12.00 uur. Het 
is een vragenuurtje voor de ei-
genaar, de hond kan hierbij niet 
aanwezig zijn.

Gratis hondenspreekuur 
in Het Oude Raadhuis

Heiloo - De laatste week van ju-
ni staat Heiloo weer in het teken 
van de Kunst6daagse. 

Deze tiende editie belooft een 
caleidoscopische aaneenscha-
keling te worden van activitei-

ten voor jong en oud op diver-
se locaties. Voor beeldend kun-
stenaars is het mogelijk om in te 
schrijven, via de website www.
kunst6daagseheiloo.nl/contact. 
Hetzelfde geldt voor muzikanten 
en voordrachtskunstenaars.

Kunst6daagse in Heiloo

Regio - De Imkervereniging 
Noord Hollands Midden orga-
niseert een cursus bijenhou-
den om deelnemers vertrouwd 
te maken met bijen en de kennis 
en vaardigheden op te doen die 

Bijenhouden nodig zijn om een bijenvolk het 
jaar rond te begeleiden. DVan-
af begin maart worden op de 
Klompenhoeve in Egmond aan 
de Hoef theorie- en praktijkles-
sen  gegeven. Voor opgave en 
informatie: imker en docent Piet 
Kuijs, tel 072-5051567 of via ani-
tasenpietk@planet.nl.

Castricum - Donderdag 27 fe-
bruari is er een knutselmiddag 
in de Tuin van Kapitein Rommel 
van 13.30 tot 15.30 uur. Er wor-
den pindamannetjes gemaakt 
voor de vogels. Opgeven kan tot 
en met woensdag 26 februari in 
de Tuin. Of bel op de dag om te 
horen of er nog plek is. De Tuin 
van Kapitein Rommel is te vin-
den schuin tegenover het NS-
station.

Knutselen?

Akersloot - De afrondende 
werkzaamheden aan het bag-
gerdepot op de Saskerleidam 
zijn gestart. Het westelijk deel 
van de dam, aan de kant van 
Akersloot, is inmiddels voldoen-
de ingedroogd om te kunnen 
worden afgewerkt. Naar ver-

wachting heeft het westelijke 
deel van de dam nog deze zomer 
zijn groene aanblik met grazen-
de schapen terug. 
Op het resterende deel van de 
dam is het depot nog niet vol-
doende ingedroogd om te be-
werken. 

Afronding werk Saskerleidam

Limmen - Op zondag 16 februari vanaf 16.00 uur in de Vredeburg 
een optreden van de Lola Garcia Band. Voor dit optreden is gekozen 
voor jazzcomposities, die minder bekend zijn bij het grote publiek; 
van de jaren ’40 tot eigentijds. 

Lola Garcia Band bij de 
Jazz Session Club Limmen

Castricum – Ouders met een 
kind dat naar de basisschool zal 
gaan, kunnen kennismaken met 
de school op de open dag. Dins-
dag 11 en woensdag 12 februari 
van 9.00 tot 17.00 uur bij het Kleu-
renorkest in Limmen, woensdag 
19 februari van 9.00 tot 12.00 uur, 
voor alle Tabijn-scholen: Cunera, 
Visser ’t Hooft, Toermalijn, Au-
gustinus en de Paulus, allen in 
Castricum. Woensdag 12 maart 
van 8.30 tot 12.00 uur voor alle 
openbare basisscholen. Dat zijn 
De Klimop, Juliana van Stolberg, 
Montessori, Sokkerwei in Castri-
cum en de Rembrandt in Akers-
loot. 

Open dagen 
basisscholen

Limmen - Op dinsdag 18 febru-
ari wordt in de ontmoetingsruim-
te achter in de Corneliuskerk de 
jaarlijkse parochieavond gehou-
den vanaf 20.00 uur. Wat vooral 
een gespreksonderwerp zal zijn, 
zijn de fusieontwikkelingen in de 
regio. Gast is Ad de Groot van 
het landelijk platform ‘Bezield 
Verband’. Een platform dat zich 
verzet tegen de megafusies die 
overal in de verschillende bis-
dommen plaatsvinden.

Over fuseren

Castricum - Het kan bezoe-
kers van het Noordhollands 
Duinreservaat bijna niet ont-
gaan dat er steeds meer wan-
delpaden, sloten en duinval-
leien onder water staan. 

,,De oorzaak is een natuurlijk 
proces dat gunstig is voor plan-
ten, amfibieën en vogels’, aldus 
een woordvoerder van PWN.  
,,PWN wil voorkomen dat be-

zoekers teveel hinder ondervin-
den. Waar mogelijk wordt daar-
om zand gestort.” 

De grondwaterstand is enorm 
gestegen en de bodem begint 
verzadigd te raken. Wandelpa-
den op de lage delen komen on-
der water te staan en veranderen 
in modderpoelen. 
,,En de wandelpaden in de 
bossen liggen vol met blade-

Water op de paden in de duinen
ren. Door die bladeren ontstaat 
er een humuslaag die als een 
spons water vasthoudt. Plan-
ten als orchideeën, parnassia en 
gentianen zijn zeldzame planten 
die voordeel halen uit alle nattig-
heid. Verder profiteren amfibieën 
als kikkers, padden en salaman-
ders hiervan en op hun beurt 
ook weer vogels die deze dieren 
op hun menu hebben, zoals bij-
voorbeeld reigers.”

Oude Woonstal bedankt 
alle trouwe klanten

Castricum - De afgelopen za-
terdagen zouden de laatste ope-
ningsdagen zijn van De Ou-
de Woonstal. En telkens was er 
sprake van een gezellige drukte. 
,,Veel trouwe klanten kwamen 
nog één laatste blik werpen in 
onze showroom”, aldus eigenaar 
Fred de Ridder. ,,We hebben ont-
zettend veel verkocht, maar wij 
hadden nog wat meubelen in 
de opslag staan. Deze meubelen 
hebben nu een mooie plek ge-
kregen in de showroom en wij 

hebben dus besloten om nog 
twee zaterdagen open te gaan. 
Via dit krantenartikel willen wij 
graag alle klanten danken. Voor 
hen hebben wij altijd met heel 
veel plezier in De Oude Woonstal 
gewerkt.” 
Wie nog nooit een kijkje in De 
Oude Woonstal heeft genomen 
of op zoek is naar een mooi meu-
belstuk tegen een lage prijs  kan 
terecht op de Castricummerwerf 
16, Castricum, tel.: 0251-673639, 
www.deoudewoonstal.nl.

Castricum - Back to Big noe-
men de presentatoren het pro-
gramma van Just Jazz dat 13 fe-

Jazz op 
Castricum105

bruari vanaf 19.00 uur op Radio 
Castricum105 te horen is.
De uitzending staat in teken van 
muziek uit de Big Apple, New 
York en Bigbands. Bennie Good-
man, Count Basie, Duke Elling-
ton zullen voor een stuk zeer 
swingende muziek zorgen.  



Uitgeest - Deze maand foto 
09070 uit de beeldbank van de 
Vereniging Oud Uitgeest Deze 
foto is waarschijnlijk genomen in 
1932 en toont de kanovereniging 
van Uitgeest. 
We zien van links naar rechts 
boven: Kees Schenk, ....?,  Jaap 
Smits,  Rinus Zaadnoordijk, Mar-
tin Bak, ....? , Cor Vollenga en Piet 
Bouhof. Beneden: Greetje Slecht, 
....?, Trijntje Bos, Trien Brou-
wer, Aaf Bak,  Bep Fortuijn, .....? 

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

deze rubriek

,  Trijntje Kabel, Trien Balder en 
Jaap Vermeulen.  
Wie herkent u verder nog? En 
kunt u ons de ontbrekende na-
men geven? 

Uw reactie kunt u kwijt op www.
ouduitgeest.nl  bij ‘Wie is wie’. 
Hier kunt u de foto ook nog op 
uw scherm verder bekijken. U 
kunt ook bellen met Herman 
Tervoort, 0251-313196 of Greet 
Enkt-Mors, 0251-311800.

Vorige maand
Foto 19558 van de vorige maand, 
die genomen is bij het seinwach-
terhuis en de overweg aan de 
Communicatieweg, heeft drie re-
acties opgeleverd.  Zie voor de 
aanvullingen onze beeldbank. 
Heeft u ook foto’s waarvan u 
denkt dat ze voor onze vereni-
ging interessant zijn, dan hou-
den wij ons graag aanbevolen. 
Neem in dat geval contact met 
ons op. 

Initiatief voor nieuwe 
woongroep in Uitgeest
Uitgeest - De ouders van Han-
neke, Sander en Joeri, drie kin-
deren met een verstandelijke be-
perking, zijn gestart met de voor-
bereiding van een woonvoorzie-
ning voor jong volwassenen/vol-
wassenen in Uitgeest met een 
matig verstandelijke beperking 
en behoefte aan 24 uurs zorg.
,,We hopen hierbij op steun van 
de gemeente in het vinden van 
een geschikte locatie in Uitgeest, 
zodat ook ónze kinderen een 
plekje midden in de samenleving 
hebben’’, aldus een van de initi-
atiefnemers, Nancy Eilert. ,,We 
denken na over toekomstper-
spectief, juiste begeleiding, acti-

viteitenaanbod en de juiste zorg,  
ruimtes en zelfstandigheid.’’
Het idee is om voor acht bewo-
ners een woning met gemeen-
schappelijk woonkamer, eetka-
mer en keuken en een eigen zit- 
slaapkamer en badkamer te re-
aliseren. 

De initiatiefnemers zijn op zoek 
naar mensen die ook een ‘pas-
send thuis’ voor hun kind zoeken 
en bij dit initiatief betrokken wil-
len worden.. U kunt cointact op-
nemen met Henk en Nancy Ei-
lert, telefoon: 0251-312270 of 
e-mail: thuisinuitgeest@gmail.
com.

Tennisles op school
Uitgeest - De afgelopen twee 
weken hebben Ronald Vlieland 
en Sharon Krop, beide tennisle-
raar bij TV de Dog, basisschool 
de Wissel en de Vrijburg bezocht 
tijdens de gymlessen van de kin-
deren. Het doel was kinderen te 
laten kennismaken met het ten-
nissen in clubverband. Gebleken 
is, dat er enorm enthousiast is 
gereageerd op dit alles door kin-
deren en ouders, maar ook door 
de leerkrachten van de school.
TV de Dog biedt de kinderen die 

hebben deelgenomen aan de-
ze gymlessen drie proeflessen 
aan voor 5 euro in Sporthal de 
Zien. Deze lessen zijn op woens-
dagmiddag 26 februari, 5 en 12 
maart vanaf 13.00 uur. Vooraf 
aanmelden is gewenst via rvlie-
land@ziggo.nl. 
Ook organiseert Tennisvereni-
ging de Dog op haar park aan 
de Niesvenstraat op zaterdag 
15 maart vanaf 12 uur een Open 
Middag voor de jeugd van Uit-
geest.

Frontale aanrijding op 
Broekpolderweg
Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest, ambulance en politie 

werden vorige week woensdag-
ochtend rond tien voor half 8 ge-

alarmeerd voor een verkeerson-
geluk op de Broekpolderweg in 
Uitgeest waarbij een auto te wa-
ter was geraakt. 
De hulpdiensten zijn hierop met 
spoed uitgerukt.
Ter plaatse bleek er inderdaad 
een auto in de sloot te liggen. 
Twee auto`s waren frontaal op 
elkaar gebotst waarbij één van 
de twee auto`s in de sloot tot stil-
stand was gekomen. De bestuur-
der kon op eigen kracht de au-
to verlaten. De bestuurder is wel 
naar het ziekenhuis gebracht. De 
inzittenden van de andere auto 
raakten niet gewond.

Voor de brandweer van Uitgeest 
was er weinig te doen, ze kon-
den al snel terug naar de kazer-
ne. De VOA (Verkeers Ongeval-
len Analyse) van de politie heeft 
onderzoek gedaan. Hierna zijn 
de zwaar beschadigde auto`s 
weggesleept door een bergings-
bedrijf. De oorzaak van het on-
geval is niet bekend. (bron: 
112-uitgeest.nl)
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Castricum - In de nacht van 
zondag op maandag een week 
geleden is ingebroken in drie 
winkels in winkelcentrum Gees-
terduin. Diverse goederen zijn 
ontvreemd. De daders zijn ge-
vlucht op een bromfiets. Zij 
droegen bivakmutsen en reden 
weg richting Gobatstraat. 

Maandagmorgen rond 10.00 
uur werd op het strand de res-
ten van een dier gevonden. Deze 
kwamen onder het zand tevoor-
schijn. Onbekend is om wat voor 
dier het ging. De resten zijn op-
geruimd. 

Rond 11.45 uur vond er een ern-
stig verkeersongeval plaats op 
de Provincialeweg tussen een 
vrachtwagen en een personen-
auto. De vrachtwagen kwam 
vanuit Castricum en was gevuld 
met tien ton kleigrind. Na het 
optrekken is de oplegger gaan 
schudden, waardoor de bestuur-
der de controle over de vracht-
wagen verloor en in de berm te-
rechtkwam. De chauffeur is te-
gen gaan sturen en schoot hier-
door de weg over en schaarde. 
De personenauto die richting 
Castricum reed botste frontaal 
op de vrachtwagen. Er was geen 
sprake van letsel. 
Woensdagmorgen vloog een 
wasmachine in de brand in een 
woning op de Oranjelaan. Dank-
zij de bandweer, die snel ter 
plaatse was, bleef de schade be-
perkt.
Donderdag vond even na het 
middaguur een ongeval plaats 
op de Stationsweg.
Een vrouw was met haar scoo-
tmobiel tegen de rand van de 
stoep gereden en daarna omge-
vallen. Zij raakte lichtgewond. 
's Avonds rond 18.50 uur kwam 
er een melding binnen bij de po-
litie omdat er werd ingebroken in 
een woning aan de Jacob Rens-
dorpstraat. Buren hoorden ge-
stommel terwijl er niemand thuis 
was. Zij zagen bovendien ie-
mand met een zaklamp schijnen. 
Politie was zeer snel ter plaatse. 
De woning is doorzocht, maar 
de inbreker was gevlogen. Er is 
niets ontvreemd.
Zaterdag is een chauffeur van 
een VW-bus bekeurd omdat het 
kenteken ontbrak aan de voorzij-
de van de bus en er aan de ach-
terkant slechts een klein stukje 
zichtbaar was. 

's Avonds vond er een kop-
staartaanrijding plaats op de A9 
ter hoogte van Motel Akersloot. 
Een bestuurder week uit voor 
een dier op de weg en kwam 
hierdoor tegen de vangrail aan. 
De automobilist die achter hem 
reed remde hard af om een bot-
sing te voorkomen, maar de auto 
die daarachter botste tegen hem 
aan. Met alleen wat schaafwon-
den kwamen ze alle drie met de 
schrik vrij.

Castricum - De vraag naar hulp 
bij het invullen van de belasting-
formulieren neemt toe. De FNV 
heeft hiervoor al jaren een be-
lastingservice voor leden waar 
deze formulieren gratis worden 
ingevuld. Een paar duizend vrij-
willigers zijn hiervoor opgeleid 
en ook in deze gemeente staan 
specialisten klaar om mensen 
bij te staan. Castricummers kun-
nen zich opgeven bij Jacque-
lien Buijs, tel. 0251-656585 op 
woensdag 12, maandag 17, don-
derdag 20 of maandag 24 febru-
ari van 19.30 tot 21.00 uur. De 
formulieren worden op afspraak 

in de maand maart ingevuld in 
dorpshuis De Kern. Opgave kan 
ook direct op de site van de FNV.

FNV-leden in Uitgeest, Akersloot 
en Limmen die van deze service 
gebruik willen maken, kunnen 
zich aanmelden voor 7 maart 
bij W. Weber, tel.: 072–5051210 
of via wweber@quicknet.nl. 
Er wordt ingevuld in het club-
gebouw van Speeltuinvereni-
ging Kindervreugd, Middelweg 
108/110 in Uitgeest op dinsdag 
11 maart, donderdag 13 maart, 
dinsdag 18 maart en donderdag 
20 maart. 

FNV-belastingservice van start

Castricum – Veel meisjes we-
ten heel goed wat ze willen. 
Neem nu Litha Riezenkamp, 
acht jaar oud en zij weet nu 
al dat ze iets goeds wil doen 
voor de wereld. 

Toen zo hoorde dat er pruiken 
worden gemaakt voor zieke men-
sen van het haar van een ander, 
twijfelde ze geen moment. Vorige 
week woensdag werd haar lange 
staart afgeknipt. Kapster Sandra, 
van Sandra’s Home Coiffures, 
maakte eerst een lange vlecht 
en knipte deze vervolgens af. De 
vlecht van 20 cm wordt gedo-
neerd aan de Nederlandse Haar-
stichting zodat er een pruik van 
kan worden gemaakt. En Litha? 
Die is ontzettend blij met haar 
mooi in model geknipte koppie…

Vlecht eraf voor goede doel

Castricum - Donderdagavond 
zijn in een volle raadszaal twee 
moties behandeld die pleitten 
voor een behoud van het losloop-
gebied in het park Noord End. 
De moties zijn toegelicht door 

Losloopgebied

Castricum - Ook dit jaar orga-
niseert Postzegelvereniging Cas-
tricum weer een postzegelbeurs. 
Op zondag 16 februari van 10.00 
tot 16.00 uur in Dorpshuis de 
Kern op de Overtoom zijn alle 
postzegelliefhebbers welkom. 

Eigen leden, handelaren en ver-
zamelaars uit alle delen van het 
land bieden een grote verschei-
denheid aan kwalitatief goed fi-
latelistisch materiaal aan. Ook 
zijn er de nodige dubbeltjesboe-
ken aanwezig. Natuurlijk kan er 
ook volop geruild worden in een 
aparte ruilhoek. De toegang is 

Postzegelbeurs in De Kern
gratis. Het bestuur verschaft in-
formatie over het verzamelen van 
postzegels en de voordelen van 
een lidmaatschap voor nog niet 
georganiseerde verzamelaars. 

Ex- verzamelaars en erfgena-
men, die een verzameling willen 
verkopen kunnen zich gratis la-
ten adviseren op welke wijze dit 
het beste kan geschieden. Op 
de beurs is ook een aparte hoek 
voor jeugdige verzamelaars. Hier 
kunnen zij gratis postzegels uit-
zoeken uit een grote partij door 
seniorleden beschikbaar gestel-
de zegels. 

Ron de Haan van de VrijeLijst en 
en Roel Beems van CKenG. De-
ze laatste motie werd gesteund 
door D66, VVD en CDA. 

Ook de voor- en tegenstanders 
kwamen aan het woord. Het on-
derwerp wordt verder besproken 
op 20 februari.

Stiltewandeling
Castricum - Op maandag 17 fe-
bruari is er weer een stiltewan-
deling
onder leiding van Marianne 
Duijn en Rob de Wit. Deze keer 
staat de wandeling in teken van 
Valentijnsdag. Rond 9.30 uur 
wordt verzameld op de parkeer-

plaats bij het informatiecentrum 
De Hoep aan de Zeeweg in Bak-
kum. Het vertrek is om 9.45 uur. 

De wandeling van vijf tot zes ki-
lometer voert door het duinge-
bied. Na afloop is er gelegenheid 
om gezamenlijk, voor eigen re-
kening, iets te drinken bij Johan-
na’s Hof. Deelname is gratis.

Regio - Met als doel om een vei-
lige en stimulerende leeromge-
ving te realiseren op al haar ba-
sisscholen, introduceerde Jonne 
Gaemers, voorzitter van het Col-
lege van Bestuur, dinsdag 4 fe-
bruari een nieuwe gedragscode.

De gedragscode is een lei-
draad voor alle leerlingen, ou-

ders en medewerkers van Ta-
bijn. De nieuwe gedragscode 
werd gepresenteerd op De Duif 
in Heiloo, één van de 25 Tabijn-
scholen in de regio. De leerlin-
gen gaan in verschillende werk-
vormen aan de slag met de kern-
waarden en op alle scholen zul-
len de ouders over de gedrags-
code worden geïnformeerd.

Gedragscode scholen Tabijn

Bakkum - Op 16 februari organi-
seert Tineke van der Velden-Jon-
ker voor de eerste keer ‘Sneeuw-

Sneeuwklokjes in het Duin
klokjes in het Duin’. In de natuur-
tuin De Doornduyn bloeien dan, 
ijs- en duizenden verschillende 
sneeuwklokjes. Bezoekers kun-
nen bovendien een wandeling 
maken door de bijzondere duin-
tuin en zich opwarmen in het 
tuinhuis. Hier is koffie/thee en 
appeltaart verkrijgbaar. Groen-
fotograaf Hans Clauzing geeft 
in het tuinhuis een doorlopende 
beeldvoorstelling. Hier toont hij 
tuinen en kwekerijen die hij de 
afgelopen jaren met zijn camera 
heeft bezocht en die binnenkort 
in boekvorm te zien zijn. De tuin 
is open van 10.00 tot 17.00 uur. 
Het adres is Duinweg 2 Bakkum-
Noord. Entree drie euro.
 

Castricum - Op maandag 17 fe-
bruari presenteert Rotary Club 
Castricum de film The Monu-
ments Men in Corso Bioscoop. 

De film is deze week in Berlijn  in 

Naar film voor Voedselbank
première gegaan en is nu al te 
zien in Castricum. 
De opbrengst van deze benefiet-
voorstelling is voor de Voedsel-
bank IJmond-Noord. Aanvang 
21.00 uur. 

Limmen - Sommigen komen 
voorzichtig al boven de grond 
spieken; de bloemen van de bol-
len in Limmen. Tot vrijdag 14 fe-
bruari kunnen groepen zich aan-
melden voor de voorinschrijving 

via info@bloemendagenlimmen.
nl. 
Er zijn plannen om ruimte op het 
park aan de Vuurbaak te creë-
ren, dus ook wie op zoek is naar 
een locatie kan zich aanmelden. 

www. .nl

www. .nl
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Castricum - Volleybalvereni-
ging Croonenburg speelde za-
terdag in Amsterdam tegen VVA. 
De Castricummers gingen met 
een krappe selectie op pad. Tij-
dens het begin van de eerste set 
konden Crooneburg goed mee-
komen, maar dat zakte later in. 
De tegenstander had een goe-
de service en wist daardoor de 
pass van Croonenburg goed 
onder druk te zetten. De eer-
ste set werd gewonnen door de 

Amsterdammers met 25-17. De 
tweede set begon zoals de vo-
rige set was geëindigd; de pass 
stond weer onder druk. VVA had 
een goede blokkering. 
De tweede en derde set ging 
verloren met 25-20. Tijdens de 
vierde set werden weer veel fou-
ten gemaakt door Castricum. 
Dit keer was het verlies 25-16. 
De volgende wedstrijd is zater-
dag 15 februari vanaf 18.00 te-
gen Sovoxo.

Castricum - Zondag speel-
de het jongste competitieteam 
van Badminton Club Castricum 
(BCC) haar derde thuiswedstrijd, 
ditmaal tegen Flash de Mare 2 
uit Alkmaar. Bij gebrek aan he-
ren bestaat het team van BCC uit 
vier dames. Met maar liefst drie 
‘driesetters’ en een laatste partij 

die eindigde met een stand van 
24-26, was het een spannen-
de wedstrijd. Uiteindelijk was de 
uitslag 4-4. Met deze punten er-
bij staat BCC na vijf wedstrijden 
op een totaal van dertig punten. 
Wie ook mee wil spelen kan voor 
meer informatie kijken op www.
bccastricum.nl. 

Castricum - Zaterdag 15 maart 
van 13.00 tot 17.00 uur organi-
seert Team VliegTuig, deelne-
mer aan Alpe d’HuZes 2014, in 
samenwerking met Ben Riet-
dijk Sport in Castricum een spin-
ningmarathon voor KWF Kan-
kerbestrijding. Er wordt vier 
uur lang gefietst voor het goe-
de doel, waarbij voor tien eu-
ro per uur kan worden meege-
fietst. Er is bovendien een dag-
loterij met prijzen en kinderen 
kunnen hun geluk beproeven bij 
de grabbelton en zich uitleven 
bij leuke activiteiten. En er kan 

nog worden ingeschreven. Team 
VliegTuig is alweer voor het vier-
de jaar deelnemer aan de Alpe 
d’HuZes. Het team, dat bestaat 
uit zeven leden waarvan vier uit 
Castricum en omgeving, gaat op 
donderdag 5 juni de de legenda-
rische Alpe d'Huez tot zes keer 
per fiets beklimmen. Teamleden 
Joost Strauss, Michael Bommel-
burg, Joost Christiani en Patri-
cia Smulders zetten zich in om 
zoveel mogelijk geld in te za-
melen voor KWF Kankerbestrij-
ding. Het team is nog druk op 
zoek naar lokale sponsoren. Al-

pe d’HuZes is een actie waar-
bij deelnemers, alleen of in een 
team, geld bijeenbrengen waar-
mee zij een bijdrage leveren aan 
de strijd voor de overwinning op 
kanker. De missie is het bevor-
deren en ondersteunen van (we-
tenschappelijk) onderzoek naar 
kanker in alle mogelijke vormen, 
zodat mensen goed, gelukkig en 
gezond kunnen leven met kan-
ker. Mensen die willen meedoen 
aan de spinningmarathon boven 
sporthal De Bloemen en nieuwe 
sponsoren kunnen mailen naar 
teamvliegtuig@gmail.com.

Amsterdam te sterk 
voor Croonenburg

Meedoen met spinning-
marathon Alpe d’HuZes

Gelijkspel voor 
badmintonners

Castricum - Na een gezellige 
reeks keezen in café's My Way, 
Scale en Borst zijn ondertus-
sen de winnaars bekend. Jalan-
nah Glim en Leonie Zandbergen 
kunnen hun koffers gaan pak-
ken. Zij staken met vlag en wim-
pel boven de overige spelers uit 

Keezen bij My Way, Scala 
en Borst; winnaars bekend

en hebben daarmee terecht een 
mooi reisje gewonnen. Inschrij-
ven voor de volgende serie kee-
zen is mogelijk via Facebook: 
keezen in Castricum. De gast-
heren en -dames ontvangen de 
deelnmers met gratis koffie en 
borrelhapjes.  

Nuttige overwinning voor 
heren CSV/Meervogels ’60
Akersloot - De heren van hand-
balvereniging CSV/Meervo-
gels ’60 hadden in de thuiswed-
strijd tegen de reserves van E en 
O wat goed te maken gezien de 
ruime nederlaag in de heenwed-
strijd. Voor een goed gevulde tri-
bune ging de thuisploeg goed 
van start en namen al snel een 
kleine voorsprong die in het ver-
loop van de eerste helft werd uit-
gebouwd naar een ruime 15-8 
voorsprong bij het rustsignaal. 
In een wat rommelige tweede 
helft wisten de heren van CSV/

Meervogels’60 deze voorsprong 
te behouden. Zij stuurden E en 
O 2 met lege handen terug naar 
het Drentse Emmen. Bij het laat-
ste fluitsignaal stond er 29-25 op 
het scorebord. 
Al met al een zeer nuttige over-
winning van de thuisploeg die 
zo de aansluiting met de mid-
denmoot behoudt. De doelpun-
ten werden gemaakt door John 
Vels 7, Marten Buitelaar en Xan-
der Blankestijn 6, Arne Beentjes 
5, Marco Buur 3, Koen Hoberg 
en Erwin Winters 1.

Limmen - Sanne Briefjes van ta-
feltennisvereniging Limmen be-
hoort tot de beste spelers van 
Nederland in de leeftijdscatego-
rie A-licentie. Via de voorrondes 

heeft zij zich nu geplaatst voor de 
finale van Nederland!  Op zondag 
9 februari werd in Assen de hal-
ve finale van de Nationale jeugd-
meerkampen gespeeld. In deze 

Sanne Briefjes plaats zich 
voor finale van Nederland

fase van het toernooi zijn er uit 
heel Nederland per leeftijdscate-
gorie nog 24 spelers over, waar-
van de beste twaalf zich plaatsen 
voor de finale op 31 mei en 1 ju-
ni. Sanne won drie wedstrijden op 
een rij met 3-0, 3-1 en 3-0. Daar-
na verloor zij twee wedstrijden. 
Het resultaat: drie speelsters op 
de tweede plaats met elk zes 
wedstrijdpunten. In zo'n geval 
wordt de meerkampregel toege-
past: vergelijk het resultaat in de 
onderlinge set(s). 
Deze regel was duidelijk in het 
voordeel van de speelster uit Lim-
men en dat betekende een twee-
de plaats in de eindklassering en 
plaatsing in de finale pupillen-
meisjes Nederland 2014.

Castricum - Kinderen uit de 
groepen 3 tot en met 8 kun-
nen zich inschrijven via de web-
site van Sportservice Kennemer-
land voor sportieve activiteiten. 

Op maandag 24 februari kunnen 
zij meedoen aan een smashbal-
clinic van volleybalvereniging 
Croonenburg in De Bloemen. 
Freerunnen kan op maandag 24 

Sportactiviteiten in vakantie
februari in de gymzaal aan de Ho-
geweg in Limmen. De toegang is 
gratis. Ga voor meer informatie 
en aanmelden naar www.sport-
servicekennemerland.nl.
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Uitgeest - Onder werkelijk er-
barmelijke omstandigheden 
heeft FC Uitgeest zondag een 
belangrijke 2-1 overwinning ge-
boekt op het onderaan staan-
de Zeeburgia. Belangrijk omdat 
op deze wijze de onderste plaats 
een eind uit het zicht is. Vooraf 
was al duidelijk dat de ploeg die 
het beste met de omstandighe-
den zou omgaan vandaag goe-
de papieren zou hebben. Storm 
en regen geselden de spelers 
namelijk vanaf het eerste fluit-
signaal. De jongens in groen-
geel stroopten de mouwen op en 
toonden vandaag karakter in de 
Olympische geest namelijk “win-
nen is belangrijker dan mee-
doen”.
FC Uitgeest begon vandaag met 
Rick Buur in het doel en met 
Martin Hollenberg in plaats van 
de geschorste Michael Kristel.  
Zeeburgia kreeg blijkbaar als 
eerste vat op de wind. Na een 
foutje van Bart Janssen was het 
El Saifedinne die een mogelijk-
heid kreeg om de score te ope-
nen. Gelukkig schoot hij de bal in 
het zijnet. Daarna was het vooral 
FCU dat het heft in handen nam. 
Zo was Remco van Boxtel in de 
19e minuut dichtbij de openings-
treffer maar na een voortreffelij-
ke actie wist hij alleen voor kee-
per Roosblad niet de Olympische 
vlam te ontsteken. Tien minuten 
later werd een doelpunt van Ra-
mon den Nijs door scheidsrech-
ter Akkerman wegens buitenspel 
afgekeurd. Die beslissing leidde 
op zijn zachtst gezegd tot eni-

FC Uitgeest toont Olympisch vuur

Bakkum en Krookspeler van 
de wedstrijd is Jorn Brouwer. 
Nog één wedstrijd doet hij 
mee dit seizoen. Daarna ver-
trekt hij in het kader van zijn 
studie voor een spannende 
stage naar China. Een mooie 
kans die je natuurlijk niet moet 
laten liggen. Jorn zelf heeft er 
in de loop van het seizoen zelf 
voor gezorgd dat wij daar van 
gaan balen. Er is geen spe-
ler die in de loop van het sei-
zoen zo’n sterke ontwikke-
ling (hand van Ron Bouman?) 
heeft doorgemaakt. Hij ging 
met de week beter spelen met 
ook vandaag weer als belo-
ning zijn uitverkiezing tot Bak-
kum en Krookspeler van de 
wedstrijd. Jorn gefeliciteerd 
en veel succes in China.

Bakkum en 
Krookspeler

ge verbazing. In de 40e minuut 
was er wederom een buitenspel-
goal van FCU maar nu leek Ak-
kerman het bij het rechte eind te 
hebben. Voor zowel doorweek-
te spelers als het kleumende pu-
bliek kwam het rustsignaal als 
een welkom geschenk. Op naar 
de warme thee!
Dat laatste leek FCU het mees-
te goed gedaan te hebben want 
koud in het veld was het Remco 
van Boxtel die na een splijtende 
pass van Sander van den Helder 
nu wel koelbloedig bleef en kee-
per Roosblad kansloos liet. 1-0. 
Zeeburgia stelde er niet veel te-
genover. FCU daarentegen had 
zelfvertrouwen getankt en ging 
vol passie en vuur de strijd aan. 
In de 62e minuut kwam de be-
loning. De ongelukkig spelende, 
maar keihard werkende Ramon 
den Nijs, ontfutselde de bal aan 
een verdediger, gaf een strak-
ke voorzet die vervolgens kei-
hard ingekopt werd door de on-
gelukkige Verweij van Zeebur-
gia. 2-0. Zo leek FCU de wed-
strijd rustig uit te spelen, had 
het in de 80e minuut via Rem-
co van Boxtel zelfs de 3-0 moet 
scoren, maar kreeg het dan toch 
in de 86e minuut weer benauwd 
na een suffe tegengoal van Mil-
ton. 2-1. Het was nog even billen 
knijpen maar bij het laatste fluit-
signaal van Akkerman mochten 
er volkomen terecht toch drie 
punten worden bijgeschreven. 
Verdiend door mannen die het 
Olympisch vuur in zichzelf had-
den ontstoken, de omstandighe-

den hadden getrotseerd en de 
hondstrouwe supporters van-
daag een goed gevoel meega-
ven op een dag van Olympisch 
(Irene Wust) schaatsgoud. (De 
Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Buur, J. den Nijs, 
Janssen, van den Helder, de 
Jong, Toebes, Brouwer, Hol-
lenberg, van Boxtel, Koedijk 
(80e Olgers), R. den Nijs.

Onfortuinlijke val na afloop selectiedag

Voorzitter ‘De 
Sjoelschijf’ breekt been
Heemskerk - Voorzitter Ro-
bert Pick van de Heemskerkse 

vereniging De Sjoelschijf heeft 
na afloop van de tweede se-

De medaillewinnaars voor de val van Robert Pick

lectiedag voor het NK individu-
eel sjoelen 2014 zijn been ge-
broken. Uitgeester Pick was be-
zig met het opruimen van mate-
rialen en maakte daarbij gebruik 
van een 2,5 meter hoge trap, die 
niet helemaal open was. Toen de 
trap begon te schuiven viel de 
onfortuinlijke bestuursvoorzit-
ter naar beneden en bleef daar-
bij met zijn been haken tussen 
de treden. 
Robert Pick brak daarbij zijn 
been en moest twee nachten 
doorbrengen in het ziekenhuis. 
Pick, zelf goed op weg naar kwa-
lificatie voor het NK, zal de eerst-
volgende selectiedag zittend 
moeten spelen.

De selectiedag zelf verliep ove-
rigens voor de leden van de De 
Sjoelschijf prima. 
Er werden hoge resultaten be-
haald in de diverse klasses: 
Dames A: 2e Nel Henneman, 
Heren B: Robert Pick 3e, 
D-klasse: Chris van Kalmthout 
3e, 
E-klasse: Nel Spruit 1e en Ruud 
van Kalmthout 3e,
F-klasse: Gre de Graaf 2e, 
H-klasse: Sonja Pick 1e, 
I-klasse: 1e Rita Hoogeland, 
J-klasse: 1e Aranka Bakker en 
2e Frans Ponder. 

Uitgeest - We speelden de af-
gelopen week twee wedstrijden: 
de eerste avond van de vierde 
periode van de parencompeti-
tie, en, op vrijdagavond in Bie-
rencafé Thijs, de eerste avond 
van de winterse viertallencom-
petitie. Even terzijde, de namen 
van de bridgecompetities kun-
nen licht leiden tot scabreuze 
ideeën (bij mijn weten is er nog 
geen bridge-triocompetitie be-
kend), maar u kunt van mij aan-
nemen dat het er bij bridge wél 
spannend maar niet scabreus 
aan toegaat. Spannend was het 
in de parencompetitie waar wij 
in vier van de vijf lijnen een win-
naar zien die niet met zijn vaste 
partner speelt maar met een in-
valler; in termen van de inleiding: 
die vreemd gaat! In de A-lijn 
winnen de neven Sim en Simon, 
in de B doet Lea met Jan goe-
de zaken, in de C het gelegen-
heidskoppel Gerard en Nel (met 
de hoogste score van de avond, 
ruim 64%) en in de D oefent Ti-
neke succesvol met Sybren voor 
de viertallenvrijdag. Alleen in de 
E-lijn scoren Ria en Wout, be-
paald geen gelegenheidskoppel,  
gewoon goed. Dan het viertal-
len van afgelopen vrijdagavond. 
We spelen met acht viertallen in 
twee lijnen. Had de bridgeclub 
voorheen nog wel eens moei-
te om het toernooi vol te krijgen 
(er werden soms buitenlanders, 

dwz buiten-Uitgeesters, ingevlo-
gen. Na de effectuering van de 
samenwerking met de noordelij-
ke gemeenten zal dit nóg mak-
kelijker gaan), dit jaar was de in-
schrijving snel volgetekend. En 
zoals de afgelopen jaren: heel 
gezellig, knus, soms met wat te 
weinig licht. Geen wanklank dus, 
en perfect ondersteund door een 
van de Koper-dochters. Na de 
derde, en laatste, viertallenavond 
zullen wij u berichten over de 
kampioen-viertallen. (Paul Wijte)

De uitslagen van deze week:

A-lijn: 1/2 Sim Wijte-Simon Wij-
te 57,64%; 1/2 Harry Twaalfho-
ven-Eric Molenaar 57,64%; 3 Ben 
de Groot-Ineke Los 55,90%.
B-lijn:  Lea v Dommelen-Jan Si-
nemus 61,25%; 2 Evelien Hui-
sing-Ria Weel 58,75%; 3 Gré 
Appelman-Tineke v Sambeek 
55,83%.
C-lijn: 1 Gerard Winter-Nel v 
Bergen 64,17%; 2 Ans Andringa-
Ria de Wildt 56,25%; 3 Theo Hui-
sing-Pieter Andringa 53,33%.
D-lijn: 1 Tineke de Groot-Sybren 
Graafsma 59,17%; 2 Frans Ja-
cobs-Ton v Wijk 57,92%; 3 Maria 
Jacobs-Roland Kiès 56,67%.
E-lijn: 1 Ria Admiraal-Wout Ad-
miraal 59,72%; 2 Ger v Andel-
Rob de Neef 56,94%; 3 Margriet 
de Beurs-Marianne v.d. Klein 
54,86%.

        Bridgenieuws

Zaterdag 15 februari junioren:
KFC A1-Uitgeest A1 (zat) 14:30
Uitgeest B1-Purmersteijn B1 14:45
Uitgeest B2-Vitesse 22 B1 13:00
WMC B1-Uitgeest B3 12:00
Berdos B3-Uitgeest B4 14:30
Uitgeest C1-Foresters de C1 12:45
Uitgeest C2-Koedijk C2 13:00
Uitgeest C3-George st C1 13:00
Uitgeest C4-LSVV C6 14:45
Uitgeest C5-HSV C4 14:45
RCZ C1-Uitgeest C6 12:00
Pupillen: 
Uitgeest D1-ODIN 59 D1 14:45
Uitgeest D2-ZOB D2 09:00
Vrone D2-Uitgeest D3 14:00
Uitgeest D4-Reiger Boys D4 11:30
DTS D4-Uitgeest D6 09:00
Uitgeest D7-Fortuna Wormerv. D8 14:45
Uitgeest D8-EVC D4 11:30
Castricum E1-Uitgeest E1 09:00
KSV E2-Uitgeest E2 11:30
Uitgeest E3-Bergen E1 10:15
Vitesse 22 E2-Uitgeest E4 09:45
Limmen E4-Uitgeest E5 11:00
Uitgeest E8-Egmondia E2 10:15
Uitgeest E9-Kolping Boys E14 11:30
Uitgeest E10-BOL E5 11:30
Foresters de F1-Uitgeest F1 09:00
Vitesse 22 F2-Uitgeest F3 09:45
Uitgeest F4-Kolping Boys F3 09:00
Vitesse 22 F4-Uitgeest F5 09:45

Uitgeest F6-Alcmaria Victrix F3 09:00
Limmen F3-Uitgeest F7 09:00
Uitgeest F8-Kolping Boys F6 09:00
Castricum F7-Uitgeest F9 09:00
AFC 34 F6-Uitgeest F10 10:30
Koedijk F8-Uitgeest F11 08:45
Uitgeest F12-Koedijk F9 10:15
Uitgeest F13-Meervogels 31 F4 09:00
Uitgeest MP1-AFC 34 MP1 09:00
Uitgeest MP2-HSV MP2 09:00
Uitgeest trainingsgroep 09:00
Meisjes:
KFC MB1-Uitgeest MB1 16:15
Limmen MC1-Uitgeest MC1 13:00
Uitgeest MC2-HSV MC2 11:00
Rijp (de) MD1-Uitgeest MD1 12:00
Rijp (de) MD2-Uitgeest MD2 10:00
Uitgeest ME1-Limmen ME1 10:15
G-team:
Friends Leaque 
Sporting Almere-Uitgeest JG1G 

Zondag 16 februari senioren:
Uitgeest 1-Elinkwijk 14:00
Uitgeest 2-Foresters de 2 11:00
Junioren:
Uitgeest A2-Ouderkerk A2 13:30
Dames:
Westfriezen VR1-Uitgeest VR1 11:45
Meisjes:
SVIJ MA1-Uitgeest MA1 14:00





Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

 woensdag 13.30-16.00 uur.

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

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

Ophaaldata restafval
In week 8 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 17 februari.
De Kleis en Waldijk: woensdag 19 februari.
De Koog: donderdag 20 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 21 februari.
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Nieuwe Nederlanders uit Irak

Burgerlijke stand
GEBOREN
Jake Dason Vergonet, zoon van D.S. Knufman en F.W. 
Vergonet
Max Zeinstra, zoon van K.H. Schürmann en T.W. Zein-
stra

GEHUWD
D.J.H. de Ruiter en D.A.G. Koperdraat

OVERLEDEN
Mw. O.E. Idsinga, 69 jaar

Burgemeester Theo van Eijk 
heeft vorige week op het ge-
meentehuis een Uitgeester 
echtpaar afkomstig uit Irak en 
twee van hun zoons het Neder-
landerschap verleend. Onder 
het genot van een kopje koffie 
en een gebakje vertelde de bur-
gemeester de nieuwe Nederlan-
ders het een en ander over ons 
land. 
De heer Al-Araji gaf aan dat hij 

een klussenbedrijf wil beginnen 
en kreeg daarvoor de nodige 
tips mee. Mevrouw Al-Araji is 
kapster en wil haar werkzaam-
heden graag uitbreiden. De ou-
ders en hun beide schoolgaan-
de zoons lieten weten enorm 
blij te zijn met hun naturalisa-
tie. Met een mooi boeket en een 
receptenboekje over ‘de Hol-
landse pot’ gingen de nieuwe 
Nederlanders weer op huis aan.

Openbare bekendmakingen 
digitaal
De Openbare Bekendmakin-
gen van de gemeente Uitgeest 
(aangevraagde en verleende 
vergunningen; aankondigin-
gen van vergaderingen etc.) 
verschijnen met ingang van 
deze week niet meer in ge-
drukte vorm in een huis-aan-
huisblad.
Ze zijn alleen nog in te zien 
op de overheidswebsite www.
officielebekendmakingen.nl 

via ‘Gemeenteblad’. Na regi-
streren (zie onder ‘Acties’) is 
het hier mogelijk om te zoe-
ken naar bekendmakingen 
van Uitgeest en andere ge-
meenten. Het is ook mogelijk 
om via e-mail geattendeerd te 
worden op bepaalde bekend-
makingen. De website geeft 
overigens ook de bekendma-
kingen van provincies, water-
schappen en Staatscourant.

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

Tijdens de naturalisatieceremonie neemt burgemeester Theo van Eijk 
mevrouw Al-Araji de eed af. Een van de aanwezige kinderen van het 
echtpaar staat niet op de foto (foto: gemeente Uitgeest). 

Woensdag 12 februari onder-
tekenen de wethouders van 
tien gemeenten in Noord-Hol-
land een samenwerkingsover-
eenkomst voor de realisatie en 
het beheer van een regionaal 
wandelnetwerk in Noord-Hol-
land. Het wandelnetwerk ligt 
in de gemeenten Bergen, Lan-
gedijk, Heerhugowaard, Alk-
maar, Heiloo, Castricum, Uit-
geest, Heemskerk, Beverwijk 
en Velsen. Een deel van het 
wandelnetwerk is al klaar en 

in 2015 komt het geheel ge-
reed. Het wandelnetwerk be-
staat uit routes die met ge-
kleurde pijlen in twee richtin-
gen zijn bewegwijzerd. Wan-
delaars kunnen op basis van 
knooppunten een wandeling 
samenstellen. Het systeem is 
vergelijkbaar met dat van de 
fietsknooppunten. De samen-
werkende gemeenten hebben 
Recreatie Noord-Holland ge-
vraagd om het wandelnetwerk 
te realiseren.

Wandelnetwerk in Noord-Holland  

Waar zijn we zonder ‘U’?
Onder het motto Waar zijn we 
zonder ‘U’ verrasten de ge-
meentesecretarissen van Ber-
gen, Heiloo en Castricum de 
medewerkers van de gemeen-
te Uitgeest vorige week met 
drie taarten. De ‘U’ stond uiter-
aard voor Uitgeest.

De drie gemeenten wilden met 
deze actie tot uiting brengen 
dat ze blij zijn met de keuze 
van de gemeenteraad van Uit-
geest om intensief te gaan sa-
menwerken als BUCH-gemeen-
ten. Het gebaar viel duidelijk 
goed in de smaak.

Karin Peters (Castricum), Hetty van de Meent (Heiloo), Wim Bierman 
(Bergen) en Trudy van den Broek (Uitgeest) hadden duidelijk veel ple-
zier bij het aansnijden van de taarten (foto: gemeente Uitgeest).

Wethouder Wil Spaanderman bij het ondertekenen van de samenwer-
kingsovereenkomst (foto: gemeente Uitgeest).
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