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Toneelplezier bij eenakteravond 
in De Zwaan op zaterdag 5 maart

Uitgeest - Al enkele jaren 
spelen Wilma Vonk en Elbert 
Kooy toneel bij Theatergroep 
Veeking in IJmuiden. Het zal 
niemand verbazen dat zij als 
geboren Uitgeesters ooit be-
gonnen bij het dorpstoneel. 
Elbert bij Vondel en Wilma 
bij Genesius. Elbert ,die in-
middels in Assendelft woont: 
“Zo’n beetje mijn hele fami-
lie zat ‘op’ Vondel, ik heb nog 
oude foto’s van mijn opa en 
oma maar ook van ooms die 
hier, toen nog in De Ooie-
vaar, op de planken stonden. 
Wilma: “Dat geldt voor mij 
ook maar dan bij Genesius. 
Mijn mooiste rol was de rol 
van Elise Doolittle in Pygma-
lion waarbij gezongen werd.” 
Elbert veert bij het woord zin-
gen direct enthousiast op 
want musicals daar heeft hij 
duidelijk iets mee. Allebei 
herinneren zij zich de volle 
zalen uit hun jeugd want het 
halve dorp liep uit voor een 
avondje toneel met bal na. 
Elbert: “En vergeet de tom-
bola niet hè waar leuke prij-
zen mee te winnen waren.” 
Tegenwoordig zal er wei-
nig jeugd zijn die ook maar 
een flauwe notie heeft van 
de betekenis van het woord 
tombola. Wilma: “Wij wer-
den door mijn moeder mee-
genomen naar het dorpsto-

neel en vonden het prach-
tig. Ik denk dat de jeugd van 
nu amper weet wat theater is, 
ze doen liever iets anders op 
zaterdagavond en dat is wel 
jammer. Toch als je kijkt naar 
het bezoekersaantal van het 
Open Podium in de Zwaan en 
de jonge aanwas bij Vondel 
dan is dat weer positief.” 
De afgelopen twee jaar 
speelt Veeking in verschillen-

de kleine theaters de eenak-
ter ‘(Ver)-afgoden’ van Jerry 
Veenendaal. Vier topsterren 
komen aan de hemelpoort en 
proberen daar zo goed mo-
gelijk voor de dag te komen, 
zelfs als dat betekent dat zij 
hun concurrenten moeten af-
branden. Wilma: “Wij hebben 
dit al vele malen gespeeld tot 
in België aan toe en het voelt 
nog steeds goed. We zin-
gen nu soms zelfs met een 
live band, echt zo gaaf! Het 
idee ontstond dat het gewel-
dig zou zijn om dit ook in ons 
eigen Uitgeest te spelen en 
daarom heb ik Vondel bena-
derd. Daar werd direct leuk 
op gereageerd. Vondel heeft 
een aantal jonge nieuwe le-
den en die kunnen nu mee-
doen met een eenakter. Dat 
zijn kortere stukken die goed 
te leren zijn.” Naast Vondel 
vond zij ook theatergroep 
Eglentier uit Haarlem bereid 
een bijdrage te leveren. 
Alle stukken bij elkaar zor-
gen voor een avond onver-
valst toneelplezier op zater-
dag 5 maart in De Zwaan, 
Middelweg 5, Uitgeest. Aan-
vang 20.15 uur. Kaarten à 10 
euro zijn te reserveren via Te-
cla Jansen, de reserveerlijn: 
06-53513750. (Monique Tee-
ling)
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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

Twee Castricumse 
wethouders stappen op

Castricum - Donderdag-
avond zijn wethouders Klijn-
stra (D66) en Hollenberg 
(VVD) van de gemeente Cas-
tricum per direct opgestapt 
nadat bleek dat een meer-
derheid van de gemeente-
raad in zou stemmen met 
een motie van wantrouwen 
tegen Klijnstra, wethouder 
van financiën. Beide wethou-
ders zijn door hun fractie te-
ruggetrokken uit het college. 
De motie kreeg steun van de 
voltallige oppositie én de co-
alitiepartijen CKenG en PvdA.
In december bleek dat Hil-
brand Klijnstra de zaken niet 
meer onder controle had en 
er een flink tekort op de be-
groting was ontstaan. Dit was 
al eerder bekend, maar de 
raad werd hierover niet ge-

informeerd. Het tekort is on-
der andere ontstaan door de 
inhuur van externen vanwe-
ge ziekteverzuim en de op 
handen zijnde BUCH-fusie. 
De vragen die daarna gesteld 
zijn door de raad, zijn niet 
adequaat door Klijnstra be-
antwoord, aldus de motie die 
uiteindelijk niet in stemming 
is gebracht.

De overige twee wethou-
ders, Leo van Schoonho-
ven (CKenG) en Ans Pelzer 
(PvdA), blijven samen met 
Burgemeester Mans op hun 
post. CKenG zal als grootste 
partij tijdens de laatste ver-
kiezingen het initiatief nemen 
om tot een nieuw bestuur 
voor de gemeente Castricum 
te komen.

Muzikale voorspeelmiddag 
bij Boekhandel Schuyt
Uitgeest - Op zaterdag 20 
februari zal in Boekhandel 
Schuyt een voorspeelmiddag 
plaatsvinden van de leerlin-
gen van de pianodocenten 
Gijs Braakman (De Nieuwe 
Muziekschool) en Tim Kra-
kers (Pianolespraktijk Kra-
kers).
Het hoekje in de winkel met 
de piano zal u vast niet zijn 
ontgaan. Komende zaterdag 
zal de piano weer volop kun-
nen klinken in de winkel.
Vanaf 14.00 uur zullen een 

aantal leerlingen van ver-
schillende leeftijden en ver-
schillende niveaus hun spel 
ten gehore brengen. Het 
wordt weer een gevarieerd 
programma met klassieke en 
hedendaagse muzikale ver-
rassingen.
De voorspeelmiddag is vrij en 
gratis toegankelijk, de winkel 
is ook gewoon open. U bent 
dus van harte welkom om op 
deze muzikale middag te ko-
men genieten van jong Uit-
geester talent.

Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vragen 
over de renovatie van de Velsertunnel in 2016. In
deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en uitleg bij 
verschillende grote en kleine kwesties. Wilt u ook
iets weten over de Velsertunnel, laat het ons weten 
via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw vraag via 
www.facebook.com/velsertunnel.

Hoe rijden bus 73 en 74 
tijdens de renovatie?

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden hele-
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. Ook de bussen 73 
en 74 kunnen dan niet meer door de tunnel rijden. Vervoer-
der Connexxion moest daarom op zoek naar alternatieven. 
Omrijden via de Wijkertunnel bleek niet handig, vanwege 
de langere afstand en de kans op files. Connexxion heeft 
daarom een andere oplossing bedacht voor de gebruikers 
van deze buslijnen: bus 74 sluit aan op de pont en bus 73 
op de trein. In Velsen-Noord komt een tijdelijke pendelbus 
tussen de pont en station Beverwijk: buslijn 77.

Bus 73
Tijdens de renovatie rijdt bus 73 vanuit Velserbroek 2 keer 
per uur naar NS-station Santpoort-Noord. Daar kunnen 
reizigers de trein pakken naar Beverwijk of verder. In Be-
verwijk sluit de trein aan op de lokale busdiensten. Inclusief 
overstaptijd bedraagt de extra rijtijd ongeveer 8 minuten.

Tussen de stations Beverwijk en Uitgeest rijdt bus 73  
volgens de gebruikelijke dienstregeling. De halte Velser 
Traverse in Velsen-Noord vervalt, maar pendelbus 77  
stopt er wel vlakbij.

Bus 74
Bus 74 rijdt tijdens de renovatie alleen door IJmuiden en 
sluit op de zuidoever aan op de veerpont. Overdag rijdt de 
bus 3 keer per uur, ’s avonds en op zondag 2 keer per uur. 
Aan de andere kant van het kanaal rijdt de nieuwe pendel-
bus 77 tussen de pont en station Beverwijk, vanwaar je 
verder kunt reizen. De extra rijtijd voor een reiziger tussen 
Beverwijk en IJmuiden bedraagt ongeveer 10 minuten.

De halte Beeckestijn vervalt. De overige haltes van bus 74 
in Velsen-Zuid zijn te bereiken met bus 82 (IJmuiden – 
Amsterdam).

Van IJmuiden richting Alkmaar en Hoorn
Reizigers naar Alkmaar en Hoorn kunnen het beste de 
stoptrein in Driehuis pakken. Vanuit IJmuiden rijden de 
bussen 3 en 75 naar station Driehuis.

Meer weten? Met vragen over de buslijnen kunt u terecht 
bij Connexxion, van maandag t/m zaterdag overdag 
bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 266 63 99. 
Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? Kijk 
op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, Facebook: www.
facebook.com/velsertunnel of Twitter: @Velsertunnelrws. 
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Wie kent ze niet, de juffen en meesters op de Uitgeestse basisscholen. Ze kennen 
vaak de helft van het dorp! Monique Teeling ging bij de scholen langs om de juffen 
en meesters te vragen naar hun ervaringen in Uitgeest. Haar bevindingen vindt u  
onder deze kop regelmatig in de Uitgeester Courant.

Uitgeest - Jan Castricum uit 
Limmen wilde eigenlijk iets 
doen in de bosbouw maar 
miste wiskunde in zijn pakket 
waardoor hij naar een alter-
natief moest zoeken. Sommi-
gen gingen naar de Pedago-
gische Academie en dat leek 
hem ook wel wat. Van die 
ommezwaai heeft hij nooit 
spijt gekregen maar zijn in-
teresse voor de natuur en 
het werken met hout verra-
den zijn eerste keuze. Jan: 
“Dat ambachtelijke trekt nog 
steeds, ik heb mijn eigen huis 
gebouwd van hout..” 

De eerste vijf jaar in het on-
derwijs werkte hij op de Vrij-
burgschool en de afgelopen 
eenendertig jaar gaf hij met 
plezier les op de Molenhoek 
school. Het geven van di-
verse vakken maken dat het 
nooit saai wordt. Jan: “Maar 
ook het hebben van fijne col-
lega’s maakt dat je positivi-
teit uitstraalt naar ouders en 
leerlingen. Er is hier ruim-
te voor serieus overleg, op-
lossen van meningsverschil-
len en het maken van gek-
kigheid.” Volgens Jan zijn 
kinderen door de tijd heen 
niet veranderd maar wel de 
maatschappij om hen heen. 

Ze weten dingen eerder door 
de informatie die op hen af 
komt via verschillende kana-
len. Jan: “Ik denk dat ik ge-
luk heb in Uitgeest te werken 
want er is in deze omgeving 
een andere, prettigere men-
taliteit dan elders als ik som-
mige collega’s mag geloven.” 
In de loop der jaren zijn er 
veel extra taken bijgekomen 
door bijvoorbeeld de arbo-
wetgeving wat niets met les-
geven te maken heeft. Maar 
ook noemt Jan de ICT waar 
je profijt van hebt maar wel 
weer extra tijd voor vrij moet 
maken en dat valt niet al-
tijd mee met negenentwin-
tig leerlingen. Toch blijft hij 
zeer relaxt onder alle veran-
deringen want dat is de bes-
te manier om het hoofd bo-
ven water te houden. Jan: 
“Er zijn vaak grootse plannen 
maar de ervaring leert dat het 
zomaar weer anders kan lo-
pen.” Van vroeger herinnert 
hij zich nog de toneelstuk-
ken die leerkrachten van de 
Uitgeester scholen eens per 
jaar in de Ooievaar opvoer-
den of de extra tekenlessen 
die hij met collega Gerard op 
donderdagmiddag gaf. Nu 
stopt hij zijn creativiteit graag 
in zijn lessen, of het nou bi-

ologie of geschiedenis be-
treft. Jan lachend: “Ik mocht 
ooit met de klas bij een ar-
cheologische vindplaats met 
de klas kijken en opgraven. 
’s Ochtends vroeg had ik er 
een oud zwaard begraven en 
wat scherven van een vaas. 
Je had die archeologen moe-
ten zien kijken toen de kin-
deren alles naar boven haal-
den, je zag hen denken hoe 
kan dit, hebben wij hier iets 
gemist?” Ook handvaardig-
heid is een vak wat hem na 
aan het hart ligt, puur dingen 
maken daar houdt hij van en 
trots laat hij de kleibaksels in 
de vitrine zien. 

Er zijn drie mannelijke leer-
krachten op de Molenhoek 
en dat is al meer dan op de 
meeste scholen. Het lijkt 
hem goed dat kinderen er-
varen dat er verschil zit in 
een juf of een meester voor 
de klas. Jan: “Mij zul je niet 
zien breien maar je vult el-
kaar aan, daar doe ik niet 
moeilijk over.” Het maken van 
een klassenfoto neemt door-
gaans tijd in beslag maar Jan 
legt één keer uit wat de be-
doeling is en binnen no time 
staan negenentwintig kinde-
ren lachend op een rij.

Kerk in Beweging met pastoor Kaleab
Uitgeest - Zaterdag 20 fe-
bruari gaat pastoor Kaleab 
voor in een viering van Kerk 
in Beweging. Het thema is 
‘Time Out’. De wereld om ons 
heen raast maar door, het is 
niet eenvoudig om af en toe 
de rem te vinden. Het in-
lassen van een adempau-
ze geeft letterlijk en figuur-
lijk rust. De lezingen van dit 
weekend, de liedjes, de ge-
dichten en teksten die voor-

bij komen, ze passen bij het 
thema. Even stilstaan, tijd 
voor bezinning, bidden, pra-
ten, nadenken... 

Het koor Sound of Life zorgt 
voor de muzikale begelei-
ding, de eucharistieviering 
begint om 19.00 uur in de 
parochiekerk aan de Lange-
buurt in Uitgeest. Na afloop 
is er koffie en thee in paro-
chiehuis De Klop.

Nog plek voor organisaties 
bij Oranje Fonds Collecte

Uitgeest - In Uitgeest is 
nog plaats voor 2 stichtin-
gen of verenigingen om mee 
te doen met de Oranje Fonds 
Collecte. Zij kunnen zich nu 
inschrijven. De helft van wat 
ze ophalen is voor de ei-
gen organisatie, de ande-
re helft besteedt het Oran-
je Fonds aan sociale initia-
tieven in Noord-Holland. Zo 
blijft al het geld dichtbij. De 
Oranje Fonds Collecte is in 
de week van 17 mei, inschrij-
ven kan nog tot 31 maart via 
www.oranjefonds.nl/collecte.
Meedoen aan de Oran-
je Fonds Collecte is gemak-
kelijk. Ronald van der Gies-
sen, directeur van het Oran-
je Fonds, licht toe: “Stel je 
voor… nieuwe bessenstrui-
ken voor de buurtmoestuin, 
extra potten en pannen voor 
het kookproject of een dag-
je dierentuin met bewoners. 
Als stichting of vereniging 
heb je altijd wel ergens geld 

voor nodig. Daarom nodigen 
wij ze allemaal uit om mee te 
doen met onze collecte. Het 
is super gemakkelijk en le-
vert áltijd geld op. Wij zorgen 
voor alle logistieke zaken en 
benodigdheden, zodat ook 
kleine organisaties zo in kun-
nen stappen. We zien hen 
graag tegemoet!”   
Het Oranje Fonds steunt so-
ciale initiatieven in Nederland 
en het Caribische deel van 
het Koninkrijk. Het gaat om 
initiatieven die ervoor zorgen 
dat mensen elkaar ontmoe-
ten, minder eenzaam zijn, be-
grip krijgen voor elkaar en 
zich inzetten voor een ander. 
Koning Willem-Alexander en 
Koningin Máxima zijn als be-
schermpaar nauw betrokken 
bij het Fonds. Zij bezoeken 
initiatieven, reiken de Appel-
tjes van Oranje uit, vieren Bu-
rendag en steken de handen 
uit de mouwen tijdens NL-
doet.

Spullen gezocht voor 
rommelmarkt Time Square
Uitgeest - De jaarlijkse rom-
melmarkt van Uitgeester Mu-
sicalvereniging Time Square 
zal in 2016 worden gehou-
den op zondag 13 maart. De 
markt zal ook dit jaar plaats-
vinden in dorpshuis “de 
Zwaan”, Middelweg 5 in Uit-
geest, van 10.00 tot 15.00 uur. 
De toegang is gratis en ook 
de inwendige mens kan wor-
den verzorgd. 
Time Square houdt zich van 
harte aanbevolen voor spul-
len die te verkopen zijn, dus 
iedereen die binnenkort van 
plan is eens flink 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 12 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 (310220).
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  vrijdag 21.00 uur 
zaterdag 18.30 uur  zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Familie weekend

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag 21.00 uur  zondag 19.30 uur

maandag & woensdag 20.00 uur 
Hail Caesar

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag 18.30 uur  dinsdag 20.00 uur 

Beyond sleep
vrijdag 18.30 uur 

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

The Lady in the Van
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur

The Revenant
vrijdag 18.30 uur  zondag 15.30 uur

Publieke werken
zaterdag 13.30 uur  

zondag 15.30 uur  woensdag 16.00 uur  
Robinson Crusoe - 3D

zaterdag 16.00 uur  
zondag 13.00 uur  woensdag 15.30 uur  

Zootropolis (NL)
zaterdag 16.00 uur  

zondag 13.00 uur  woensdag 13.30 uur  
Alvin en de Chipmunks: Road Trip

zaterdag 13.30 uur  
zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur  

Woezel en Pip
zondag 11.00 uur  

Buurman & Buurman  
Al 40 jaar beste vrienden

Programma 18 feb  t/m  24 feb 2016

FNV-belastingservice
Regio - De afgelopen 
maand is bij velen weer de 
blauwe envelop op de mat 
gevallen. Lang niet ieder-
een kan de vragen op de 
belastingaangifte zelf be-
antwoorden. De FNV heeft 
hiervoor al jaren een be-
lastingservice voor leden 
waar deze formulieren gra-
tis worden ingevuld. De-
genen die vorig jaar door 
de FNV zijn geholpen krij-
gen een brief van de belas-
tingdienst met een speciale 
machtigingscode. Die code 
moet bij het invullen wor-
den meegenomen. Wie zo’n 
machtigingscode niet heeft 
ontvangen moet die alsnog 
vooraf aanvragen bij de be-
lastingdienst.  

FNV-leden in de gemeente 
Castricum kunnen zich te-
lefonisch opgeven bij Chris-
tel de Wit, tel. 0251-657115, 
donderdag 11, maandag 15, 
donderdag 18, maandag 22, 
donderdag 25 en maan-

dag 29 februari van 19.30 
tot 21.00 uur. Deelnemers 
krijgen na opgave een brief 
thuis over wat ze mee moe-
ten nemen. De formulieren 
worden op afspraak in de 
maand maart en april inge-
vuld in dorpshuis De Kern. 
Opgave kan ook direct op 
de site van de FNV. 

Ook dit jaar kunnen de leden 
van de belastingwerkgroep 
Uitgeest/Limmen/Akersloot 
weer helpen bij het invullen 
uw belastingaangifte 2015. 
Er wordt ingevuld op 15, 22, 
29 en 31 maart in het club-
gebouw van Kindervreugd, 
Middelweg 108/110 in Uit-
geest. 
De leden die van deze ser-
vice gebruik willen maken 
kunnen zich aanmelden vóór 
7 maart bij: W. Weber te Lim-
men, telefoon 06-31330940 
maandag tot en met vrijdag 
tussen 19.00 en 20.00 uur of 
per  e-mail: fnvbelservuit-
geest@gmail.com.

Vier bands bij Bakkerij
Castricum - Zaterdag weer 
livemuziek in De Bakkerij 
met dit keer vier opkomen-
de bands. The Refs is een 
jong, ambitieus trio dat ge-
bruik maakt van de klas-
sieke gitaar-bas-drumsop-
stelling en is beïnvloed door 
bands als Bombay Bicycle 
Club, Foals en Arctic Mon-
keys. Tiger Pilots (foto) be-
staat uit vier muzikanten die 
zich onder andere heeft laten 
inspireren door het doom-
wave- en postpunkgeluid van 
bands  als Joy Division. Groo-
vy en dansbaar zijn de sleu-

telwoorden bij een optreden 
van het Amsterdamse vier-
tal. Het singer/songwriter-
duo 2nd Grade komt uit Cas-
tricum. Beste vrienden Sjoe-
rd en Jelle klinken door het 
combineren van een akoes-
tische en een elektrische gi-
taar net even anders dan veel 
generatiegenoten. Ook Your  
Average Neighbours is een 
duo, bestaande uit een gita-
rist en een drummer. De Rot-
terdammers putten inspiratie 
uit muzikale bronnen als Da-
vid Bowie, Pink Floyd en Ra-
diohead. Entree is vier euro.

Limmen -  Op 20 februari 
houden Conquista en Scou-
ting Limmen een spook-
tocht op het terrein van de 
Scouting. De tocht is in twee 
groepen verdeeld, de groep 
van acht tot en met elf jaar 
start om 19.30 uur en die 
van twaalf tot en met veer-
tien jaar om 21.15 uur. Kaart-
jes zijn te koop bij Conquista. 
Bij minder weer gaat de tocht 
gewoon door.

Spooktocht

Heiloo - Vanaf 22 februa-
ri tot half juli is de Kanaal-
weg vanwege werkzaamhe-
den afgesloten voor door-
gaand verkeer vanaf de krui-
sing Kanaalweg-Rosendaal 
tot bedrijventerrein Boeke-
lermeer Heiloo. De weg blijft 
wel open voor fietsverkeer. 
De werkzaamheden starten 
op de kruising Kanaalweg-
Rosendaal. Vanaf 24 maart is 
de kruising weer open voor 
verkeer. 

Kanaalweg 
afgesloten

Familieweekend
Familieweekend draait om de 
rijke weduwnaar Pieter Seve-
rijn ie zijn kinderen uitnodigt 
voor een familieweekend met 
de aankondiging dat hij be-
langrijk nieuws heeft. Rode-
rick, Fleur en Benjamin heb-
ben al snel de conclusie ge-
trokken dat hun vader ein-
delijk het familiefortuin gaat 
verdelen. 
Vol verwachting vertrekken 
ze naar het landgoed, maar 
eenmaal aangekomen wacht 
hen een vervelende verras-
sing. In plaats van nieuws 

over de verdeling van de er-
fenis worden de kinderen ge-
confronteerd met Bonnie, 
de mooie, ordinaire en bo-
venal dertig jaar jongere ge-
liefde van Pieter. Het gro-
te nieuws... Pieter en Bonnie 
gaan trouwen. Wanneer de 
ergste schok voorbij is, zetten 
de kinderen alles op alles om 
het huwelijk te voorkomen. 
Maar hoe hoger de strijd op-
laait, hoe meer de vraag zich 
opdringt wat er belangrijker 
is in het leven: geld of toch 
familie?

De nieuwe komedie Hail, 
Caesar! is geschreven en ge-
regisseerd door Oscarwin-
naars Joel en Ethan Coen. De 
sterrencast bestaat uit Ge-
orge Clooney, De film speelt 

Hail, Ceasar zich af in de laatste jaren van 
het Gouden Tijdperk in Hol-
lywood. Het verhaal beschrijft 
een dag van een ‘studio fixer’ 
die zich in allerlei bochten 
moet wringen om de proble-
men van de studio op te los-
sen.

Leer meer bij Taal-ent 
onderwijspraktijk

Regio - Plezier op school en 
leerresultaten die aansluiten 
bij de mogelijkheden van het 
kind. Dat is wat elke ouder 
graag wil voor zijn kind. Maar 
soms lukt dit niet op school. 
Leerresultaten vallen tegen 
en het plezier in leren neemt 
af. Saskia Scheerman en Ca-
rola Rooijmans zijn beiden 
leerkracht in het basisonder-
wijs en zien dit vaak gebeu-
ren. Zij merken dat kinderen 
vaak een goede stap voor-
uit maken met gerichte indi-
viduele begeleiding. Resulta-
ten verbeteren en daarmee 
neemt de motivatie om te le-
ren weer toe.

Saskia en Carola signaleer-
den dat ouders soms op zoek 
zijn naar professionele bege-
leiding buiten de school. In 
hun onderwijspraktijk Taal-
ent bieden zij individue-
le begeleiding aan kinderen 
met problemen met lezen en 

spelling (vermoeden van dys-
lexie) en rekenen. Zij werken 
hierbij nauw samen met ou-
ders en school. Saskia is ge-
specialiseerd in taal en dys-
lexie en Carola is taalkundi-
ge. Vanaf mei 2016 bieden zij 
ook de training ‘Ik leer leren’ 
aan. Deze training is bedoeld 
voor kinderen vanaf groep 7 
en richt zich op het aanleren 
van vaardigheden die nodig 
zijn om zelfstandig en effec-
tief te leren in het voortgezet 
onderwijs.  
Taal-ent biedt begeleiding 
voor kinderen in de omge-
ving Uitgeest en Akersloot.  
Het is mogelijk, in overleg 
met school of bso, een kind 
tijdens schooltijd op school 
of na schooltijd op de bso te 
begeleiden. Nieuwsgierig ge-
worden naar Taal-ent? Kijk 
op de website: www.taal-ent.
com of neem contact op voor 
een vrijblijvende intake: taal-
ent@outlook.com.
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Nachtwerkzaamheden aan de N203
Uitgeest/Castricum - De 
provincie voert van maandag 
14 tot en met donderdag 17 
maart de laatste werkzaam-
heden uit aan de N203 tus-
sen Castricum en Uitgeest.

De N203 is vier nachten van 
20.00 uur tot 5.00 uur afge-
sloten voor al het verkeer, 
met uitzondering van nood- 
en hulpdiensten. Om de hin-
der voor het verkeer te be-
perken vinden de werkzaam-
heden in de nachten plaats.
De laatste werkzaamheden 
bestaan uit het vastzetten 

van de bermranden langs het 
asfalt. Deze zijn verzakt door 
de vele regen. De markering 
op het fietspad langs de Pro-
vincialeweg wordt vernieuwd, 
omdat deze in het donker 
niet meer goed zichtbaar is. 
Het fietspad bij het tanksta-
tion in Castricum wordt ge-
asfalteerd. Ook lijnt de pro-
vincie de bestaande gelei-
derails uit en worden enke-
le verkeersborden aangepast 
en rechtgezet.
Tijdens de afsluiting volgt het 
verkeer omleidingsroutes van 
en naar Castricum, Uitgeest, 

Limmen en Heiloo. Deze om-
leidingen worden met gele 
borden aangegeven.

Wethouder Van Schoonho-
ven van Castricum: “Het blijkt 
toch nog nodig om deze 
werkzaamheden uit te voe-
ren. Het is jammer dat daar-
bij de weg weer moet worden 
afgesloten. Maar gelukkig 
gaat het om de rustige uren 
en is het voor korte tijd. De 
overlast is er dus wel voor wie 
’s avonds van of naar Castri-
cum of Limmen reist, maar de 
overlast blijft beperkt.”

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
op 22 maart een excursie 
naar het prachtige museum 
Ons’ Lieve Heer op Solder, 
het op één na oudste muse-
um van Amsterdam, waar de 
geschiedenis tastbaar is en 
waar alles oud en authentiek 
is. Het is een grachtenhuis 
uit de Gouden Eeuw. Smal-
le gangen en trappen leiden 
naar historisch ingerichte 
woonvertrekken, keukens en 
bedstedes, om te eindigen in 
wat letterlijk het hoogtepunt 
is van het museum: een com-
plete kerk op zolder. 
Behalve de kerk, zijn er ve-
le interessante vertrekken 
te bezichtigen: de momka-
mer, de Mariakapel, de twee-
de steegwoning, de sael, de 
biechtvertrekken, de 17de 
eeuwse keuken.
In 2015 is het monument uit-
gebreid met een extra ge-
bouw waar de nieuwe entree 
is gevestigd. De twee panden 
zijn door middel van een on-
dergrondse passage met el-
kaar verbonden.
’s Morgens gaan de deelne-
mers met de trein naar Am-
sterdam, vervolgens lopen ze 
naar het museum (ongeveer 
500 meter). Daar gaat een 
gids een rondleiding geven. 

Er wordt een kop koffie/thee 
gedronken in het café. Na af-
loop kunt u ervoor kiezen om 
met de begeleiders van de 
S.U.S. terug te keren rich-
ting Uitgeest of op eigen ge-
legenheid langer in Amster-
dam te verblijven.
Toegankelijkheid: vanwege 
de vele trappen is het histo-
rische pand niet toegankelijk 
voor mensen die slecht ter 
been zijn.
De excursie vindt plaats op 
22 maart. Verzamelen om 
09.30 uur bij station Uitgeest. 
U dient zelf te zorgen voor 
een vervoersbewijs per trein 
van en naar Amsterdam Cen-
traal. Bijdrage zonder muse-
umjaarkaart: 18 euro en met 
museumjaarkaart  10 euro. 
Dit is inclusief entree muse-
um, rondleiding van 1 uur en 
een kop koffie/thee en exclu-
sief reiskosten (trein Uitgeest 
– Amsterdam-Centraal).
Deze excursie gaat alleen 
door bij voldoende deelname.

Vooraf opgeven is nood-
zakelijk. Opgeven tot en 
met 10 maart bij de Stich-
ting Uitgeester Senioren, op 
de 1ste etage van dorps-
huis de Zwaan. Middelweg 
5 te Uitgeest. Telefoon: 0251-
319020. 

Uitgeest - Deze week we-
gens tijdgebrek van de au-
teur alleen de uitslagen van 
de laatste speelavond van 
Bridgeclub Uitgeest:
A-lijn: 1/2 Carien Willem-
se-Jaap Willemse 60,76%, 
1/2 Nel Weber-Theo Huising 
60,76%, 3 Jan Sinemus-Wim 
Weber 56,94%;
B-lijn: 1 Tiny ten Hoeve-
Aad Wijte 55,83%, 2 Guurtje 
Brakenhoff-Ton Brakenhoff 
52,92%, 3 Lia Hendrikse-Cor-
rie Nijsen 52,50%;

C-lijn: 1 Wim Hoogeboom-
Nico Molenaar 59,03%, 2 Ma-
rianne de Groot-Hans Kolle-
rie 54,17%, 3 Joop de Beer-
Fieneke de Beer 51,39%;
D-lijn: 1 Thea Aben-Henk 
Zwaan 61,67%, 2 Riet Balster-
Evert Rozemeijer 55,00%, 3 
Elly Stuijt-Aad Stuijt 52,78%;
E-lijn: 1 Joke Jacobs-Jaap 
Zonneveld 63,89%, 2 Tine-
ke de Groot-Constance Dirks 
52,08%, 3/4 Ger van Andel-
Rob de Neef 50,00%, 3/4 Jan 
Aben-Alma Wiersma 50,00%.

        Bridgenieuws

26 februari in De Zwaan
Marjan Berk, het levende 
bewijs van ‘Nooit te oud’!
Uitgeest - Vrijdag 26 febru-
ari staat Marjan Berk voor u 
op het podium bij De Zwaan 
Cultureel. Zij is onlangs be-
loond met de Jo Visser Award 
voor de Waardige Zorg voor 
Kwetsbare  Ouderen, leest 
haar verhalen en zingt tek-
sten van eigen hand. Want: 
“we zijn nooit te oud to be 
happy!”
‘Nooit te oud to be happy’ is 
een vrolijk programma met 
medewerking van Jan El-
bertse en de swingende Jel-
ke Smit aan de toetsen. Jan 
speelde o.a. Dick Bruna in 
de eerste NIJNTJE-musi-
cal, deed mee in de musical 
“DOE MAAR” (John Kraai-
kamp Musical Award), en 
was afgelopen seizoen nog 
te zien in Onder de Groene 
Hemel. Hij heeft na zijn oplei-
ding aan de Akademie voor 
Kleinkunst (J.L. Pisuisseprijs) 
in zijn loopbaan vele hoeken 
en gaten van de lichte kunst 

verkend. Nu zingt hij teksten 
van o.a. Guus Vleugel, Toon 
Hermans en laat zijn stem 
samenklinken met Jelke Smit 
en Marjan Berk.
Jelke Smit maakt het gevoel 
hoorbaar met haar warme 
stem en swingend touché. 
Ze  ontving haar opleiding 
aan de jazz-afdeling van het 
Haags Conservatorium, waar 
ze haar talent ontwikkelde 
bij o.a. Rob van Bavel,  Fay 
Claassen en Peter Nieuwerf.

Deze voorstelling is op vrij-
dag 26 februari, aanvang 
20.15 uur. De toegangsprijs 
is 12,50.  Vrienden van de 
Zwaan Cultureel krijgen 2,50 
korting. Kaartverkoop via 
boekhandel Schuyt of aan de 
zaal (mits nog beschikbaar), 
of via online reservering. Voor 
meer informatie en andere 
voorstellingen zie de websi-
te van De Zwaan Cultureel 
(www.dezwaancultureel.nl).

Uitgeest - Twee mannen 
probeerden vorige week 
donderdag met een vals biljet 
van 50 euro te betalen bij een 
winkel aan de Pr. Beatrixlaan. 
Toen de winkelier de politie 
belde, gingen zij er vandoor. 
Door een andere winkelier 
werd nog tevergeefs getracht 
om hen aan de praat te hou-
den.
Ook een onderzoek in de om-
geving leverde geen resultaat 
op.

Vals geld

Uitgeest - Vorige week dins-
dagavond rond kwart voor 
zeven kreeg de politie een 
melding, dat er een con-
flict was in een woning op 
de Watermunt en dat daarbij 
een persoon met een uitlaat 
zou zijn geslagen. Ter plaat-
se werd niemand in de wo-
ning aangetroffen. Echter wel 
een enorme puinhoop en er 
stonden twee bromfietsen in 
de keuken. Bij een onderzoek 
in de omgeving werd de be-
woner op straat aangetrof-
fen. Ook reed daar een au-
to met twee inzittenden. Eén 
van hen zou zijn geslagen.
De bewoner wilde op straat 
opnieuw de confrontatie 
aangaan. Hij is hierop met 
het nodige verzet aangehou-
den en overgebracht naar 
het politiebureau. Tegen hem 
werd aangifte gedaan van 
mishandeling.

Mishandeling

Uitgeest - Vorige week dins-
dag werd door een omwo-
nende op de Juffer op straat 
een stroomstootwapen (in de 
vorm van een zaklamp) aan-
getroffen. Het wapen is inbe-
slaggenomen en vernietigd.

Stroomstoot-
wapen op straat
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Marco Zoeteman dook 
voor ons in de Uitgeest-
se sportarchieven. Heeft 
u een bijdrage voor deze 
rubriek? Mail naar kan-
toor@uitgeestercourant.
nl. Aanvullingen op de ge-
plaatste foto zijn ook wel-
kom op dit mailadres.

Uitgeest - Deze week ont-
vingen we weer een leuke fo-
to, nu van de familie Theu-
nissen. Het is van de volley-
balvereniging in Uitgeest, VV 
Voluit.

Deze foto is uit het seizoen 
1979-1980, de aspiranten.   
(deze dames zijn nu allemaal 
tussen de 40 en 50 jaar oud)
Staand van links naar rechts:  
Hedwig Mulder, Tineke 
Hoogeboom, Ans Beentjes 
(coach) en Annemiek de Wit.
Op de voorgroond van links 
naar rechts : Paula Stam, Mo-
nique van der Eng en Sandra 
Ursem.

We stoppen ermee!!!

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

ProRail wilde in de driehoek Heemskerk-Uitgeest-Castricum 
een opstelvoorziening voor treinen aanleggen. Wij waren hier 
tegen. Op juni 2014 startten we met de Bewonersgroep de 
Kleis om ons protest te ondersteunen. Op 2 februari 2016 be-
sloot staatssecretaris Dijksma om het opstelterrein voor sprin-
ters langs de N203 /A9 aan te leggen. Dat besluit kwam er niet 
zonder slag of stoot. Vanaf onze start hebben we met verschil-
lende acties geprobeerd om het opstelterrein op de lokale po-
litieke agenda te houden. Hoogtepunten waren het gebruik van 
het spreekrecht tijdens een gemeenteraad vergadering,  be-
zoeken aan diverse informatie avonden van ProRail in Uitgeest 
of andere gemeenten. Maar ook diverse overleggen met loca-
le politici. We onderhielden nauw contact met burgemeester 
en wethouders enz. 
Bij onze acties was het heel waardevol dat we konden samen-
werken met de actiegroep Rosa Mina Spreekt uit Heemskerk, 
OpsteltereinNee en de Stichting Alkmaardermeeromgeving. 
De steun van alle mensen in onze omgeving was echter het 
belangrijkste. Daarmee konden we aan ProRail, de provincie 
Noord-Holland en de gemeenten laten zien dat we niet alleen 
stonden met onze actie.  Door deze brede steun werden we 
heel snel gesprekspartner  en konden we meedenken over al-
ternatieven. Hiervoor willen we iedereen heel erg bedanken.

Wat gaan we nu doen?
We houden de vinger aan de pols bij de gemeente Uitgeest. We 
zullen vooral aandacht houden, voor plannen die het karakter 
van ons dorp raken. 

Met vriendelijke groet 
Peter van der Weijden, Dik Pruis en Arno Hiemstra

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Deze week een stukje over wat in het verre verleden bij Uitgeest behoorde: de 
hervormde kerk in Krommeniedijk. De huidige kerk (de vierde) is in 1755 gebouwd op de res-
tanten van oudere kerken. De eerste steen is gelegd door Cornelis Bak. De kapel die waar-
schijnlijk als eerste op deze plek heeft gestaan viel onder de verantwoording van de (rooms 
katholieke) moederkerk van Uitgeest en rond 1400 wordt Krommeniedijk een zelfstandige 
parochie, de kerk is dan gewijd aan Sint Petrus Banden en elke derde zondag van de maand 
(dus ook aanstaande zondag) is de kerk open van 13.00 tot 16.00 uur om te bezichtigen.
Als je de kerk bezoekt zie je onder andere het model van een bewapende koopvaarder (drie-
master) aan het houten tongewelf hangen met 48 stukken (kanonnen). Het scheepje is waar-
schijnlijk ouder dan de kerk maar werd vermoedelijk in 1755 geschonken ter gelegenheid van 
de ingebruikname van het kerkgebouw. Ook bezienswaardig is de consistoriekamer met z’n 
vroeg 17de eeuwse eikenhouten kluistafel, het orgel, de gebrandschilderde ramen en het in-
terieur van de kerk. De kerk en het orgel zijn een Rijksmonument. Al met al is een bezoekje 
zeer de moeite waard. Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest Vrouwen 1 wint 
overtuigend van Limmen
Uitgeest - Deze week moes-
ten de vrouwen van FC Uit-
geest het zonder hun trainer 
Frits Walsmit doen. Hij kreeg 
de schone taak om Heren 1 
naar de overwinning te coa-
chen. Shari Breetveld, oud-
keepster dames 1, had de eer 
om deze taak over te nemen 
tegen Limmen Vr2. Uitgeest 
begon de eerst helft erg slor-
dig. Ondanks het matige spel 
stond Uitgeest na 45 minu-
ten spelen op een 0-2 voor-
sprong. De doelpunten wer-
den ongelukkig gemaakt 
door een speelster van Lim-
men. Na wat goede aanwij-
zingen in de rust startte Uit-
geest de tweede helft be-
ter. Er was meer rust in het 
spel en dit resulteerde in de 
53e minuut tot de 0-3. Doel-
puntenmaakster was de 
topscoorder Danielle Korte-
kaas. Zij nam ook de 0-4 voor 
haar rekening. Na goed voor-
bereidend werk van spits Bo 
Smit kon mid-mid Anouk de 
Goede in de 62e minuut de 
0-5 binnentikken. Nadat de 

hele voorhoede op zijn ge-
mak de bal kon rondspelen, 
rondde Sophie Walsmit, in de 
79e minuut, deze actie af met 
een rustig ingeschoten goal. 
Dit resulteerde in de 0-6 en 
dit was tevens de eindstand 
van de wedstrijd. 

Anouk de Goede is woman 
of the match geworden door 
haar veelzijdigheid die zij de-
ze wedstrijd toonde



Sensationele zege FC Uitgeest

Uitgeest - De ontlading na 
afloop was groot. Spelers, 
staf en supporters vlogen el-
kaar in de armen. De high 
fives waren niet van de lucht. 
Terecht, want met 0-2 had 
de tot nu toe ongenaakba-
re koploper Velsen een flin-
ke draai om de oren gekre-
gen van FC Uitgeest. Dat na 
een week waarin ineens al-
les op zijn kop stond. Aan het 
begin van de week kwam na-
melijk het nieuws dat trainer 
Ron Bouman van het bestuur 
van de vereniging toestem-
ming had gekregen om per 
direct aan de slag te gaan bij 
zijn nieuwe club VSV. Nobel, 
maar natuurlijk ook een gok 
met de confrontatie tegen 
Velsen aanstaande. Een snel-
le oplossing was niet voor 
handen en zo zat Frits Wals-
mit (coach van het eerste 
vrouwenteam) ineens op de 
bank. Gelukkig pakte het al-
lemaal goed uit maar de op-
luchting was duidelijk zicht-
baar.

Verstandig genoeg koos in-
terim coach Walsmit voor de 
vertrouwde elf van de afgelo-
pen weken zij het dat Ruud 
Koedijk van hem een basis-
plaats had gekregen. FC Uit-
geest ging voortvarend van 
start. Al in de eerste minu-
ten werd keeper van der Lugt 
danig op de proef gesteld. Zo 
had hij geluk dat achtereen-
volgens Mike Olgers en Jordy 

Duijn het vizier niet op scherp 
hadden staan. Met vloeiend 
combinatiespel werd Velsen 
daarna min of meer overlo-
pen door het bijzonder greti-
ge FC Uitgeest dat in die fa-
se in alle opzichten de betere 
ploeg was. FCU vergat echter 
zichzelf te belonen. Moge-
lijkheden genoeg maar voor-
alsnog geen goal. Pas in de 
30e minuut dook Velsen via 
de levensgevaarlijke rechter-
spits Koning voor het eerst 
op voor het doel van keeper 
en naamgenoot Sven Koning  
maar zonder resultaat. Sven 
,19 jaar pas, maar ook van-
daag weer een echte “King” 
in de goal. Zo was het bij rust 
nog steeds 0-0 waar de gas-
ten eigenlijk op voorsprong 
hadden moeten staan.
Na rust stond er een an-
der Velsen op het veld. Van-
af het eerste fluitsignaal joeg 
de koploper nu FC Uitgeest 
op en creëerde zij de kansen. 
Vooral via de levensgevaarlij-
ke spits Castricum kreeg de 
ploeg mogelijkheden om op 
voorsprong te komen. FCU 
hield echter manmoedig 
stand, bleef knokken voor ie-
dere bal en kroop langzaam 
weer onder de druk vandaan. 
In de 63e minuut volgde ein-
delijk de beloning. Een fraaie 
pass van Mike Olgers be-
landde bij Ruud Koedijk die 
met een “fluwelen touch” 
keeper van der Lugt kans-
loos liet.0-1. Velsen reageer-

de getergd en zette alle mid-
delen in om de gelijkmaker 
te forceren. Het leverde de 
ploeg een serie gele kaarten 
op maar ondanks hectische 
taferelen voor het doel van 
Sven Koning geen doelpun-
ten. Diep in blessuretijd gooi-
de spits Lester Half de wed-
strijd definitief op slot. De 
mee naar voren getrokken 
keeper van der Lugt moest 
lijdzaam toezien hoe de spits 
vanaf dertig meter de bal in 
het lege doel plaatste. 0-2. 
Met de overwinning van FCU 
en de nederlaag van Velsen 
ligt de strijd om het kampi-
oenschap in de tweede klas-
se A weer ineens helemaal 
open. FC Uitgeest lijkt in ie-
der geval het goede recept 
te hebben gevonden voor de 
komende weken. Basisingre-
diënt daarin is strijd en dat 
werd er vandaag geleverd 
door alle spelers. Het team 
verdient daarmee een groot 
compliment. Als nu het be-
nutten van kansen ook nog 
beter gaat is FCU  een re-
gelrechte kampioenskandi-
daat. Daarmee zou de sensa-
tie compleet zijn. (De Afval-
lende Bal)

FC Uitgeest: FC Uitgeest: 
Koning, Out (66e Thomas 
Sinnige), van den Helder, 
Vrouwe, Uit den Boogaard, 
de Wit, Olgers, Emiel Sin-
nige (83e Smit), Koedijk, 
Duijn (80e Tonin), Half.

Zaterdag 20 februari 
Junioren:
Kolping Boys B1-FC Uitgeest B1 13:15
FC Uitgeest B2-
Hercules Zaandam sc B2 11:30
FC Uitgeest B3-Kolping Boys B8 10:00
Vitesse 22 B3-FC Uitgeest B4 14:30
FC Uitgeest B5-HBC B5 14:30
Overbos C1-FC Uitgeest C1 12:30
ADO ‘20 C5-FC Uitgeest C3 13:00
Kolping Boys C5-FC Uitgeest C4 13:15
Castricum C4-FC Uitgeest C5 11:00
FC Uitgeest C7-ADO ‘20 C9 14:30
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-Limmen MB1 14:30
FC Uitgeest MC1-WSV 30 MC1 12:00
FC Uitgeest MC2-Kolping Boys MC2 13:00
Limmen MD1-FC Uitgeest MD1 11:00
FC Uitgeest ME2-Jong Holland ME1 09:00
Pupillen:
FC Uitgeest D1-Kennemers D1 10:00
FC Uitgeest D2-Fortuna W´veer D3 10:00
ADO ‘20 D5-FC Uitgeest D4 09:45
FC Uitgeest D5-Graftdijk D1 12:00
FC Uitgeest D6-
Sporting Krommenie D4 13:15
Meervogels 31 D4-FC Uitgeest D7 10:15
ZSGOWMS E1-FC Uitgeest E1 11:00
Sporting Krommenie E2-
FC Uitgeest E2 11:00
FC Uitgeest E3-Foresters de E3 10:15
FC Uitgeest E4-WSV 30 E3 11:30

Vitesse 22 E2-FC Uitgeest E5 09:45
Graftdijk E1-FC Uitgeest E6 10:00
FC Uitgeest E7-DEM E6 11:30
FC Uitgeest E8-Limmen E3 10:15
FC Uitgeest E10-Kennemers E6 09:00
Limmen E7-FC Uitgeest E12 11:00
VIOS-W F1-FC Uitgeest F1 11:15
DEM F5-FC Uitgeest F2 08:30
ADO ‘20 F7-FC Uitgeest F4 09:15
SSV F1-FC Uitgeest F5 10:00
FC Uitgeest F6-Alcmaria Victrix F5 09:00
Rijp (de) F6-FC Uitgeest F7 10:00
FC Uitgeest F8-SVIJ F3 09:00

Zondag 14 februari
Senioren:
Zaanlandia 1-FC Uitgeest 1  14:00
FC Uitgeest 2-Zouaven De 2 11:00
FC Uitgeest 3-Vitesse 22 3 10:30
FC Uitgeest 4-SVA 4  12:30
Foresters de 5-FC Uitgeest 5 14:00
ADO ‘20 6-FC Uitgeest 7  12:15
FC Uitgeest 8-DSK 3  10:30
Koedijk 15-FC Uitgeest 10 10:00
Kennemers 7-FC Uitgeest 11 14:00
FC Uitgeest 12-Purmerland 5 10:30
KFC 5-FC Uitgeest 13 09:30
Dames:
OFC VR1-FC Uitgeest VR1 14:30
A-junioren:
FC Uitgeest A1 -Swift A1  10:30
Dynamo A1-FC Uitgeest A2 11:30

MHCU Meisjes D1 
nu ook zaalkampioen
Uitgeest - Na het win-
nen van de voorcompetitie 
en de herfstcompetitie heb-
ben de meisjes D1 van MH-
CU nu ook de zaalcompetitie 
als winnaar afgesloten. Is dit 
team onverslaanbaar?
Coach Casper Mouissie: “Het 
team heeft het echt gewel-
dig gedaan, maar verliest 
soms ook wedstrijden. In de 
zaalcompetitie hadden we 
één heel zware tegenstan-
der (AMVJ MD2) waartegen 
de jongedames tweemaal 
tot het uiterste hebben moe-
ten gaan. De teams voch-
ten bloedstollende duels te-
gen elkaar uit en één wed-
strijd tegen AMVJ MD2 heb-
ben we verloren. Uiteindelijk 
zijn ze toch kampioen gewor-

den met 1 punt voorsprong 
op AMVJ MD2 maar ook een 
veel beter doelsaldo.”
En nu? Genieten van het 
kampioenschap en voorbe-
reiden op de voorjaarscom-
petitie? Casper: “De meis-
jes hebben voor het zaal-
kampioenschap allemaal een 
chocolade medaille ontvan-
gen. Lang kunnen ze echter 
niet genieten van dit kam-
pioenschap want a.s. zater-
dag spelen we alweer vriend-
schappelijk op het veld te-
gen Terriërs MD2. Dit team 
van de Terriërs speelt subtop 
dus het wordt waarschijn-
lijk een loodzware wedstrijd. 
Maar om zichzelf te verbete-
ren, hebben ze dit soort goe-
de tegenstanders nodig.”

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d, 1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Chocolade Karamel slof  € 8,95
Apfelstrudels 
5 halen = 4 betalen
Roomboter Cake  € 4.50

Een hele winkel vol Paaseieren, -hazen en 
-kippen in MELK, PUUR en WITTE Chocolade.
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Rabobank IJmond nieuwe 
naamgever Telstar-stadion
Velsen - Rabobank IJmond 
is de nieuwe naamgever 
van het Telstar-stadion. Bei-
de partijen tekenden op vrij-
dag 5 februari 2016, vooraf-
gaand aan de wedstrijd Tel-
star-MVV Maastricht, een 
overeenkomst voor vijf jaar. 
Telstar en de Rabobank gaan 
intensiever samenwerken op 
het gebied van commercië-
le en maatschappelijke acti-
viteiten.

Commercieel directeur Steef 
Hammerstein van Telstar is 
trots dat een grote speler als 
de Rabobank zijn club een 
warm hart toedraagt. ‘Dit 
partnership stelt ons in staat 
het vijfjarenplan ‘Wij creëren 
kansen’ verder uit te bou-
wen. In dat plan moet het Ra-
bobank IJmond Stadion uit-
groeien tot hét centrale hart 
van de regio. In de eerste 
plaats vanwege het voetbal, 
maar zeker ook door de ve-
le activiteiten die in en rond 
het stadion plaatsvinden. Ra-
bobank IJmond helpt ons de-
ze ambitie waar te maken.’
‘Ik denk dat de hele regio kan 
meeprofi teren van een stadi-
on waar de naam IJmond op 
staat’, zegt Jakob Klompien, 
directievoorzitter van Rabo-
bank IJmond. ‘Wij wonen en 
werken in een krachtige re-
gio waar heel veel moge-
lijk is. Willen we dat in heel 
Nederland zichtbaar ma-
ken, dan moeten we boven 
de rook van de IJmond uit-
stijgen. Het verbinden van 
onze naam aan het stadion 

van een bekende voetbalclub 
kan er in mijn ogen voor zor-
gen dat steeds meer mensen 
weten waar deze regio voor 
staat.’
Rabobank IJmond vindt het 
partnership met Telstar ‘een 
logische stap’ om invulling 
te geven aan haar ambities. 
Klompien: ‘Wij willen onze 
maatschappelijke rol in de 
regio verder versterken en 
‘aanvoerder’ zijn voor onder-
nemend IJmond. Het stadion 
van Telstar is al jaren een he-
le belangrijke ontmoetings-
plaats voor ondernemers. Wij 
weten dat de ontwikkeling 
van de IJmond wordt ver-
sterkt door kennis en erva-
ring met elkaar uit te wisse-
len. Hier genieten onderne-
mers van een schot op doel 
en stellen zij tegelijkertijd ge-
zamenlijke doelen voor de 
toekomst. Daar zijn wij als 
bank graag bij.’

De Rabobank vindt het ook 
belangrijk dat Telstar, net als 
de bank, middenin de samen-
leving staat. Met langlopende 
activiteiten als Telstar Thuis 
in de Wijk, School’s Cool en 
Playing for Success levert de 
voetbalclub een grote bijdra-
ge aan een sterk sociaal kli-
maat in de IJmond. ‘Telstar 
neemt een duidelijke verant-
woordelijkheid als het gaat 
om aandacht voor kwetsba-
re groepen’, vindt Klompien. 
‘Dat spreekt ons enorm aan, 
want dat zit ook opgesloten 
in onze coöperatieve kern-
waarden.’

Rabobank IJmond nieuwe 

Waar komt die 
straatnaam vandaan?

Waar komt die 
straatnaam vandaan?

Waarom heet die straat zo? Achter elke straatnaam zit 
een geschiedenis. We zullen de komende tijd in de Uit-
geester Courant verschillende straatnamen de revue la-
ten passeren.

Langebuurt
Uitgeest - In een doopregis-
ter van 1630 werd de huidige 
Langebuurt in Uitgeest nog 
Oostergeest genoemd. La-
ter werd het als Langenbuurt 
gespeld waarschijnlijk omdat 
dit één van de vier buurten 
van het dorp was. Men had 
het destijds nog niet over wij-
ken. Feit is dat Bart Groen 
er zijn hele 81-jarige le-
ven gewoond heeft, hij weet 
niet beter en woont er nog 
steeds met zijn vrouw Truus. 
Bart: “Mijn ouders woonden 
hier met zestien kinderen. Ja 
je vindt me nu vast een op-
schepper maar het was hier 
vruchtbare grond, er waren 
veel grote gezinnen in deze 
katholieke buurt. Wij zaten 
op de Jozef- en Mariaschool 
wat nu de Binnenmeerschool 
is en gingen voor schooltijd 
om 07.45 uur naar de mis, 
we kregen zelfs een cijfer op 

het rapport voor kerkbezoek. 
Nou, dat werd makkelijk een 
10 natuurlijk. Er kwamen kin-
deren lopend van Dorregeest 
naar school want niet ieder-
een had toen een fi ets.” 
Bart vertelt graag en makke-
lijk want hij haalt alles nog 
vlotjes voor de geest. Hoe het 
met de vele winkels op de 
Langebuurt  een drukte van 
belang was, slager Tromp, 
bakker Putter, de winkel van 
Mors, van Brandjes Zurlohe, 
het Sparwinkeltje van Aris 
Groen maar ook het RK Ver-
pleeghuis op nr. 72. Bart: “We 
hadden zelfs Wiebes met li-
thurgische artikelen en later 
kwamen daar rookartikelen 
bij. Daarnaast was en is de-
ze straat een kroegenstraat. 
Dan denk ik aan Vlammetje, 
café De Landbouw van Vree-
burg. Ooit waren er op de 
Langebuurt en het Wester-

geest maar liefst vijfentwin-
tig boerenbedrijfjes, waaron-
der wij, waar twee keer per 
dag een melkrijder de melk-
bussen kwam ophalen. Later 
kwamen de grote tankwa-
gens die uiteindelijk te groot 
waren voor de straat, waar-
door het eind jaren 70 op-
hield. 
Bart: “Men was sociaal, als 
er iemand ziek was dan hielp 
men de onfortuinlijke on-
gevraagd. Rond 1940 was 
er een tbc uitbraak en ze-
ven kinderen van ons gezin 
moesten naar een sanato-
rium in onder andere Venlo 
waar de ouders één keer per 
half jaar met het treintje naar 
toe gingen.” 
Het huis van Bart en Truus 
staat vooraan de weg en la-
chend vertelt hij dat ze door 
het zijraam een groot ge-
deelte kunnen overzien. Bart 
knipogend: “Wij weten pre-
cies wie er naar de kerk 
gaan. De straat is smal en al-
tijd druk, bij de kerk met een 
rouwtje of een trouwtje en 
bij school komen ouders alle 
dagen die God gegeven heeft 
hun kinderen van school ha-
len.” Ook was hij altijd prima 
op de hoogte van de dorps-
politiek waardoor buurtbe-
woners bij hem kwamen in-
formeren hoe de vork nou 
precies in de steel zat. Hij 
herinnert zich een inspraak-
avond van lang geleden in 
het gemeentehuis over een-
richting verkeer op de Lan-
gebuurt en nadat Bart de be-
zwaren had opgesomd, riep 
een wethouder ‘Rustig aan 
Bart, je woont eigenlijk maar 
op een paardenpadje’. Bart 
lachend: “Nou daar heb ik 
me nooit ongelukkig bij ge-
voeld hoor. Ze gaan straks 
in het voorjaar de buurt op-
knappen hier, het wordt ge-
renoveerd met bijvoorbeeld 
nostalgische lantaarns en dat 
is mooi. Ik zou zeggen ‘mou-
wen omhoog, het land moet 
droog’. 

Uitgeest - Team 2 van TT-
VU had afgelopen week The 
Victory 6 uit Weesp over de 
vloer. René van Buren was 
goed op dreef en won twee 
van de drie enkels, evenals 
Patrick Rasch. Beide heb-
ben van dezelfde tegenstan-
der verloren. Billy Fatels won 
zijn drie enkels. De dubbel 
was helaas voor The Victory 
6, maar dat mag de pret niet 
drukken, want Uitgeest boekt 
hiermee een 7-3 winst.
Team 4 speelde deze avond 
tegen GSV Heemstede 3 en 
een mooie avond zou het 

worden. Weliswaar verloor 
Antoine v/d Spek zijn eerste 
partij en moest in zijn laatste 
hard vechten voor de winst. 
Hij gaf de 4e set aan de te-
genstander cadeau, hij stond 
9-4 voor, gelukkig won hij 
de beslissende set met 11-
8. Huib van Leeuwen be-
haalde ook met gemak twee 
punten voor Uitgeest. Marijn 
van Kampen blijkt een solide 
punten machine en won zijn 
3 enkels. De eindstand is 8-2 
voor Uitgeest.
Team 1 was afgelopen vrij-
dag in Amsterdam bij US 10. 

     Tafeltennisnieuws
Henk Spoelstra maakte de 
tegenstander helemaal gek 
en won alweer al zijn partij-
en. Ook Victor Tchernov en 
Patrick Schuddeboom wisten 
hun vijfsetters te winnen en 
verloren ieder maar een par-
tij. De eindstand een verdien-
de 2-8 voor Uitgeest.
Team 3 was te gast in Cas-
tricum. Uitgeest kwam eerst 
op een 3-0 achterstand, wat 
niet veel goeds voorspelde. 
Dennis Janssen en Jelle van 
Werkhoven wonnen de dub-
bel. Bijna had Dennis nog 
een enkel gewonnen, maar 
helaas pindakaas. Thom van 
Son speelde beresterk en 
voegde nog 2 punten aan het 
saldo van Uitgeest toe. Eind-
stand 7-3 voor Castricum 1.

Kop-staart aanrijding
Uitgeest - De bestuurders 
van twee personenauto’s 
stonden vrijdagochtend iets 
voor elf uur  stil voor het ro-
de verkeerslicht bij de op-
rit naar de rijksweg A9. Een 
derde naderende automo-
bilist bemerkte dit te laat en 

kon niet meer tijdig remmen. 
Deze kwam in aanrijding met 
de achterste stilstaande au-
to, die doorschoof tegen 
zijn voorganger. Twee auto’s 
raakten dusdanig bescha-
digd, dat deze moesten wor-
den weggesleept.
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De column van Monique.....

Al jaren voordat gemeentes besloten het plastic afval te scheiden, vroeg ik mij af waarom wij 
dat in Nederland niet deden en in Duitsland wel. Het is hier kennelijk doodnormaal dat wer-
kelijk om alle groentes een laagje plastic zit. Iets wat ik nog steeds niet begrijp. Als het om 
hygiëne gaat dan is afspoelen onder de kraan toch een minimale handeling. Het kost mij be-
slist veel meer tijd en moeite om een komkommer van dat irritant, strakke plasticje te bevrij-
den. Iedereen is het scheiden inmiddels wel gewend aan de hoeveelheid zakken te zien die 
eens in de zoveel weken langs de weg liggen. Wat er nou precies mee gedaan gaat worden, 
daar kom ik niet helemaal uit. Er zijn verschillende versies en één daarvan is dat het naar sor-
teerinstallaties in Duitsland gaat, vervolgens weer verwerkt wordt in Nederland en tenslotte 
zien we dat terug in bijvoorbeeld tennisballen of shirts van het Nederlands elftal op een WK-
voetbal. Dus de volgende keer als u weer eens naar een belangrijke voetbalwedstrijd kijkt, 
bedenk dan dat  u gewoon uw lege wc-eend achter de bal aan ziet huppelen. Sinds 1 janu-
ari 2016 zijn ook de gratis plastic tasjes die u in winkels krijgt verboden met als doel zwerf-
vuil op straat en in zee tegen te gaan en verspilling van grondstoffen te voorkomen. Topidee 
en een prima streven want wij schijnen hier in Nederland als consument ieder jaar zo’n 3 mil-
jard plastic tasjes te verslinden. Drie miljard! Ik word echt heel nerveus als ik televisie docu-
mentaires bekijk over die plastic soep in oceanen waar alles wat tot nu toe nog leeft behoor-
lijk last van heeft. Dit wordt ook wel de kunststofarchipel of drijvende vuilnisbelt genoemd. 
Naar schatting gaat het om een gebied ter grootte van 34 keer Nederland, eng he? Er zijn 
overigens enkele uitzonderingen op het verbod van tasjes. Soms krijg je er een als je maar 
betaalt en de prijs kan verschillen want de winkelier beslist hierover. Het moet wel even wen-
nen nog, het is een soort bewustwording die gek genoeg niet van de ene op de andere dag 
gaat. Het kan zo zijn dat je naar een lingeriewinkel gaat en je snoezige kanten bh over de 
toonbank krijgt geschoven met een ‘alstublieft, prettige dag verder’. Tja waar ga je dat dan la-
ten. Je hangt het geval niet aan je stuur. In de fietstas bij de zojuist gekochte bloemkool dan 
maar. Lastiger wordt het als je net bij de slager bent langs geweest of wat dacht u van de vis-
boer. Nee als u uw second hand tasje bent vergeten dan kunt u een combinatie-bezoek aan 
dit soort winkels beter even uitstellen.

Monique Teeling

Plastic

Lezing ‘Het Oer-IJ en zijn 
betekenis voor de bewoners’
Regio - In een lezing op 
woensdag 24 februari in Bi-
bliotheek IJmond Nood vesti-
ging Heemskerk vertelt Wim 
Bosman over het Oer-IJ en 
zijn betekenis voor de bewo-
ners van het kustduingebied 
van zuidelijk Kennemerland. 
Hij doet dit aan de hand van 
archeologische vindplaatsen 
van 6000 jaar terug tot he-
den.
Wim Bosman is gepensio-
neerd gemeentearcheoloog 
van Velsen en geo-archeo-
logisch onderzoeker van het 
Hollandse kustgebied.
Bibliotheek IJmond Noord 
organiseert samen met de 
Stichting Oer-IJ deze serie 
Oer-IJ academie lezingen, 
die overigens allemaal los te 
bezoeken zijn. De lezingen 

hebben allemaal betrekking 
op een aspect uit de geschie-
denis van het Oer-IJ. 
Aanvang van de lezing is 
20.00 uur, inloop vanaf 19.30 
uur. Na deze lezing zijn er 
nog twee lezingen op 23 
maart en 20 april.
De toegangsprijs voor de le-
zing is 12,50. Bibliotheekle-
den, vrijwilligers van Stich-
ting Oer-IJ en van het Huis 
van Hilde betalen 10 euro.
Meer informatie en kaart-
verkoop via de website van 
de bibliotheek (www.biblio-
theekijmondnoord.nl) en de 
website van Stichting Oer-
IJ (www.oerij.eu). Ook is het 
mogelijk om een kaart te ko-
pen via de klantenservice in 
de bibliotheek in Heemskerk 
of Beverwijk.

Uitgeest - In septem-
ber 2015 heeft de gemeen-
te nieuwe borden geplaatst 
om de regels voor het op-
ruimen van hondenpoep en 
het aanlijnen en loslopen van 
honden duidelijk te maken. 
Een half jaar verder is het de 
wens om te evalueren hoe de 
ervaringen zijn in de verschil-
lende gebieden.
De gemeente nodigt belang-
stellenden van harte uit om 
mee te komen denken op 
donderdagavond 25 februari 
vanaf 20.00 uur, in de raad-
zaal van het gemeentehuis. 
Inloop vanaf 19.30 uur.

Avond over 
hondenbeleid

Uitgeest - Donderdagmid-
dag rond drie uur werd een 
16-jarig meisje op de Gees-
terweg bespuugd door een 
jongen. Het betrof een vroe-
gere vriend. Toen zij van haar 
fiets stapte en vroeg waar dit 
goed voor was, werd zij uit-
gescholden en meerdere 
malen in haar gezicht gesla-
gen en getrapt toen ze op de 
grond viel. Een voorbijganger 
kwam tussenbeide en trok de 
jongen weg. Door het slacht-
offer werd aangifte gedaan.

Ex valt meisje 
(16) lastig

Auto in sloot: 
bestuurster aangehouden
Regio - Een automobiliste is 
woensdagavond 10 februari 
jl. aangehouden na een een-
zijdig verkeersongeval op de 
Creutzberglaan in Beverwijk. 
De vrouw vloog rond half elf 
met haar wagen uit de bocht 
nabij de Binnenduinrandweg, 
waarna de auto op zijn kant 
in een ondiepe sloot terecht 
kwam.
Getuigen schoten te hulp en 
politie, ambulance en brand-
weer kwamen met spoed ter 
plaatse om assistentie te ver-
lenen. Hulpverleners hebben 
de vrouw uit de auto gehol-
pen. Een hond die ook in de 
wagen zat, kroop zelf uit de 
auto en ging daarna aan de 
wandel. De vrouw probeerde 
de hond nog te vangen maar 
het dier ging er vandoor.

De bestuurster bleek on-
gedeerd te zijn. Vermoede-
lijk verkeerde zij onder in-
vloed van alcohol en ze mis-
droeg zich tegenover politie-
mensen. De vrouw is aange-
houden op verdenking van 
rijden onder invloed en mis-
handeling van de politie. Ze 
is overgebracht naar het cel-
lencomplex van de politie in 
Haarlem.

De dierenambulance is in de 
omgeving op zoek gegaan 
naar de hond. Niet bekend 
is of dit succes had. Een ber-
gingsbedrijf heeft de auto uit 
de sloot getrokken en weg-
gesleept. De Creutzberglaan 
was geruime tijd afgesloten 
voor het overige verkeer. (Fo-
to: Mizzle Media)

Op zoek naar een 
huurwoning in Uitgeest?

IJmond - Sinds 1 juli 2015 
heeft Uitgeest een nieu-
we Huisvestingsverordening. 
De gemeente moest de be-
staande verordening aan-
passen omdat met ingang 
van die datum een nieuwe 
wet in werking trad. Belang-
rijkste vernieuwing in de wet 
is dat de verplichting is ver-
vallen om aan een regio ‘ge-
bonden’ te zijn. Met ande-
re woorden: Uitgeesters kun-
nen zich overal inschrijven 
voor een huurwoning. Omge-
keerd kunnen niet-Uitgees-
ters zich ook inschrijven voor 
een woning in Uitgeest. Na-
tuurlijk gelden wel de plaat-
selijke spelregels van woon-
corporaties of verhuurstich-
tingen. Verder behoudt ie-
dereen die al ingeschreven 
stond zijn opgebouwde in-
schrijvingsduur.
Huurwoningen in Uitgeest 
worden aangeboden door 
de Stichting Sociale Ver-

huurders Noord-Kennemer-
land, de SVNK. Op de websi-
te www.svnk.nl kan men zich 
voor € 7,50 per jaar inschrij-
ven en reageren op wonin-
gen in de hele regio Uitgeest, 
Akersloot, Castricum, Hei-
loo, Bergen, Alkmaar, Heer-
hugowaard en Langedijk. Bij 
de toewijzing van woningen 
is de inschrijfduur bepalend. 
Bij de SVNK vindt u wonin-
gen van woningbouwvereni-
ging Kennemer Wonen, maar 
ook van enkele andere cor-
poraties.
Wilt u liever iets huren in 
Heemskerk, Beverwijk of Vel-
sen? Ga dan naar de websi-
tes van WoonOpMaat (www.
woonopmaat.nl), Pré Wonen 
(www.prewonen.nl) of www.
woneninvelsen.nl.
Meer informatie over huur-
woningen (en ook over ur-
genties) vindt u op de ge-
meentelijke site www.uit-
geest.nl.















Annemarie den Boer 
Districtskampioen
Uitgeest - Zaterdag 13 fe-
bruari werd in Amsterdam 
de Districtskampioenschap-
pen turnen gehouden voor 
de 3e divisie. Annemarie den 
Boer en Evelien Schouten van 
de Uitgeestse turnvereni-
ging Unitas hadden zich via 
de Voorwedstrijden weten te 
plaatsen voor deze wedstrijd. 

Het zou een zware wedstrijd 
worden omdat er veel turn-
sters uit Noord en Oost Ne-
derland aan mee deden.

Annemarie den Boer heeft 
het weer prima gedaan. Haar 
eerste toestel was vloer en 
dat betekend dat je met balk 
eindigt wat niet altijd een fij-

       Turnnieuws 
       van Unitas 

ne volgorde is. Na de eerste 
drie toestellen stond Anne-
marie op de eerste plaats met 
de hoogste scores van de dag 
op sprong en brug. Dan is het 
best wel moeilijk om je con-
centratie vast te houden met 
in je achterhoofd dat je niet 
van de balk mag/moet vallen 
om op de 1e plaats te blijven. 
Annemarie deed wat ze 
moest doen en dat was op 
de balk blijven staan en een 
goede oefening turnen. He-
laas miste ze wel een sa-
menstellingseis van een hal-
ve punt, maar gelukkig pakte 
dit goed uit en werd ze Dis-
trictskampioen en daar mag 
ze bijzonder trots op zijn. 

Voor Evelien zat het dit keer 
niet echt mee. Evelien begon 
op balk en waar ze twee we-
ken geleden, voor dezelfde 
balkoefening, nog een 10.90 
kreeg , kreeg  ze nu een 4.20 
punt. Helaas heeft de ju-
ry 80% van de oefening af-
gewaardeerd of niet geteld 
waardoor je dan tot dit eind-
cijfer komt. 
Echt heel zuur om zo de wed-
strijd te moeten beginnen. Je 
kunt je voorstellen dat de te-
leurstelling groot was en dat 
de rest van de toestellen 
minder gingen dan we ge-
wend zijn van Evelien. Een 
leuke uitslag zat er helaas 
niet meer in. We gaan ons 
voorbereiden op de volgende 
wedstrijd.  

Goede prestaties 
Wesley Hollenberg
Uitgeest - Afgelopen zater-
dag- en zondagochtend wa-
ren spannende momenten 
voor Wesley Hollenberg, de 
16-jarige schaatser uit Uit-
geest. Het NK Allround en 
Mass Start Junioren vond 
plaats op zijn thuisbaan, de 
Meent in Alkmaar. Hoewel 
Wesley al 2 seizoenen bij de 
schaatsacademie in Haarlem 
traint, hij is begonnen in de 
Meent en lid van AIJC (Alk-
maarse ijsclub), daarom dat 
het gevoel van rijden op zijn 
thuisbaan blijft!
Zaterdag om 8.30 begon het 
kampioenschap met de da-
mes junioren B, en na de 

dweil het startsein voor de 
heren. De loting had bepaald 
dat Wesley meteen in rit 1, 
helaas alleen, mocht aanvan-
gen. Hij zette een tijd neer 
van 40.51, en na hem moch-
ten de andere 34 rijders aan 
de slag, na deze omloop had 
Wesley een 20ste tijd.
Dan opmaken voor de 1500 
meter, warm blijven door 
te tacxen (eigen racefiets 
mee, tacx is een standaard) 
en loop/sprong-oefeningen 
doen. De 1500 meter was 
een goede rit voor Wesley, 
zijn tijd; 2:02.57 was de 11de 
tijd. Hiermee zat dag 1 erop 
en met een 16de plaats in het 

Wesley op kop tijdens de Mss Start

tussenklassement tevreden 
naar huis.
Zondagochtend weer naar 
Alkmaar waar hij om 10.00 
aan zijn 1000 meter mocht 
beginnen. Hier reed We-
sley 1:18.11, een pr! En 19de 
in het klassement. Wat hem 
een 17de plaats in het eind-
klassement heeft opgeleverd, 
waar hij zeer tevreden mee is!
Om 13.00 was het tijd voor 
de Mass Start, met 28 heren 
gelijktijdig 10 rondes rijden. 
Wesley kon hier goed voorin 
meerijden, na 5 rondes was 
hij 3de bij de tussensprint. In 
de einduitslag heeft hij een 
mooie 6de plek in de wacht 
gesleept.
Al met al kan Wesley terug-
kijken op een mooi week-
end, waarbij hij ook heel veel 
belangstelling heeft gekre-
gen van veel familieleden, 
vrienden en sponsors die het 
machtig vonden om Wesley 
in actie te zien. Zondagavond 
heeft Wesley nog meege-
daan aan een marathon van 
50 rondes in Alkmaar, en de-
ze heeft hij netjes helemaal 
uitgereden.
Nu op naar het weekend van 
19 en 20 maart waar het NK 
lange afstanden plaatvind, 
en Wesley zich voor de 3000 
meter geplaatst heeft!

Uitgeest - Zondag stond de 
wedstrijd tegen laagvlieger 
WWSV op het program. Tra-
ditioneel hebben de Uitgees-
ters het lastig tegen deze op-
ponent, waar eerder dit sei-
zoen kostbare punten wer-
den gemorst. Trainer/coach 
Ton van Duijn had dan ook de 
nodige strategische verande-
ringen toegepast waarbij dy-
namiek het sleutelwoord was.

Stormvogels startte voort-
varend. Ondanks een vroe-
ge tegentreffer liep de ploeg 
binnen het kwartier uit naar 
een 1-5 voorsprong waarbij 
er geen vuiltje aan de lucht 
leek. De ploeg creeerde vol-
op mogelijkheden en had ei-
genlijk de voorsprong verder 
uit moeten bouwen. De Uit-
geesters verzuimden ech-
ter de kansen te benutten en 
WWSV kreeg daardoor de 
mogelijkheid om terug in de 
wedstrijd te komen. Daarbij 
moet worden aangetekend 
dat de opponent nauwe-
lijks velddoelpunten maakte, 
maar mede in het zadel werd 
geholpen door de scheids-
rechter. Scores vonden voor-
namelijk plaats uit doodspel-
momenten, waardoor de eer-
ste helft niet echt boeiend 
was. 
Bij rust was de stand 7-7 het-

geen Van Duijn niet tot tevre-
denheid stemde. Hij bena-
drukte nogmaals  de kwets-
baarheden van WWSV en 
waar de accenten moes-
ten worden gelegd.  Storm-
vogels was beduidend be-
ter maar kon ook in het be-
gin van de tweede helft geen 
afstand nemen. In de 10e mi-
nuut wist Gerard Valkering 
zijn ploeg op voorsprong te 
brengen, maar het duurde 
vervolgens 8 minuten voor-
dat de marge eindelijk op 
twee werd gebracht door De-
mi Erkelens. Dit bleek nader-
hand een bevrijdende treffer. 
Stormvogels leek meer ont-
spannen te gaan korfballen 
en de mand werd makkelij-
ker gevonden.  Onze dorps-
genoten liepen vrij eenvou-
dig uit naar 8-13 en WWSV 
kwam er niet meer aan te 
pas. Van Duijn besloot om al 
zijn reservespelers in te zet-
ten, comfortabel dat de eind-
zege niet meer in gevaar zou 
komen.  Integendeel, Storm-
vogels liep verder uit en wist 
de partij uiteindelijk met dub-
bele cijfers te winnen:  8-16.

Scores : Eveline Nootebos 
(4), Gerard Valkering (4), Jord 
Betjes (3), Jeroen Kuijk (2), 
Demi Erkelens(1), Danny Ha-
ije (1), Lisa Haije (1).

     Korfbalflits
       Stormvogels

Volop afwisseling 
op het Open Podium

Uitgeest - Zaterdag 27 fe-
bruari om 20.30 uur is er 
weer het maandelijkse gra-
tis toegankelijke Open Podi-
um bij De Zwaan Cultureel. 
Er is voor elk wat wils: caba-
ret, viool, Bluegrass, folk, gi-
taar, country.
Voor wie namen wil:
• Bert Pruis en Lex van Am-
sterdam o.a. liedjes van Neil 
Young.
• Liza Jane Bluegrass Band: 
Vijf ervaren muzikanten. Zij 
spelen uitsluitend zelfge-
schreven moderne bluegrass 
met goede close harmony 
zang. 

• John Kleppe: cabaretier, co-
median. 
• 4/4 All: country/folk/ blue-
grassband uit Alkmaar. 
• Bart van Beveren: gitaar, 
zang, folk uit Oegstgeest
• Nicolaas Snel: Solo viool,  
eigentijds repertoire te wil 
brengen met Country, Ierse 
en Jazz-invloeden.
• Een finalist van het Griffi-
oen/Zuidplein Cabaretfesti-
val gehouden 5 en 6 februari 
2016. Wie de finalist is, is op 
dit moment nog niet bekend, 
zodra de organisatoren meer 
weten staat dat op de websi-
te en Facebook. 
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Ophaaldata gft-afval
In week 8 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 22 februari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 24 februari.
De Koog: donderdag 25 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 26 februari. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op 
vrijdag 26 februari.

Burgerlijke stand

GEBOREN
Wytze Albert Govert de Vink, zoon van W.J. de Vink en A. de Vink-
Hartog

Miss IQ biedt hulp 
aan jonge moeders 
Vorig jaar verhuisde Stichting Miss IQ van Alkmaar naar de IJmond en 
streek neer in het gebouw van basisschool De Wissel in Uitgeest. Hoofd-
doel van de stichting is: ‘Mensen de weg wijzen, die het niet meer we-
ten.’ In de praktijk biedt Miss IQ vooral professionele hulp aan jonge (tie-
ner)moeders. 

Miss IQ kan hulp bieden bij onder meer:

•	 invullen	van	diverse	formulieren
•	 aanvragen	verzekeringen,	abonnementen	etc.
•	 uitleg	bij	brieven	van	overheid,	instanties/bedrijven
•	 telefonisch	contact	met	diverse	instanties
•	 loopbaanadvies,	sollicitatiebrieven	en	-gesprekken
•	 aanvragen	uitkeringen	en	toeslagen	belastingdienst
•	 correspondentie	in	het	algemeen
•	 bemiddeling	naar	schuldhulp
•	 leren	omgaan	met	geld
•	 ordenen	administratie
•	 bemiddeling	ter	voorkoming	van	deurwaarders

Een afspraak maken kan maandag, dinsdag en woensdag van 09.00 tot 
12.00 uur op tel. 0251-296098. E-mail: info@stichtingmissiq.nl 

Naast deze activiteiten ondersteunt Miss IQ ook kinderen in het Caribi-
sche deel van het koninkrijk met financiële middelen en school- en sport-
materialen. Doel is kinderen die in armoede leven door gerichte educatie 
te behoeden voor het afglijden naar criminaliteit.

Deze schets moet nog nader worden uitgewerkt. De plaats van de sporen 
ligt voor 90% vast. De ligging/loop van de watergang, locatie en vormge-
ving van het dienstgebouw, de toegangsweg e.d. moeten nog nader wor-
den bepaald en besproken met de belanghebbenden. Aan deze schets 
kunnen geen rechten worden ontleend (illustratie: ProRail)

Opvoedspreekuur 
naar Vrijburgschool
Het opvoedspreekuur van Genna Oldewelt (pedagoog bij de JGZ Kenne-
merland) verhuist van het Gezondheidscentrum in de Waldijk naar basis-
school de Vrijburg aan de Niesvenstraat 2. Op het inloopspreekuur van 
08.30-10.30 uur zijn alle Uitgeester ouders van kinderen van 0 tot 19 
jaar welkom op de vrijdagen 19 februari, 18 maart, 22 april, 20 mei en 
17 juni 2016.
Waarom een opvoedspreekuur? Opvoeden en opgroeien is een hele klus 
en het is heel normaal dat u dan soms tegen vragen oploopt. Erover pra-
ten kan vaak helpen.  Het hoeft daarbij helemaal niet om ingewikkelde 
problemen te gaan. Hoe eerder een probleem wordt opgelost hoe beter 
het is voor de sfeer in uw gezin en de ontwikkeling van uw kind!

Vragen die we zoal tegenkomen op het opvoedspreekuur:
•	 Mijn	dochter	van	vier	doet	zo	lelijk	tegen	mij	als	ik	haar	uit	school	haal
•	 Mijn	zoontje	van	vijf	luistert	absoluut	niet,	totdat	ik	heel	kwaad	word
•	 Sinds	de	scheiding	wil	mijn	dochter	van	tien	niet	meer	bij	andere	kinde-
 ren spelen
•	 Mijn	zoon	van	zeven	maakt	er	iedere	morgen	een	drama	van	om	naar	
 school te gaan
•	 Mijn	dochter	van	dertien	trekt	zich	zo	terug,	wat	gaat	er	toch	in	haar	om?
•	 Mijn	zoon	van	vijftien	moet	de	hele	week	bijkomen	van	zijn	weekend

Met deze, maar natuurlijk ook met andere vragen kunt u terecht bij het 
inloopspreekuur. 

College Uitgeest blij met keuze 
voor opstelterrein ‘N203’
Het opstelterrein voor sprinters komt definitief op de locatie ‘N203’ in 
Uitgeest: aan de oostzijde van het viaduct A9 en aan de zuidkant langs 
de provinciale weg N203 en de spoorbaan Krommenie-Uitgeest. Staats-
secretaris Sharon Dijksma heeft haar onomkeerbare besluit daarover op 
1 februari per brief gemeld aan Uitgeest en de overige regiogemeenten, 
de provincie Noord-Holland en ProRail. Het college van Uitgeest is blij 
dat het zich onvoorwaardelijk is blijven inzetten voor de keuze die nu 
door het Rijk is gemaakt.
Burgemeester Wendy Verkleij: ‘Het was bepaald geen gelopen race. In 
januari 2015 schoven we met vijf gemeenten de ‘N203’ naar voren als 
voorkeurslocatie. Voor Uitgeest de op een na beste optie, de beste zou 
immers zijn: buiten onze gemeentegrenzen. Maar als het dan toch Uit-
geest moest worden was voor ons van meet af aan duidelijk dat de loca-
tie ‘N203’ uit het oogpunt van leefbaarheid voor onze inwoners de bes-
te keuze was.’
‘De afgelopen maanden ontstond er echter steeds meer druk om het ma-
ken van de definitieve keuze uitgesteld te krijgen, of zelfs tot nieuwe af-
wegingen en keuzes te komen. Hoewel we begrip hadden voor de rol 
van onder meer de provincie, die zich zorgen maakt over de uitvoerbaar-
heid van de aanleg van de toekomstige verbinding A8-A9, zijn we ons 
met veel energie sterk blijven maken voor de locatiekeuze die nu een 
feit is. In het besluit dat er nu ligt neemt de staatssecretaris de zorgen 
van de provincie overigens ook goeddeels weg. Dit succes stemt ons 
ook om die reden tot grote tevredenheid.’
ProRail zal de vervolgstappen voor de inrichting van het opstelterrein 
naar buiten brengen. Burgemeester Verkleij: ‘Zeker is dat wij ons samen 
met de provincie, de ministeries van IenM en OCW en ProRail zullen in-
spannen om het terrein zo goed mogelijk in het groene, open landschap 
in te passen en de nadelen op het gebied van geluid- en lichthinder te 
beperken.’

Schrijft u mee aan de Woonvisie Uitgeest?

De gemeente Uitgeest stelt in samenwerking met bureau Com-
panen een woonvisie op voor Uitgeest. Deze visie moet onder 
meer antwoord geven op de vraag voor welke groepen inwo-
ners Uitgeest in de nabije toekomst moet gaan bouwen en wat 
voor soort woningen dat dan bij voorkeur zouden moeten zijn. 
De inbreng van de inwoners van Uitgeest bij de beantwoording 
van deze vragen is uiteraard van groot belang! 
Op de homepage van de website www.uitgeest.nl is een vragen-
formulier te vinden. Dat kunt u downloaden, invullen en vóór 
1 maart 2016 bij de gemeente inleveren. De antwoorden wor-
den gebruikt bij het opstellen van de Woonvisie Uitgeest, die in 
mei 2016 aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voor-
gelegd. 
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