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Eerste herdenking bij 
oorlogsmonument

Uitgeest - Vrijdag vond een 
herdenking plaats van het 
neerstorten van een Ame-
rikaanse B17 in een wei-
land in Uitgeest, dichtbij de 
grens met Heemskerk. De 
bommenwerper verongeluk-
te op 10 februari 1944, na in 
de lucht te zijn bestookt door 
Duitse jachtvliegtuigen. De 
herdenking werd gehouden 
op initiatief van de gemeente 
Uitgeest, waarbij de organi-
satie ter hand werd genomen 
door het Uitgeester Comité 
4 mei en de gemeente Uit-
geest, in samenwerking met 
de Aircraft Recovery Group 
’40-’45 (ARG).

De Boeing B17-G die door zijn 
bemanning ‘Hells Belles’ was 
gedoopt, nam op 10 februari 
1944 deel aan een missie met 
meer dan duizend toestel-
len. Opgestegen vanuit Nor-
folk zette de bommenwerper 
koers naar Braunschweig om 
industriële doelen te bom-
barderen. De ‘Hells Belles’ 
werd op de terugweg boven 
Nederland door Duitse jagers 
ontdekt en verschillende ke-
ren onder vuur genomen. Als 
gevolg daarvan brak de rech-
tervleugel af en werden ver-
schillende bemanningsleden 
uit het toestel geslingerd. De 
B17 stortte neer in een wei-
land langs de Communicatie-

weg, aan de Uitgeester kant 
van de gemeentegrens Uit-
geest-Heemskerk. Vier leden 
van de bemanning vonden 
de dood; de zes overleven-
den werden afgevoerd naar 
Fort Veldhuis. Een van de 
overlevenden, copiloot Sa-
muel Gundy, bezocht op uit-
nodiging van de Aircraft Re-
covery Group en de gemeen-
te eind jaren tachtig de ge-
meente Uitgeest en de plaats 
van de crash.
Precies zestien jaar geleden 
werd een gedenkteken aan 

de Communicatieweg opge-
richt op initiatief van de Air-
craft Recovery Group ’40-’45, 
die in Fort Veldhuis een oor-
logsmuseum beheert. Bij de 
onthulling waren familiele-
den van omgekomen beman-
ningsleden aanwezig. 

Het is dit jaar – 73 jaar na 
dato – voor het eerst dat op 
de dag en het tijdstip van de 
crash een herdenking plaats-
vond van de tragische ge-
beurtenis op 10 februari 
1944. (foto: Ger Bus)

Wéér Nederlands kampioen
Anneke Jelsma-de Jong 

prolongeert titel
Hilversum/Uitgeest - Van 
zaterdag 4 tot en met zondag 
12 februari vonden de Nati-
onale Overdekte Veteranen 
Kampioenschappen  Ten-
nis 2017 plaats. Op de ba-
nen (trage hardcourt) van 
het Tulip Tenniscenter in Hil-
versum deden 407 tennissers 
een gooi naar de nationale ti-
tel in het enkel-, dubbel- en 
gemengddubbelspel.

De Uitgeestse Anneke Jels-
ma-de Jong prolongeerde 
haar titel in de categorie Da-
mes Enkel 70+.

Met haar partner in de mix 
dubbel Nico Jongsma werd 
de Uitgeestse ook Neder-
lands kampioen in de leef-
tijdscategorie 70+.
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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

MHCU meisjes D1 en 
C3 zaalhockeykampioen
Uitgeest - De zaalhockey 
competitie van deze win-
ter werd voor Meisjes C3 en 
Meisjes D1 van de Uitgeester 
Hockey Club wel heel mooi 
afgesloten. Beide teams zijn 
kampioen geworden in hun 
poule.  Voor MD1 was het 
super spannend. Tijdens de 
laatste speeldag moesten de 
meiden na zelf gespeeld te 
hebben, afwachten hoe de 
concurrenten het er in de al-
lerlaatste wedstrijd  vanaf 
zou brengen. Abcoude speel-
de gelijk waarna het punten-
aantal van dit team gelijk was 
aan dat van  meisjes D1 Uit-
geest. Uitgeest bleek meer 
doelpunten te hebben ge-
maakt waardoor zij winter-
kampioen werden. 
Bij Meisjes C3 leek op pa-
pier het kampioenschap iets 
makkelijker te zijn bereikt. 
Afgelopen zondag won C3 2 

maal waardoor zij in punten-
totaal de nummer 1 positie in 
de poule innamen. Maar Uit-
geest had in tegenstelling tot 
de nummers 2, 3, 4 en 5 in de 
poule 2 wedstrijden minder 
gespeeld. Omdat zij na de-
ze wedstrijden toch de lijst 
aanvoerden, werd besloten 
om de afgelaste wedstrijden 
niet meer in te halen. De top 
4 kon door deze wedstrijden 
niet meer veranderen. Desal-
niettemin waren het twee su-
per spannende wedstrijden 
die de meiden van C3 afgelo-
pen zaterdag speelden.
 
Meisjes D1 (foto boven) 
speelde deze  zaalcompe-
titie met: Lotte, Aimee, Isa, 
Pleun, Mara, Meike, Pien, Iri-
ni en Luna. Meisjes C3 speel-
de met Liselotte, Veerle, Cato, 
Fleur, Kee, Lisa, Anna, Birgit, 
Sterre en invalster Pleun.

Gevarieerd Open 
Podium in De Zwaan

Uitgeest - Nog nooit zoveel 
verschillende instrumenten 
waren te horen op het Open 
Podium in De Zwaan. Gitaar, 
banjo, dobro, ukelele, ac-
cordeon, klarinet, dwarsfluit, 
contrabas, piano,  saxofoon: 
ze zijn allemaal te horen tij-
dens het Open Podium op za-
terdag 25 februari.
De bijbehorende muzikan-
ten zijn:
• Holy Cow met Ameriacan, 
Blues, Folk en Country. Zij 
spelen graag op feestjes, in 
huiskamers en op straatfes-
tivals;
• Freilach met Klezmer mu-
ziek, van origine de instru-
mentale muziek van de Jid-
dischsprekende Asjkenazi-
sche Joden, onder leiding 
van Bertie Buis, accordeon-
docent in Uitgeest;
• Vocal Group ‘Men@Work’: 
12 ervaren zangers met een 

passie voor meerstemmige 
zang,  en een piano bespeel-
de door Frank Hoebe. Van 
Queen tot de Poema’s, van 
Elton John tot Adèle.
• Johan Keeman: Eigen werk, 
singer/songwriter uit Haar-
lem. 
• Mandy Lodder: Improvisa-
tie Theater, zij vindt het heer-
lijk om zich te laten verrassen 
door suggesties uit het  pu-
bliek en daarmee scenes te 
gaan spelen die zorgen voor 
een lach, een traan of ont-
roering.
• Marjan Weurding: speelt gi-
taar en zingt bekend popre-
pertoire.

Om 20.30 beginnen de eerste 
muzikanten te spelen, hoe 
laat de laatste klanken klin-
ken is altijd maar de vraag. 
Natuurlijk is de toegang ook 
deze keer weer gratis!

Mandy Lodder improviseer graag (foto:  Jacqueline van der 
Kort)

Uitgeest - Tijdens een work-
shop tablet van drie bijeen-
komsten van de Stichting 
Uitgeester Senioren leert u 
onder andere het bedienen 
van het aanraakscherm (tik-
ken, swipe, vasthouden, dub-
bel tikken), verbinding ma-
ken met een Wifi netwerk-
werk, instellingen op uw ta-
blet (achtergrond instellen, 
apparaat opties, software-
update). Gebruik van Goo-
gle en het toetsenbord. Wat 
apps zijn, apps binnenhalen 
met Play Store. Wat te doen 
als een programma vastloopt, 

mailen op de tablet en E-
books downloaden. 
De workshop vindt plaats op 
donderdag 23 en 30 maart 
en 6 april van 09.30 tot 11.30 
uur. Kosten 12 euro voor 3 
workshops, inclusief koffie/
thee en lesmateriaal. Vooraf 
opgeven op het kantoor van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren, op de eerste etage van 
Dorpshuis de Zwaan, Mid-
delweg 5, 1911 EA Uitgeest, 
telefonisch: 0251-31 90 20 of 
via e-mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook www.uitgeesterseni-
oren.nl.

Workshop tablet voor 
senioren in Uitgeest
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Het was dit weekeinde even winter en dat geeft mooi plaatjes. Vrijdag bij een ge-
voelstemperatuur van –7 deze foto gemaakt. Het opzwepende water van het Uitgeestermeer 
creëerde dit moment. Foto en tekst: Ger Bus

De column van Monique.....

Het is in een eerdere column al eens ter sprake gekomen dat ik geen ster ben op het ge-
bied van handwerken. Op school was ik slordig in de kruissteekjes die een eindeloze lap 
stof moesten opvullen. En ik zie nog precies het bolletje wol voor me waarmee ik mijn eer-
ste breiwerk diende te voltooien. Wit gemeleerd met pasteltinten, schattig en soepel op de 
bol maar zó strak gebreid dat ik de pen er niet meer tussen kreeg. Vele jaren later hoopte ik 
dat een naaicursus inzicht zou verschaffen want ik kon toch niet eeuwig op de creativiteit en 
goedentierenheid van mijn moeder leunen. Jassen en broeken zou ik nooit zo mooi kunnen 
maken als zij en dat hoefde ook niet eens. Als ik maar dingen kon herstellen of een zoom-
pje kon uitleggen. Maar buiten het feit dat ik er te slordig  voor ben, registreer ik dat ande-
ren dit veel beter kunnen. Ik heb wel grote bewondering voor andermans kwaliteit. Mijn moe-
der ziet in één oogopslag hoe zakken, kragen of mouwen in elkaar zitten. En mijn schone zus 
heeft een verkleedzaak voor kinderen. Haar creaties zijn vele malen mooier dan de snel in el-
kaar geflanste carnavalsbroddeltjes uit de speelgoedzaken waar je overigens nooit veel ver-
der komt dan een prinsessen- of clownsoutfit terwijl je bij haar álles vindt en als het er niet is 
dan maakt ze het gewoon. Moet je naar een feest als goudgespikkelde gordelmol, zij maakt 
het terwijl u wacht. 
Maar nu iets anders. Mijn zoon zit met een jaszak waar iemand met zijn volle gewicht aan is 
gaan bungeejumpen. Een probleem dat ik niet ga oplossen, dat heb ik allang in de gaten.
Dus hup naar de Turk in het dorp. Ik vraag mij overigens af of je dat zo mag zeggen, de Turk. 
Het klinkt zo oneerbiedig en ik ben bang dat het denigrerend wordt opgevat. Als hij uit België 
zou komen en ik zeg dat ik het naar de Belg breng dan zou ik dat weer niet hebben. Overi-
gens komt de man misschien helemaal niet uit Turkije. Vanaf nu ga ik dus gewoon kleerma-
ker zeggen omdat het in principe geen barst uitmaakt waar hij vandaan komt en gelet op zijn 
uitspraak is hij wellicht in Nederland geboren. Ik kan ook gewoon zijn naam eens vragen. Hij 
is een jonge, spontane vent die architectuur heeft gestudeerd en per toeval (ik geloof door 
zijn vader) in dit vak terechtgekomen is. Ik heb hem nog nooit chagrijnig gezien en ieder 
meegebracht kledingstuk wordt met een lach aangepakt en nauwkeurig bekeken. Hoe moei-
lijker de klus, des te groter de uitdaging beweert hij. Hij wordt nooit nerveus. Het liefst ziet hij 
dat jij er zelf met je tengeltjes van afblijft. Sommige mensen pulken namelijk thuis alvast be-
hulpzaam de rits eruit maar dat heeft hij liever niet. Bij mij hoeft hij daar niet bang voor te zijn 
want zelfs dát vind ik ingewikkeld. 

Monique Teeling

Kleermaker

Door leraren Muziekschool
Uniek klassiek concert 
bij De Zwaan Cultureel 
Uitgeest - Drie docen-
ten van de Nieuwe Muziek-
school Uitgeest  geven zon-
dag 26 februari in De Zwaan 
een klassiek concert met als 
titel ‘Rondreis over de wereld 
in 60 minuten’. Daniel Ma-
thot, Sonja Tol en Gijs Braak-
man spelen werken van Turi-
na, Rachmaninov, Jobim, Ro-
ta, Doppler, Büsser en Piaz-
zolla.
Daniel Mathot begon met vi-
ool en piano maar heeft op 15 
jarige leeftijd de gitaar ont-
dekt. Dat was liefde op het 
eerste gezicht. Na een aan-
tal jaren metal en rock kwam 
hij in aanraking met jazz. Hij 
werd toegelaten op het con-
servatorium en behaalde in 
2009 zijn master. Naast jazz 
speelt hij ook Braziliaan-
se muziek, klassieke muziek, 
fusion, pop en rock in ver-
schillende bands en projec-
ten. Daniël kreeg les van o.a. 
John Abercrombie, Philip Ca-
therine, Jesse van Ruller, Ed 
Verhoeff en Paul Hock.
Sonja Tol kreeg in Zaandam 
haar eerste dwarsfluit lessen. 

Ze studeerde in 1979 af aan 
het Stedelijk Conservatorium 
in Zwolle bij Eugenie van der 
Grinten. Na haar opleiding 
volgde zij lessen bij Abby de 
Quant en Marieke Schnee-
man. Zij speelt in een thea-
terorkest en het blaaskwin-
tet “Voor de wind”. Met Em-
ma Ulrich vormt zij een duo 
voor piano en fluit.
Gijs Braakman heeft hoofd-
vak piano gestudeerd aan de 
Amsterdamse Hoge School 
voor de Kunsten. Na zijn stu-
dietijd heeft hij diverse optre-
dens gedaan, zowel solistisch 
als begeleidend. Van 2009 tot 
medio 2011 was hij  de vaste 
begeleider van het koor Vo-
cal Choice. Hij is de vaste pi-
anist op de Rafaël school in 
Haarlem en ook muzikaal lei-
der van het koor Take it Easy 
in Beverwijk.
Het concert begint om 11.00 
uur in Dorpshuis De Zwaan. 
Belangstellenden kunnen 
gratis een toegangskaart af-
halen bij Boekhandel Schuyt. 
Na afloop kunt u een vrijwilli-
ge bijdrage doneren.

Uitgeest - FNV-leden die 
hulp nodig hebben bij het 
invullen van hun belasting-
formulieren kunnen van 
de service van hun vak-
bond gebruik. Zij  kunnen 
zich melden vóór 10 maart 
bij W.Weber in Limmen, tel. 
0611329887/072-5051210 

(maandag t/m vrijdag tussen 
19.00 en 20.00 uur) of per e-
mail: fnvbelservuitgeest@
gmail.com. Er wordt inge-
vuld in het Clubgebouw van 
Speeltuinvereniging Kinder-
vreugd,  Middelweg 108/110 
te Uitgeest op 14, 21, 28 
maart en 4 april. 
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The Chief, rock-’n-roll en 
meer in De Vriendschap

Akersloot - Vrijdag 17 febru-
ari kan iedereen weer eens 
ouderwets rocken. De Win-
tertoer van Henk Haanraads 
strijkt neer in De Vriendschap; 
nostalgie ten top. De muziek 
start om 21.30 uur en de en-
tree is gratis. Henk Haanraads 
speelt als solist The Chief 
sinds ruim tien jaar de zalen 
plat en laat iedere muziek-
liefhebber genieten van num-
mers van grote gitaristen als 
Eric Clapton, Carlos Santa-
na, Mark Knopfer en andere. 
Zijn gitaarspel is zijn sterkste 
kant, maar zingen doet hij ook 
met een rauwe maar warme 
stem. Henk weet iedere per-
formance weer tot een hoog-
tepunt te brengen en laat alle 
aanwezige genieten van mu-

ziek op hoog niveau.
Op zondag 26 februari is er 
een ‘Rock-’n-roll Ball Mas-
que’. Trek de dansschoenen 
en petticoat aan, haren in het 
vet en swingen maar! Samen 
met de dansschool wordt er 
maandelijks een gezellig 
rock-’n-rollfeest georgani-
seerd. Vanaf 15.00 uur is ie-
dereen welkom. 
Maar eerst wordt zaterdag 25 
februari een keezdrive in De 
Vriendschap georganiseerd. 
Inschrijven kan via keeza-
kersloot@outlook.com, 0251-
312866 of aan de zaal. Tevens 
wordt er zaterdag 25 februa-
ri gedart in De Vriendschap. 
Dart Vereniging Kennemer-
land organiseert een D.V.K. 
rankingtoernooi, 2e, 3e en 4e 

Genieten van biertjes in 
Proefl okaal Dampegheest
Limmen - Zondag 19 febru-
ari is het weer zover, de der-
de zondag van de maand. 
De dag dat het Proefl okaal 
van Brouwerij Dampegheest 
weer open is. 
Men kan dan in de Oude 
School aan de Schoolweg ge-
nieten van de heerlijke speci-
aalbieren van Dampegheest 
in een gezellig en gemoe-
delijk proefl okaal. Naast de 

eigen bieren van Dampeg-
heest, Winterwit, Zware Huf-
ter en Manus van de tap en 
de overige op de fl es, worden 
er ook een paar aparte ande-
re speciaalbieren geschon-
ken. Bieren die niet overal 
verkrijgbaar zijn en met een 
vaak uitgesproken smaak. 
Geopend van 15.00 tot 20.00 
uur. Op 19 maart is Dampeg-
heest weer geopend.

My Little Kitchen: 
Gezond en lekker eten 

in gezellige sfeer
Castricum - My Little Kit-
chen in het hartje van het 
dorp is anders dan alle res-
taurants in de omgeving. 
Wie binnen komt wordt ge-
raakt door een bijzonder ge-
zellige en creatieve inrich-
ting, compleet met een kin-
derhoek. Maar wat My Lit-
tle Kitchen uniek maakt is de 
menukaart met heerlijke en 
gezonde gerechten afkom-
stig uit de gehele wereld. Om 
ter plekke van te genieten 
of mee te nemen naar huis. 
Dat zou je eerder in een we-
reldstad verwachten. Marlon 
Muntslag en Phuong Huynh 
zijn de initiatiefnemers, een 
sympathiek stel dat met hun 
twee dochtertjes in Alk-
maar woont. Marlon vertelt:, 
,,We zijn de derde in Neder-
land die op deze wijze lek-
ker en gezond eten aanbie-
den. Onze gasten kunnen 
zelf een maaltijd samenstel-
len. Het draait vooral om de 
grote of kleine kommen met 
Poké met als basis rijst en/
of slamix, waarna gekozen 
wordt uit verschillende soor-
ten vis, rauw of gefl ambeerd 
en pittig of niet, of kip en met 
een keuze uit allerlei soorten 
rauwkost, een dressing zo-
als wasabi- of chilimayo en 
lekkere toppings, zoals se-

samzaad, kiemen, koriander, 
knapperige mais of sjalotjes. 
Dit gerecht is ook verkrijg-
baar als burrito.”
En er is meer: Surinaamse 
saotosoep, met kip of vegeta-
risch, loempiaatjes en Vietna-
mese lenterolletjes met ver-
schillende ingrediënten, ook 
vegetarisch. Of de gezonde 
chukawakame salade en kip 
yakitori. My Little Kitchen kan 
ook de catering verzorgen 
voor wie eens op iets anders 
wil trakteren.
,,Daarnaast zijn de smoot-
hies populair die zelf samen 
kunnen worden gesteld uit 
verschillende lekkere en ge-
zonde onderdelen”, vervolgt 
Phuong. ,,Uit Frankrijk komen 
macarons die we in heel veel 
verschillende smaken heb-
ben. Lekker bij de koffi e of 
thee en die hebben we hier 
ook in allerlei heerlijke vari-
anten. Een mooi adres dus 
om met iemand af te spreken, 
een hapje te eten of om een 
lekkere maaltijd op te halen. 

My Little Kitchen op de 
Dorpsstraat 47 is geopend 
van woensdag tot en met 
zondag van 12.00 tot 20.00 
uur. Het adres van de websi-
te is http://mylittlekitchen.nl 
of bel 0251-750678.

divisietoernooi en een be-
ginnerstoernooi.
Aan dit toernooi kan ieder-
een meedoen met uitzon-
dering van 1e divisiespelers.  
zowel leden als geen leden 
van de dartbond. Inschrij-
ven via info@vriendschapa-
kersloot .nl, 0251-312866 of 
direct in de zaal vanaf 19.30 
uur.

Castricum - De laatste 
maanden zijn er verschillende 
overlastmeldingen geweest 
bij de politie over hangjeugd. 

Overlast De overlast bestond uit in-
timidatie, afval achterlaten, 
baldadigheid en/of vernie-
ling in en om winkelcentrum 
Geesterduin, de parkeerga-
rage onder het gemeente-

huis en onder het Bakkers-
pleintje en vanuit verschillen-
de portieken. Jongeren die 
hier zonder redelijk doel wor-
den aangetroffen door de po-
litie riskeren een bekeuring.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Woolf Works - The Royal Ballet

donderdag 18.45 uur
vrijdag 21.15 uur  zaterdag  18.45 uur
zondag 20.00 uur  maandag 21.15 uur

dinsdag 18.45 uur  woensdag 21.15 uur
Jackie

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 21.15 uur
Fifty Shades Darker

donderdag 21.15 uur  vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur  maandag 18.45 uur

dinsdag 21.15 uur
Moonlight

donderdag, zaterdag, maandag 18.45 uur
dinsdag 16.00 uur  woensdag 18.45 uur

Demain tout Commence
vrijdag 18.45 uur  zondag 20.00 uur

maandag 16.00 uur  dinsdag 18.45 uur
Lion

woensdag 18.45 uur
La La Land

vrijdag 16.00 uur  woensdag 16.00 uur
Down to Earth

vrijdag 16.00 uur
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 13.30 uur
De Lego Batman Film (NL) 3D

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur  maandag 11.00 uur

dinsdag 13.30 uur  woensdag 11.00 uur
Storm

zaterdag, maandag, dinsdag &  woensdag 16.00  uur
De Lego Batman Film (NL) 2D

zaterdag 13.30 uur
zondag, maandag, dinsdag &  woensdag 11.00 uur

Masha en de Beer
zondag 11.00 uur  maandag 13.30 uur

dinsdag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur
Sing (NL) 2D

Programma 16 feb t/m 22 feb 2017

Woolf Works - Royal Ballet
Het pionierende literai-
re werk van Virginia Woolf 
is de inspiratie voor de mul-
ti-award-winnende choreo-
graaf Wayne McGregor, met 
zijn briljante triptiek voor The 
Royal Ballet. McGregor staat 
al lang vooraan in het ballet, 
met samenwerkingen over 
de hele artistieke wereld. In 

dit alom geprezen werk com-
bineert hij thema’s van drie 
van Woolf’s mijlpalen - Mrs 
Dalloway, Orlando en The 
Waves - met elementen van 
haar brieven, essays en dag-
boeken. De geprezen Britse 
componist Max Richter cre-
eert speciale elektronische 
en livemuziek voor dit ballet.

In Jackie kruipt Oscarwin-
nares Natalie Portman in 
de huid van First Lady Jac-
kie Kennedy. De fi lm vertelt 
het verhaal van de moord op 
John F. Kennedy en de vier 
dagen van nationale rouw 
door de ogen van deze cha-

Jackie rismatische First Lady. Een 
periode waarin de hele we-
reld zijn blik richtte op de be-
roemde weduwe. Een vrouw 
in rouw, die zich uiterlijk 
sterk moest houden om een 
geschokte natie gerust te 
stellen en het beeld van haar 
echtgenoot voor de eeuwig-
heid historisch te bepalen. 
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Castricum - Van 16 febru-
ari tot en met 6 mei expo-
seert Teska Seligmann haar 
schilderijen in de tentoon-
stellingsruimte van gemeen-
tehuis onder de titel: Tes-
ka brengt kleur. Teska Selig-
mann maakt lyrisch abstracte 
schilderijen in olieverf. Haar 
drijfveren zijn nieuwsgierig-
heid, de zoektocht naar be-
tekenis en essentie, het kij-
ken voorbij datgene wat wij 
met onze ogen zien, en dát 
op het doek zetten. De wer-
ken die zij hier toont prikke-
len de fantasie: de toeschou-
wer wordt uitgenodigd zijn/
haar eigen verhaal te vertel-
len bij wat er te zien is. Op 
donderdag 16 februari om 
19.30 uur wordt de exposi-
tie feestelijk geopend. Teska 
heeft Castricummers met een 
Syrische, Eritrese en Iraan-
se achtergrond uitgenodigd 

een gedicht in hun moeder-
taal voor te dragen en de be-
tekenis daarvan uit te leggen. 
Op de foto: Proeve.

Castricum   De meeste foto-
grafen waren zondag vroeg 
op om plaatjes te kunnen 
maken van het ongerepte 
sneeuwlandschap. Ze trok-
ken de duinen in, beklommen 

de Papenberg, de Schulp-
vaart werd bezocht en het 
buitengebied. Daar maakte 
Henk Hommes deze prachti-
ge foto, in kleur, maar het lijkt 
te gaan om een zwart-wit fo-

to. Later die ochtend namen 
kinderen bezit van Papen-
berg en het duingebied met 
de slee en er werden natuur-
lijk sneeuwpopen gemaakt; 
op en top wintervermaak.

Een mooie start voor 
Teer Makelaars

Castricum - Dat er een nieu-
we NVM-makelaar in Castri-
cum is bijgekomen zal nie-
mand zijn ontgaan. 
De eerste succesvolle wo-
ningtransacties zijn inmid-
dels een feit en menigeen 
weet het kantoor aan de 
Dorpsstraat te vinden. ,,We 
hebben een geweldige start 
gemaakt”, zegt Vanessa Ven-
del, een van de makelaars 
van het Teer kantoor in Cas-
tricum. ,,Nu zullen we door-
pakken en de inwoners van 
Castricum laten zien dat een 
professionele begeleiding en 
aandacht voor mens en wo-
ning een succesformule is 
die garant staat voor tevre-
den klanten.” En dat doen ze 
ook op zaterdag, want het 
kantoor is ook op die dag ge-
opend voor klanten.
,,Castricum is een ontzettend 

leuk werkgebied en we voe-
len ons hier prima thuis”, al-
dus assistent-makelaar Britt 
Nelis. ,,De warme chocomelk 
die we elke vrijdag uitdeelde 
op de markt vond gretig af-
trek en de mensen vonden 
het ook echt leuk om even 
een praatje met ons te ma-
ken.” Teer Makelaars heeft in 
het kader van de opening van 
haar vijfde vestiging speciaal 
voor de klanten uit de ge-
meente Castricum een aan-
trekkelijke actie: vijftig pro-
cent korting op de courtage 
die nog loopt tot eind maart. 
Daarna maakt de makelaar 
zich klaar voor het landelijke 
Open Huis van de NVM op 
zaterdag 1 april. Nieuwe ac-
ties volgen dus houd de web-
site in de gaten of loop ge-
woon binnen voor informatie 
op de Dorpsstraat 62a.

Informatieavond over 
auto-immuunziekten 

Regio - Ziektebeelden waar-
bij het immuunsysteem op 
eigen weefsel onaange-
past reageert, worden au-
to-immuunziekten genoemd. 
Schildklierproblemen, ziek-
te van Crohn, Colitis Ulcero-
sa, Lupus, Reumatoïde Artri-
tis, Multiple Sclerose, Sarco-
idose, zijn voorbeelden van 
auto-immuunziekten. Klach-
ten presenteren zich vaak in 
spieren, gewrichten, huid en 
interne organen, zoals nieren, 
hart, longen en bloedvaten.
Frank Jonkers van praktijk 
BodySwitch gaat in op de ve-
le en individuele oorzaken 

die samen tot al deze ziektes 
kunnen leiden. Uit studies 
blijkt dat slechts 25% van de 
ziektebeelden, waarbij au-
to-immuniteit een rol speelt, 
wordt bepaald door genetica 
(erfelijke factoren). ,,Omge-
vingsfactoren bepalen voor 
75% het ontstaan van auto-
immuniteit; belangrijke zijn 
voeding, darmflora, stress, 
toxines en infecties. We kun-
nen hier dus veel invloed op 
uitoefenen.”
De lezing is bedoeld voor pa-
tiënten om inzicht te geven 
over de vele mogelijke oor-
zaken van auto-immuunziek-

ten en om te laten zien hoe 
de integrale aanpak bij Body-
Switch een uitkomst kan bie-
den. Er is vaak meer mogelijk 
dan men soms denkt. 
Door alle oorzaken aan te 
pakken is de slagingskans 
maximaal. Op dinsdagavond 
28 februari in het oplei-
dingslokaal van BodySwitch 
aan de Rijksstraatweg 55 in 
Heemskerk, van 19.30 uur tot 
21.30 uur. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden. BodyS-
witch , praktijk voor integra-
le geneeskunde, is gespe-
cialiseerd in het op een na-
tuurlijke manier verminde-
ren van aanhoudende, chro-
nische ziektebeelden. Aan-
melden via www.bodyswitch.
nl, per e-mail heemskerk@
bodyswitch.nl of telefonisch: 
0251-234 000.

Castricum   Postzegelver-
eniging Castricum houdt een 
postzegelbeurs op zondag 19 
februari van 10.00 tot 16.00 
uur in Dorpshuis de Kern, 
Overtoom 15. Leden, hande-
laren en verzamelaars uit al-
le delen van het land bieden 
een grote verscheidenheid 
aan kwalitatief goed filatelis-
tisch materiaal aan. Ook zijn 
er de nodige dubbeltjesboe-
ken aanwezig. Natuurlijk kan 
er ook volop geruild worden.  

Postzegelbeurs De beurs is geopend voor ie-
dere verzamelaar van postze-
gels, post(waarde) stukken, 
ansichtkaarten et cetera. De 
toegang is gratis. Het bestuur 
verschaft informatie over het 
verzamelen van postzegels 
en de voordelen van een lid-
maatschap. Ex- verzamelaars 
en erfgenamen, die een ver-
zameling willen verkopen 
kunnen zich gratis laten ad-
viseren. Jeugdige verzame-
laars kunnen gratis postze-
gels uitzoeken uit een gro-
te partij door seniorleden be-
schikbaar gestelde zegels.

Belastingondersteuning

Castricum - In Castricum 
gaan  Welzijn Castricum, Bi-
bliotheek Kennemerwaard en 
Socius belastingondersteu-

ning vorm geven. 
De bibliotheek stelt compu-
ters met internetverbinding 
en printfaciliteiten beschik-

baar, Welzijn Castricum ge-
trainde vrijwilligers en Soci-
us zorgt voor de deskundig-
heidsbevordering. Op 23 fe-
bruari om 14.00 uur zal Zita 
Onderwijzer, sociaal raadslid 
van Socius belangstellenden 
informeren over aandachts-
punten in de belastingaangif-
te en de geboden ondersteu-
ning. Vervolgens is het moge-
lijk om een afspraak te ma-
ken voor de daadwerkelijke 
ondersteuning tijdens de we-
kelijkse belastingspreekuren 
op donderdag van 14.00 tot 
15.00 in de bibliotheek van 
Castricum. Men kan zo bin-
nenlopen.
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Kapitaal geëxposeerd
Castricum - Aja Waalwijk 
belegt zijn geld in kunst. Na-
dat de euro werd geïntrodu-
ceerd gebruikte hij zijn ver-
zamelde collecties guldens, 
stuivers, dubbeltjes, centen, 
marken, peseta’s, kronen en 
franken voor het vervaardi-

gen van assemblages van al-
lerlei aard. Geld of eigenlijk 
geldverkeer speelt de hoofd-
rol in deze serie panelen. 
Waalwijks kunst is verhalend 
en sluit om die reden aan bij 
het thema ‘woord en beeld’ 
waaraan ook dorpsdichter 

Bob van Leeuwen, Riann, Mia 
Wijten en Ben Waalwijk deel-
nemen. De expositie loopt tot 
en met 19 februari bij Gale-
rie Streetscape, geopend van 
donderdag tot en met zondag 
14.00-17.30 uur. Foto: Saskia 
Steenbakkers. 

Bij Hummel in Heemskerk
Laagste prijs voor terras-
overkappingen Deponti

Heemskerk - Het hele jaar 
droog en uit de wind zitten 
op het terras? Hummel Kozij-
nen & Wooncomfort is exclu-
sief dealer voor heel Noord-
Holland van Deponti terras-
overkappingen met gegaran-
deerd de laagste prijs. Een 
complete terrasoverkapping 
van circa 400 cm breed en 
circa 250 cm diep is al te be-
stellen vanaf 1.300 euro, in-
clusief BTW.
Deze terrasoverkapping is le-
verbaar in de kleuren crème/
wit of antraciet en voorzien 
van polycarbonaat bepla-
ting. Luxe opties, zoals led 
verlichting, een terrasver-
warmer, spiekozijnen voor de 
zijwanden en Fiano schuif-
glaswanden (veiligheids-
glas) voor het geheel afslui-
ten van de overkapping, be-
horen tot de mogelijkheden. 
Zo kan iedereen bij elk weer-
type optimaal genieten van 
de tuin. Het doorzichtige dak 
versterkt de zonnestralen en 
het is al snel lekker om bui-
ten te zitten. Beleef alle sei-
zoenen met een luxe terras-

overkapping, van het eerste 
voorjaarszonnetje tot de laat-
ste mooie herfstdag. Nu be-
stellen is in het voorjaar al 
genieten. Hummel heeft di-
verse Deponti terrasoverkap-
pingen zeer realistisch op-
gesteld in de showroom aan 
de Lijnbaan 44a in Heems-
kerk. De terrasoverkappin-
gen zijn verrassend laag ge-
prijsd en eenvoudig zelf te 
plaatsen door de zeer uitge-
breide montagehandleiding. 
Uiteraard kunnen de over-
kappingen ook door de vak-
kundige medewerkers van 
Hummel Kozijnen & Woon-
comfort worden geplaatst te-
gen een vriendelijk montage-
tarief. Met een Deponti ter-
rasoverkapping is het genie-
ten geblazen, dankzij woon-
comfort van de hoogste klas-
se. Kortom, een must voor ie-
dereen die van het buitenle-
ven houdt. De showroom is 
nu zes dagen per week ge-
opend. Voor een vrijblijvende 
prijsopgave kan ook worden 
gebeld met nummer 0251 
234484.

Castricum - In de voorjaars-
vakantie is er voor alle leef-
tijden wat te beleven in Huis 
van Hilde. Nieuw is een pre-
sentatie over de spectaculai-
re duikvondsten bij Texel; op 
een groot digitaal aanraak-
scherm kan men het onder-
zoek naar de japon van Ko-
ninklijke allure op de voet 
volgen. 
In 2014 werd in een wrak bij 
Texel een aantal spectaculai-
re vondsten gedaan, waaron-
der een bijzonder goed be-
waard gebleven japon van 
zijden damast uit de zeven-
tiende eeuw, andere kleding-

Huis van Hilde in de vakantie 

Een musicaldag voor 
kinderen bij Toonbeeld

Castricum - Ook tijdens de-
ze voorjaarsvakantie organi-
seert Toonbeeld Castricum 
een musicaldag. 

Kinderen gaan samen met 
docenten Mena Leila en San-
ne Mallant zingend, dansend 
en acterend aan de slag met 
Disneymusical Alladdin.

Ze nemen een lunchpakket 
mee. Om 15.30 uur begint 
een presentatie voor publiek.
Op woensdag 22 februari, 
van 10.00 tot 16.00 uur, Voor 
jongens en meisjes van zes 
tot en met dertien jaar. In-
schrijven voor vrijdag 17 fe-
bruari via musicaldagcastri-
cum@gmail.com.

stukken en een deel van een 
Oosters tapijt. De vondsten 
worden op dit moment in het 
depot van Huis van Hilde na-
der onderzocht. Er zijn ook 
duikvondsten van andere lo-
caties rond Texel te zien. 

Het kinderprogramma heeft 
een Romeins thema, aan-
sluitend bij de tijdelijke ten-
toonstelling Romeinse kust 
die nog tot en met 31 maart 
te zien is. Er zijn rondleidin-
gen, kinderspeurtochten, een 
speurroute voor kinderen en 
meer. Kijk op de website voor 
het gehele programma.

Castricum - Dit week-
end waren er twee NK’ s. 
De sprinters en middellan-
geafstandlopers reisden af 
naar Apeldoorn om te strij-
den voor de medailles bij het 
NK indoor en de langeaf-
standlopers konden ditzelfde 
doen op het NK 10km op de 
weg in Schoorl. TDR-atleten 
haalden drie medailles bin-
nen. Bram Anderiessen wist 
zich op zaterdag eenvoudig 
te plaatsen voor zijn tweede 
seniorenfi nale ooit. De A-ju-
nior zette met 400 meter te 
gaan zijn eindsprint in, nam 
de leiding en gaf deze niet 
meer weg. Met 3’58”54 (Luuk 
3’58”65) kon de AKU-atleet 
huiswaarts keren met bloe-
men en de mooiste medaille 
die er is: goud!

Lisanne de Witte behaal-
de zilver. Ze eindigde zeven 
honderdste achter Ghafoor 
in 52”95. Ondanks de hevige 
sneeuwval wist de organisa-
tie van de Groet uit Schoorl 
Run ervoor te zorgen dat het 
parcours goed te belopen 
was waardoor er vele PR’s 
sneuvelden. Ronald Schröer 
kreeg brons omgehangen 
met een tijd van 29’17”. 

Goud voor 
Anderiessen! 
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Uitgeest - Goh, dat is toch 
bijzonder. Vorige week merk-
ten wij op deze plaats op dat 
de kaarten in de A-lijn door 
veelvuldig gebruik wel erg 
dik werden, en, nog even af-
gezien van de samenstel-
ling van de dikmakende 
substantie, daarmee nage-
noeg onbruikbaar werden. 
En wat schetst onze verba-
zing? Woensdagavond ruim 
voor de start van de wedstrij-
den was een delegatie van 
het bestuur en de technische 
commissie bezig om de spel-
borden van de A-lijn te voor-
zien van nieuwe spellen! Het 
voelde alsof ik de week daar-
voor met een toverstokje had 
gezwaaid, een toverspreuk 
had uitgeroepen, Sim Sala 
Bim, en dat er daarna gehoor 
werd gegeven aan die spreuk, 
aan de wens om fijne nieuwe 
kaarten. Is dat nou een ge-
valletje ‘coïncidentie’ of is er 
eerder sprake van ‘serendi-
piteit’? Daar komen wij nog 
wel een keer op terug. Om te 
voorkomen dat de lijn met de 
nieuwe kaarten te maken zou 
krijgen met extreme verdelin-

gen, werden de nieuwe spel-
len met een heuse schudma-
chine ‘voorgeschud’. En bij 
de start van de eerste ronde 
werden de spellen dan nog 
eens ‘handgeschud’. Al dat 
geschud leverde ons maar 
een matige middenscore op. 
En juist degenen waarvan 
ik heb vernomen dat ze lie-
ver niet in de A-lijn wilden 
spelen scoren met die nieu-
we kaarten geweldig. Marian 
de Vries-Truus Jansen win-
nen afgemeten en staan na 
twee avonden ook nog eens 
fier op de tweede plaats. De 
hoogste score van de avond 
was in de D-lijn voor Fiene-
ke en Joop de Beer, met ruim 
64%. Overigens zijn de ande-
re lijnen dan de A-lijn bij de-
ze gewaarschuwd; Binnen-
kort worden ook daar de dik-
ke, vieze, kaarten vervangen. 
En vooruit, voor degenen die 
zich afvragen wat ‘serendi-
pity’ is toch alvast even een 
aansprekende definitie, ge-
vonden op internet: ‘Zoeken 
naar een speld in een hooi-
berg, en eruit rollen met een 
mooie boerenmeid’. Dat is 

Bridgenieuws
nog eens iets anders dan 13 
bezoedelde kaarten oprapen, 
sorteren, afspelen.
:
A-lijn: 1 Marian de Vries-
Truus Jansen 58,75% 2 Aad 
Wijte-Fred van Andel 56,25% 
3 Tineke Ligthart-Eric Mole-
naar 55,83%
B-lijn: 1 Nellie Modderman-
Ans Stephan 56,67% 2 Lea 
van Dommelen-Nel Weber 
55,83% 3 Gré Appelman-Ti-
neke van Sambeek 54,17% 
3 Henk Groen-Herman van 
Sambeek 54,17%
C-lijn: 1 Joke Mooy-Henk 
Jonker 63,33% 2 Theo Hui-
sing-Pieter Andringa 60,42% 
3 Annie Bleeker-Ina Woerden 
59,17%
D-lijn: 1 Joop de Beer-Fie-
neke de Beer 64,58% 2 An-
neke Pel-Karel Romkes 
60,94% 3 Jaap Molenaar-Ka-
rin Tushuizen 55,21% 3 An-
dré Hermans-Bert van der 
Pol 55,21%
E-lijn: 1 Wies de Wit-An-
nie Nijman 64,38% 2 Ger van 
Andel-Rob de Neef 58,33% 3 
Wim Nugteren-Henk de Wildt 
57,50%

Darter Wessel Nijman in 
nationale jeugdselectie
Uitgeest - Op 25 en 26 
maart zal in België de tweede 
editie van de 4 Nations Tour-
nament  Darts plaatsvinden. 
Tijdens dit toernooi zullen de 
nationale teams van Duits-
land, Luxemburg, België en 
Nederland in actie komen.
Zij gaan strijden om de over-
alltitel op zaterdag en indivi-
duele singletitels op zondag.
Er komen namens Nederland 

in totaal 8 heren, 4 dames, 4 
jongens en 2 meisjes in actie 
die ieder spelen voor de prij-
zen binnen hun eigen cate-
gorie.
Wessel Nijman uit Uitgeest 
is vanwege zijn goede pres-
taties en huidige notering 
op de NDB Ranking door de 
Technische Staf toegevoegd 
aan de Nederlandse jeugd-
selectie!

Op de koffi e bij Klaver 5
Sinds 1 januari 2009 is Jeanette 
Goedhart eigenaresse van mode-
zaak Klaver 5 aan Middelweg 81-A 
in Uitgeest. Samen met haar rech-
terhand Angelique heeft zij al heel 
wat tevreden klanten het pand zien 
verlaten. Jeanette: “Ik startte ten 
tijde van de crisis en mijn vader uitte 
toen zijn bedenkingen. Ik dacht het 
kan alleen maar beter worden. Het 
is keihard werken, iets wat ik echt 
heb onderschat. Mensen zeggen 
vaak oh wat leuk, heb je een dames-
mode zaak? Maar het is geen win-
keltje spelen.” Lacht: “Men denkt 
soms ook dat ik thuis kasten vol kle-
ding heb hangen.”
Toen Jeanette de zaak overnam, 
creëerde ze, perfectionistisch als ze 
is, meteen haar eigen sfeertje want 
Klaver 5 moest als een soort huis-
kamer zijn waar mensen zich thuis 
voelen. In al die jaren is de klant 
veranderd merkt Jeanette: “Men is 
kritischer en wil een goed product. 
Door persoonlijke aandacht en een 
eerlijk advies willen wij ons onder-
scheiden. Ik help de klant zoals ik 
zelf geholpen wil worden en wil 
beslist niet pushen. Wij zijn een toe-
gankelijke moeder-dochter winkel 
waar geen leeftijd aan hangt.” De 

zomermode is net uitgepakt maar 
Jeanette heeft al ingekocht voor 
volgend winterseizoen. Jeanette: 
“Dat is best moeilijk en ik ga altijd 
samen met mijn man Jan, Angelique 
of zus Anja omdat het prettig is als 
iemand meedenkt. Ik pas alles zelf 
om het te voelen en om te kijken hoe 
iets staat. Ook maak ik foto’s van de 
nieuwe kleding want er zit lange 
tijd tussen inkoop en verkoop. Jan 
is fi nancieel manager bij een bedrijf 
en is enorm begaan met mijn zaak. 
Hij doet de administratie, eventu-
ele reparaties en budgetteert. ” Tij-
dens haar inkoopwerkzaamheden 
en vakanties neemt Angelique de 
zaken waar en dat is bijzonder pret-
tig. Jeanette: “Wij gaan altijd naar 
Spanje, daar heb ik de zekerheid dat 
ik tot rust kom in het zonnetje.” Ter 
ontspanning zingt Jeanette bij Sur-
prising, doet aan yoga en wandelt, 
het liefst alleen om haar hoofd leeg 
te maken. Zij heeft twee kinderen, 
zoon Joost (23) die kok is en doch-
ter Donna (16) zij leert voor schoon-
heidsspecialiste. 
Voor de zomer is er veel blauw-wit 
en zijn er streepjes. De trend van 
gezonde leefstijl in eten en sport, 
zet duidelijk door in de mode met 

name in de kwaliteit van de stoffen. 
Het moet comfortabel, draagbaar 
en bruikbaar zijn. Men koopt niet 
meer om het op een hangertje in de 
kast te laten hangen voor dat ene 
feestje. Met zichtbaar plezier showt 
Jeanette de nieuwste collectie. 
“Mooi he? En we hebben ook prach-
tige sieraden van Pimps & Pearls om 
het geheel te completeren.” Dan 
met een stralende lach: “Dit is echt 
mijn ding, ik kan niet stoppen en ga 
hier hopelijk nog lang mee door.” 
(Monique Teeling)

Jeanette van Klaver 5 verkoopt 
het liefst Nederlandse merken als 
Geisha, EsQualo, Jane Lushka en 
sinds kort Carola van Benthum. 
Via facebook houdt zij de klant op 
de hoogte van eigentijdse collec-
ties maar ook van bijvoorbeeld de 
komende modeshow begin april.
Voor informatie:  www.klaver-5.nl  
of bel 0251 315596

Door: Monique Teeling

  Op de
koffi e bij . . .

Mogen wij ook bij u op de koffi e? Voor meer informatie: 0255 - 533900
verkoop@uitgeester.nl

Klaver 5
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Even voorstellen.....
Olivier Peek: nieuw 
raadslid Uitgeest Lokaal
Uitgeest - Omdat Sere-
na Doeve het te druk heeft 
met haar baan, volgt Olivier 
Peek haar op als raadslid 
van Uitgeest Lokaal. Gebo-
ren in Limmen en vervolgens 
op 23-jarige leeftijd verhuisd 
naar Uitgeest. Tegenwoordig 
woont hij op het voormalige 
HMS-terrein. 
Olivier: “Uitgeest is een zelf-
standige gemeente die te-
midden ligt van Alkmaar, 
Amsterdam, Haarlem en de 
IJmond. De unieke ligging 
van Uitgeest is daarom de 
schakel tussen al deze ge-
bieden. Zowel met het open-
baar vervoer als met de au-
to zijn alle omliggende gebie-
den goed te bereiken. Ook is 
Uitgeest omringd door veel 
natuur en water. Dat maakt 
Uitgeest zo bijzonder.” 
Na het afronden van zijn op-
leiding HBO Personeel & Ar-
beid startte hij bij Koninklijke 
Vezet B.V. waar hij de func-
tie van HR Adviseur bekleedt. 
Als HR Adviseur houdt hij 
zich bezig met het perso-
neelsbeleid binnen de or-
ganisatie en adviseert hij 
het management over deze 
vraagstukken. Ontspannen 
doet hij onder andere door 
een balletje te slaan op de 
tennisbaan. 
Op de vraag waarom hij 
raadslid is geworden ant-
woordt Olivier: “Voordat ik 
koos om de lokale politiek 
in te gaan, had ik al interes-
se in de landelijke politiek. 
Ik wilde graag een bijdra-
ge leveren aan de gemeen-
schap en door de lokale po-
litiek in te gaan kan ik iets 
betekenen voor dit prachti-
ge dorp. Ik was mij aan het 
oriënteren op een politieke 
partij toen ik een fl yer in de 
brievenbus ontving van Uit-
geest Lokaal. Ik zocht con-
tact met Bert Weijers om van 
gedachten te wisselen over 
de standpunten. Door aan 
te sluiten bij een lokale par-
tij kan ik de belangen van de 
Uitgeester behartigen en dit 
is de reden dat ik mij verkies-
baar heb gesteld. Van natu-
re ben ik iemand die niet im-
pulsief handelt. Met alle be-
slissingen die genomen moe-
ten worden voor de gemeen-
te Uitgeest is het verstan-
dig om goed de voors en te-
gens af te wegen. Door goed 
te luisteren naar de verschil-

lende meningen van de po-
litieke partijen, is het moge-
lijk om de juiste beslissing te 
nemen voor de inwoners van 
ons dorp. Verder denk ik dat 
het goed is als er een diver-
siteit is aan raadsleden, ook 
wat leeftijd betreft. Met mijn 
jonge leeftijd hoop ik zowel 
voor jongeren als voor ou-
deren een stem te zijn in de 
raad van Uitgeest.” 

Uitgeest Lokaal staat voor 
de lokale politieke partij voor 
alle Uitgeesters. Hoe gaat 
de partij luisteren naar ver-
schillende meningen en hoe 
brengt Uitgeest Lokaal vol-
gens Olivier Peek de ge-
meentepolitiek op een actie-

ve manier dichterbij de Uit-
geester? Olivier: “Ik vind het 
belangrijk om als raadslid de 
raadsbesluiten samen beter 
te maken. In december 2016 
zijn Serena Doeve en ik na-
mens Uitgeest Lokaal aan-
geschoven bij een vergade-
ring van de Jeugd- en Jon-
geren Raad. De leden in deze 
Raad hebben kennis van be-
paalde zaken die wij als ge-
meente goed kunnen gebrui-
ken. Samen moeten wij kij-
ken hoe we deze kennis op-
timaal kunnen inzetten. Ook 
zoeken wij als partij de bur-
gers actief op. Dit doen wij 
bij vragen vanuit de burger of 
als er dingen spelen in buur-
ten of wijken. We spreken 
burgers aan of bellen aan om 
in gesprek te gaan. Op deze 
manier proberen wij de ge-
meentepolitiek dichter bij de 
burger te brengen maar ook 
de mening van de Uitgeester 
mee te nemen in onze beslis-
singen.’’ (Monique Teeling)

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

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

Dé

Dé

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

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

Dé

Uitgeest - In de Esdoorn-
straat zal zondag niet veel 
sneeuw gelegen hebben. Al-
les werd gebruikt door Dop 
en Roan Tuin die met hun 
vader Frank een sneeuw-

pop maakten van 3,65 me-
ter hoogte! De pop zal inmid-
dels wel behoorlijk gekrom-
pen zijn maar de restanten 
zullen nog te zien zijn in de 
Esdoornstraat. (foto: Ger Bus)

Polderdorp Uitgeest
Uitgeest - De fraaie expo-
sitie ‘Polderdorp Uitgeest’ in 
het gemeentehuis kan nog 
tot en met 24 februari wor-
den bezichtigd tijdens de 
openingsuren. 
Onder veel belangstelling 
opende wethouder Anke de 
Vink-Hartog deze expositie 

van de Vereniging Oud Uit-
geest op 12 januari. De aan-
wezigen genoten volop van 
de boeiende inleiding die de 
waterschapshistoricus Die-
derik Aten vervolgens gaf. 
Een bezoek aan deze expo-
sitie is meer dan de moeite 
waard. 
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Viering rond een lied 
van Marco Borsato

Limmen - Johan Olling, pas-
tor van de Corneliusparochie, 
kondigt een speciale zater-
dagavondviering aan. ,,Drie 
jaar geleden hebben we in 
het kader van het 50 jarig ju-
bileum van organist/dirigent 
Peter Rijs vieringen gehou-
den van orgel, zang, beeld en 
schrift. Dat gaan we het ko-
mend seizoen samen met het 
liturgisch koor weer doen. Nu 

rond het thema ‘Er zit muziek 
in’. We hebben het komend 
seizoen gekozen voor liede-
ren van Marco Borsato. Op 
18 februari staan we stil bij 
het lied ‘Speeltuin’; geïnspi-
reerd op misbruik van kind-
soldaten. Natuurlijk geeft Pe-
ter Rijs weer een muzikale 
interpretatie van het nummer 
op het grote orgel.” Aanvang: 
19.00 uur.

TuinStruinen 
in Hoeptuin
Bakkum - In de tuin van Be-
zoekerscentrum De Hoep Tu-
inStruinen? Deze ontdek-
kingstocht is geschikt vanaf 
acht jaar. In de TuinStruintas 
zit een opdrachtboek en heel 
spullen die nodig zijn voor al-
lerlei onderzoeken. Tijdens 
de tocht worden waterdier-
tjes gevangen, planten on-
derzocht, kriebelbeestjes ge-
peuterd, bomen onderzocht 
en vogels gespot. In de voor-
jaarsvakantie zijn de kosten 
voor deze ontdekkingstocht 
zeven in plaats van acht euro. 
Wie heeft meegedaan, ont-
vangt een diploma.

‘Laat foto’s spreken’
Castricum - In de serie De 
Ochtenden kan men op don-
derdag 2 maart in de biblio-
theek kijken en luisteren naar 
een lezing van Jan Meurs, fo-
tograaf. Aan de hand van ‘de 
tien geboden voor betere fo-
tografi e’ krijgt het publiek 
tips en trucks aangereikt. De 
deelnemers gaan ook met-
een aan de slag.
In deze lezing maakt Jan 
Meurs de aanwezigen een 
beetje bewuster van de mo-
gelijkheden van fotogra-
fi e: ,,Het is vaak moeilijk om 
prachtige plaatjes in het 
hoofd daadwerkelijk om te 
zetten in fantastische foto’s. 
De foto’s zien er zelden zo uit 
als je bedacht had. En soms 

weet je niet eens waar dat 
aan ligt.” Camera en telefoon 
mogen mee, want natuurlijk 
wordt het geleerde meteen in 
de praktijk gebracht.
Bibliotheek Kennemerwaard, 
locatie Castricum organi-
seert regelmatig op donder-
dagochtend een programma 
voor senioren met als titel: De 
Ochtenden. 
Deze ochtenden van 10.00 
tot 12.00 uur staan in het te-
ken van cultuur en informa-
tie, maar ook gezellig samen-
zijn en nieuwe mensen ont-
moeten. Aanmelden kan via 
de website www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of bij de 
klantenservice in de biblio-
theek.

Hockeyers worden 
ongeslagen kampioen

Castricum - De JC1 van 
MHCC is winterkampioen 
geworden in de zaal. In een 
competitie waarbij alle teams 
zeer aan elkaar gewaagd wa-
ren, heeft de JC1 een he-
le knappe prestatie geleverd 

door ongeslagen kampioen te 
worden. Het kampioenschap 
was twee wedstrijden voor 
het einde van de competitie 
al geslecht, maar afgelopen 
zondag zijn de laatste twee 
wedstrijden binnengesleept.

Lezing over gedichten 
Duitse Romantiek

Castricum - Op vrijdag 24 
februari geeft Michiel Hag-
dorn een lezing over de Duit-
se Romantiek. In deze lezing 
krijgt het publiek een beeld 
van de Duitse Romantiek en 
worden beroemde gedich-
ten uit de romantische perio-
de samen gelezen en toege-
licht, onder meer van Nova-
lis, Eichendorff, Brentano en 
Heine. 
Een aantal van deze gedich-
ten, getoonzet op muziek, zal 
ten gehore worden. Michiel 
Hagdorn is als literatuurwe-
tenschapper verbonden aan 

onder andere het HOVO, hij 
is gespecialiseerd in de Duit-
se literatuur, muziek en (cul-
tuur-)geschiedenis. Voor 
Vrouwen Contact Castricum 
heeft hij in 2016 een lezing 
verzorgd over gedichten van 
Johann Wolfgang von Goet-
he. 
De lezing vindt plaats op vrij-
dag 24 februari van 14.00 tot 
16.00 uur in De Kern aan de 
Overtoom in Castricum. Ze is 
georganiseerd door het Vrou-
wen Contact Castricum en 
voor iedereen toegankelijk. 
Niet-leden betalen vier euro. 

Op stap met de concert-
bus van het Uitbureau

Castricum - Voor ieder-
een die van klassieke mu-
ziek houdt en het leuk vindt 
om van concerten te genie-
ten in het concertgebouw in 
Amsterdam, maar er tegenop 
ziet om alleen te gaan of om 
zelf naar Amsterdam te rei-
zen is er de concertbus van 
Uitbureau Castricum. Deze 
bus brengt belangstellenden 
naar het Concertgebouw en 
zet hen voor de deur af. Na 
afl oop van het concert brengt 

de bus de bezoekers naar 
station Uitgeest of naar één 
van de negen opstapplaatsen 
in Castricum. Het is mogelijk 
te kiezen uit aan aantal con-
certseries. 
De kaarten voor deze con-
certserie krijgt men recht-
streeks van het Concert-
gebouw toegestuurd. 
Meer informatie via Ange-
lie Graumans, 0251-826466, 
amailto:amg.graumans@zig-
go.nl.

Akersloot - Op dinsdagmid-
dag 7 februari is een inwoon-
ster uit Akersloot telefonisch 
benaderd door een Engels-
sprekende persoon die zich 
voordeed als een medewer-
ker van Microsoft. Deze gaf 
aan dat haar computer vol vi-
russen zat en opgeschoond 
moest worden. De vrouw 
werkte mee. Niet veel later 
werden er verschillende be-
dragen van haar rekening af-
gehaald. Microsoft belt nooit 
om persoonlijke of fi nanci-
ele informatie op te vragen 
of om een computer te her-
stellen. Dit geldt ook voor on-
gevraagde emailberichten. 
Het advies is om deze onge-
vraagde telefonische oproe-
pen of berichten te verwijde-
ren of te verbreken.

Opgelicht 
via telefoon

Limmen - Het tennisseizoen 
staat voor de deur en daar-
om organiseert Tennisvereni-
ging Limmen een instuif op 1 
en 8 maart voor de jeugd in 
alle leeftijdscategorieën. Op 
1 maart komt groep 1, 2 en 

Tennisinstuif 3 om 13.30 uur aan de beurt 
en groep 4 en 5 om 14.30 uur. 
Op 8 maart begint groep 6 en 
8 om 13.30 uur en groep 7 en 
twaalf jaar en ouder om 14.30 
uur. Aanmelden via jc@tvlim-
men.nl de instuif in bij De 
Voetel, Kapelweg 10 in Lim-
men.

Accreditatie tweetalige mavo JPT
Castricum - Op donderdag 
9 februari kwam het EP-Nuf-
fi c, de organisatie voor inter-
nationalisering in het onder-
wijs, de tweetalige mavo-af-
deling op het Jac. P. Thijsse 
College accrediteren. Een vi-
sitatiecommissie van drie le-
den gaf een positieve beoor-
deling, dus de accreditatie 
van tweetalig onderwijs (tto) 

op de mavo is een feit. De 
voorzitter en een medewer-
ker van EP-Nuffi c hebben 
de hele dag doorgebracht op 
het JPT en hebben lessen be-
zocht, gesproken met leerlin-
gen, ouders, vakdocenten en 
docenten Engels. Uiteinde-
lijk hebben zij een positie-
ve beoordeling gegeven, die 
tot stand komt door vijf nor-

mindicatoren, die allen posi-
tief beoordeeld moeten wor-
den en drie indicatoren die 
betrekking hebben op de 
randvoorwaarden. De visita-
tiecommissie was erg onder 
de indruk van het niveau van 
Engels van de leerlingen en 
zeer tevreden over de kwali-
teit van de projecten en ac-
tiviteiten. 
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Uitgeest - Vrijdag werd in 
Sporthal de Meet de spring-
wedstrijd voor de vrijdagmid-
dag groepen van turnvereni-
ging Unitas gehouden. Om-
dat het een week voor car-
naval was had de leiding ge-
vraagd of iedereen verkleed 
naar de springwedstrijd 
kwam. Alle turnsters konden 
aan ouders, opa’s, oma’s en 
andere familie en vrienden 
(tribune zat helemaal vol)  la-
ten zien waar ze de afgelo-
pen tijd zo hard voor getraind 
hebben.
Iedereen ging naar huis met 
een medaille. De nummers 1, 
2 en 3 zijn:
Recreatiegroep vrijdag-
middag 15.15 uur: Groep 1: 
1. Fien van de Vlugt, 2. Maai-
ke Rol, 3. Emma van Geenen; 

Groep 2: 1. Jonna Wagenaar, 
2. Anouk Valkering, 3. Meike 
van Zutphen.
Jong Talent groep vrijdag-
middag 16.15 uur: Groep 1: 
1. Eef Reulen, 2. Felicia Afriy-
ieh, 3. Pip Loose; Groep 2: 1. 
Lysanne Cooijmans,  2. Tess 
Szabo, 3. Lieke van ’t Veer.
Recreatiegroep vrijdag-
middag 17.15 uur
Groep 1: 1. Isabel Carvalhei-
ra, 2. Liv Beentjes, 3. Lois Ou-
dejans (kleine foto); Groep 2: 
1. Isa Groen, 2. Roos Frant-
sen, 3. Fe Beentjes  
Unitas geeft op vrijdag van 
17.15 tot 18.15 uur ook G-gym 
en 2 turnsters hebben  mee 
gedaan met de springwed-
strijd en zij mochten beiden 
een gouden medaille in ont-
vangst nemen. Het volgende 

Stormvogels maakt zich 
op voor kampioenschap
Uitgeest - Een glunderende 
Ton van Duijn genoot zicht-
baar van de overwinning van 
zijn team op concurrent Au-
rora, afgelopen zondag. “Dit 
is waar ik van droomde”, al-
dus de Stormvogels coach. 
Niet alleen zag hij Stormvo-
gels zegevieren, maar ook 
ging naaste concurrent Vogel 
onderuit, waardoor de Uit-
geester formatie het kampi-
oenschap weer volledig in ei-
gen hand heeft. Met nog een 
wedstrijd te gaan is de zaalti-
tel wel erg dichtbij. 

Danny Haije opende de score 
voor de Uitgeesters door een 
strafworp te benutten, maar 
de Haarlemmers kwamen di-
rect weer op gelijke hoogte. 
Dit was tekenend voor de be-
ginfase, waarbij beide ploe-
gen om en om tot scoren wis-
ten.  Toch waren het de Uit-
geesters die het initiatief in 
handen hadden en halver-
wege de eerste helft afstand 
wist te nemen van de oppo-
nent.  Bij een stand van 5-4 
waren het respectievelijk Ha-
ije, Eveline Nootebos en Je-
roen Kuijk  die de mand wis-
ten te vinden en er daarmee 
voor zorgden dat break be-
reikt werd met een  8-4 voor-
sprong. Een tevreden Van 
Duijn vond vooral dat het de-
fensief goed stond, maar dat 
er offensief meer pressie ge-

speeld moest worden. Zijn 
ploeg was de bovenliggende 
partij, maar om zeker te zijn 
van de winst zou het prettiger 
zijn om meer afstand te kun-
nen nemen.  Met dat in het 
achterhoofd werd de tweede 
helft aangevangen. Storm-
vogels kwam er in de begin-
fase niet aan te pas. Aurora 
wist drie maal op rij te sco-
ren en de marge verdampte 
tot slechts een doelpunt.  Ge-
rard Valkering nam zijn ploeg 
op sleeptouw door op dat 
moment tot scoren te komen, 
waardoor zijn team weer in 
de wedstrijd kwam.  Aurora 
stribbelde nog wel even te-
gen, maar Stormvogels liep 
halverwege het tweede be-
drijf uit naar een 15-10 voor-
sprong en  zou deze in het 
verloop van de partij ook niet 
meer weggeven. De wedstrijd 
eindigde tenslotte in een 20-
16 overwinning voor onze 
dorpsgenoten, waar kort na 
afloop duidelijk werd dat de 
concurrentie punten had ge-
morst. Op 12 maart volgt de 
wedstrijd voor het kampioen-
schap tegen hekkensluiter 
WWSV.  Support is welkom, 
aanvang  15.20 in sporthal de 
Zien.
Doelpunten: Danny Haije (5), 
Eveline Nootebos (4), Demi 
Erkelens (3), Jeroen Kuijk (3), 
Lisa Haije (2), Gerard Valke-
ring (2) en Jose Heijne (1).

     Korfbalflits
       Stormvogels

Jord Betjes en Jeroen Kuijk kijken toe hoe een doelpunt tot 
stand komt

Uitgeest - Team 1 van Ta-
feltennisvereniging Uitgeest 
speelde uit in Haarlem tegen 
Spaarne 6. Uitgeest ging als 
een trein. Henk Spoelstra en 
Patrick Schuddeboom zagen 
de tegenstander wel dichtbij 
komen, maar wisten toch te 
winnen. Patrick Rasch ging 
net zo makkelijk, totdat hij 
de laatste partij van de avond 
moest spelen. De tegenstan-
der snoepte toch een puntje 
af van de perfecte winst. 1-9 
in het voordeel van Uitgeest.

Team 2 had het moeilijk te-
gen GSV Heemstede 2. Ma-
rijn van Kampen debuteer-
de in de 4e klasse en speel-
de sterk en mooi tafelten-
nis en wist zelfs een partij te 
winnen. Jelle van Werkhoven 
is al enige tijd klaargestoomd 
voor de 4e klasse en wist met 
behulp van een beetje coa-
ching 2 duels te winnen. Ni-
co Baltus wist de 0 te behou-
den, maar ze voelen de door-
braak steeds dichterbij ko-
men. Met 3-7 pakte Heem-
stede de winst.

Team 3 speelde in eigen hal 
tegen Amstelveen 7. Beide 

teams kwamen maar met 2 
spelers opdagen. Er werden 
dus maar 4 enkels gespeeld 
en 1 dubbel. Huib van Leeu-
wen wist zijn eerste partij in 
een bloedstollend gevecht 
te winnen. De dubbel met 
Eugenie Rasch was net zo 
spannend, maar ging helaas 
verloren, net zoals de ande-
re enkels. Het werd een 3-6 
winst voor Amstelveen.

In de DUOcompetitie spelen 
team 1 en 2 in de 5e klasse. 
Eindelijk wat uitdaging voor 
team 1 die zo probleemloos 
door de 6e klasse wandelde. 
Nu was het alle zeilen bijzet-
ten en dat was nog niet ge-
noeg. Marcel Couwenberg 
en Rob de Boer werden ho-
pelijk wakkergeschud door 
de 2-3 nederlaag. Team 2 
kwam een oude bekende te-
gen, Patrios 6 die vorige keer 
2e werd. Michel Switser ver-
loor beide enkels in 5 games 
en is er echt heel dicht bij. 
Eugenie Rasch wist een en-
kel glorieus in 3 games te 
winnen. De dubbel ging he-
lass verloren en ook al voelde 
het als een winst voor Euge-
nie, Patrios won met 4-1.

     Tafeltennisnieuws

evenement op de agenda van 
Unitas is de onderlinge wed-
strijden op 1 april.

Uitgeest - Vorig weekend 
meldde een oplettende ge-
tuige om drie uur ‘s nachts , 
dat een voertuig op verdach-
te wijze in de omgeving van 
de Prinses Beatrixlaan reed. 
Op zijn aanwijzing werd de 
auto korte tijd later op de 
Krijgsman staandegehouden. 
In het voertuig werden on-
der een stoel inbrekerswerk-
tuigen aangetroffen. Beide 
inzittenden zijn vervolgens 
aangehouden en ingesloten 
voor nader onderzoek.

Verdachte auto 

Uitgeest - De eigenaar van 
een zwarte personenauto, 
merk BMW, ontdekte dat zijn 
op de Hogeweg geparkeer-
de voertuig in de avonduren 
van maandag 6 februari  was 
aangereden. De buitenspie-
gel lag eraf. Van de veroorza-
ker geen spoor. Er bleef wel 
een sierstrip van de vermoe-
delijke veroorzaker (een Cit-
roën Berlingo) achter op de 
plaats van de aanrijding.

Aanrijder laat 
geen visite-

kaartje achter



Uitgeest - Vorige week dins-
dagmiddag tegen half vier 
schrok een fi etsster op de 
Hogeweg dusdanig van een 
kat, dat zij ten val kwam. Zij 
werd door een omwonende 
liggend naast haar fi ets op 
straat aangetroffen. Zij is met 
aangezicht letsel, schram-
men en pijnlijke knieën per 
ambulance vervoerd naar het 
ziekenhuis.

Val door kat

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:
Woensdag 15 februari: 19.00 
uur H. Eucharistieviering in 
de kapel. Vrijdag 17 februari: 
19.00 uur Woord en Commu-
nieviering in Geesterheem.  
Zaterdag 18 februari: geen 
viering. Zondag 19 februari: 
09.00 uur H. Eucharistievie-
ring m.m.v. de dames van de 
Cantorij en Lau’s Deo.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 19 
ferbuari plaats in de kerk op 
de Castricummerweg in Uit-
geest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is pastor K. Kint. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - Zaterdagmid-
dag om half vijf verloor de 
bestuurster van een perso-
nenauto op de A9 door on-
bekende oorzaak de contro-
le over haar voertuig, raakte 
in een slip en kwam tegen de 
vangrail tot stilstand. De auto 
werd met een zwaar bescha-
digde voorzijde weggesleept.

Slippartij

Uitgeest - Tussen 7 en 8 fe-
bruari vond een poging tot 
inbraak plaats in de schuur 
van een woning aan de Sluis-
wachter. Het slot werd ver-
nield en de deur liep braak-
schade op.

Poging 
tot inbraak

Zaterdag 18 februari
Jongens:
FC Uitgeest JO17:1 DEM JO17-2  13:00
Overbos JO15-1 FC Uitgeest JO15:1  10:15
FC Uitgeest JO15:3 Fortuna Wormerv. JO15-3  13:00
Kolping Boys JO14-2 FC Uitgeest JO14:2  11:30
Hillegom sv JO11-1 FC Uitgeest JO11:1  08:45
FC Uitgeest JO7:1  08:45
FC Uitgeest KB1 09:00

Meisjes:
Koedijk MO13-2 FC Uitgeest MO13:2 10:00
G-team:
FC Uitgeest G1 (zat) Hellas Sport G1 (zat)  11:30

Zondag 19 februari 
Senioren:
FC Uitgeest 1 Zaanlandia 1  14:00
FC Uitgeest 2 DCG 2  11:00

FC Uitgeest 3 Limmen 3  10:30
FC Uitgeest 4 Velsen 5  10:30
Hercules Zaandam sc 6 FC Uitgeest 5  12:00
HSV 5 FC Uitgeest 6  10:00
FC Uitgeest 7 Wherevogels De 3  10:30
FC Uitgeest 8 Assendelft 4  13:00
GSV 3 FC Uitgeest 9  09:30
HSV 6 FC Uitgeest 10  10:00
Limmen 7 FC Uitgeest 11  14:00
FC Uitgeest 12 Sporting Krommenie 4  10:30
FC Uitgeest 13 Monnickendam 3  13:00

Junioren:
VIOS-W JO19-3 FC Uitgeest JO19:2  13:00
SVA JO19-3 FC Uitgeest JO19:3  10:00
FC Uitgeest JO13:1 Boardingtoernooi  17:30
FC Uitgeest JO9:1 Boardingtoernooi  09:00
FC Uitgeest JO9:3 Boardingtoernooi  13:15

Gift van Orde van Sint George:
Cadeaukaart voor 

cliënten Voedselbank 
IJmond-Noord - Een bijzon-
der moment, afgelopen zater-
dag bij Voedselbank IJmond-
Noord. De organisatie kreeg 
een gift van de Orde van Sint 
George, in de vorm van een 
DekaMarkt cadeaukaart voor 
alle cliënten. Voor 132 huis-
houdens betekent dit dat ze 
binnenkort een keer gratis 
boodschappen kunnen doen 
bij deze supermarkt. Ook zul-
len in april nog paasbroden 
worden geleverd voor alle cli-
enten.

De Orde van Sint George 
vindt zijn oorsprong in Hon-
garije en bestaat vermoede-
lijk sinds 1326. Oorspronkelijk 
was het een militaire ridder-
orde, maar tegenwoordig is 
het een internationale stich-
ting die onder het motto ‘Wij 
zijn groot in kleine dingen’ 
de medemens helpt waar dat 
mogelijk is. Sinds 2008 heeft 
de Orde van Sint George een 
Nederlandse tak, Beverwijker 
Frank Philipoom werd in dat 
jaar als eerste Grandprior ge-
installeerd. Na diens overlij-
den in 2013 is Hans Waning 
nu in die rol actief, hij was za-
terdagochtend bij de over-
handiging van het cadeau 

aanwezig. ,,Als je goed bent 
voor de mensen, dan heb je 
het zelf ook goed’’, verwoord-
de hij de visie van de orga-
nisatie. Die gedachte wordt 
in de praktijk gebracht door 
op kleinschalige wijze aller-
lei zaken in de eigen omge-
ving van de leden op te pak-
ken. In Nederland heeft de 
Orde van Sint George overi-
gens ongeveer veertig leden. 
Op 17 juni komen er nieuwe 
leden bij, tijdens een traditio-
nele middeleeuwse ceremo-
nie. Die zal plaatsvinden in 
de Sint Odulphuskerk te Wijk 
aan Zee en staat onder lei-
ding van Grand Master Kac-
zor Tadeuz, die hiervoor over-
komt uit Polen.

Voedselbank IJmond-Noord 
bedient momenteel 132 huis-
houdens, in totaal gaat het 
daarbij om ongeveer 500 per-
sonen. Voor de meeste cliën-
ten geldt dat ze drie tot zes 
maanden gebruik maken van 
de mogelijkheden om een 
voedselpakket te ontvangen. 
Ongeveer twee derde van al-
le cliënten slaagt er binnen 
een half jaar in om fi nanci-
eel weer op eigen benen te 
staan. (Bos Media Services)

Ajax ook bij ICGT
Uitgeest - Ajax doet dit jaar 
mee aan het ICGT. De topclub 
is terug van weggeweest en 
komt op volle oorlogssterkte 
naar het ICGT. Hiervoor ne-
men de Amsterdammers hun 
grootste talenten mee naar 
Uitgeest. Alles om te berei-
ken wat Ajax eerder niet luk-
te: het ICGT winnen.
In het verleden deed Ajax al 
vaker mee aan het ICGT, met 
onder andere huidig aan-
voerder Davy Klaassen in de 
gelederen. Daarna verschoof 
de focus van de Amsterdam-
mers naar deelname aan het 
‘eigen’ Next Gen –toernooi 
(de opvolger van Copa Am-
sterdam), maar dat evene-
ment gaat dit jaar niet door. 
Omdat het ICGT het sterk-
ste Pinkstertoernooi van Ne-
derland is, doet Ajax dit jaar 
maar al te graag mee in Uit-
geest.
De organisatie van het ICGT 
is daar uiteraard heel blij 
mee. “Ajax staat bekend om 
zijn fantastische jeugdoplei-
ding”, vertelt toernooivoorzit-
ter Gerrit Idema. “Kijk maar 
naar het eerste van de club. 

Aanvoerder Klaassen komt 
uit eigen jeugd, net als ande-
re belangrijke spelers zoals 
international Joel Veltman. 
Daarom is het fantastisch 
voor het ICGT dat Ajax dit 
jaar met zijn beste jeugdspe-
lers meedoet aan ons toer-
nooi. Mede hierdoor is het 
toernooi wederom verzekerd 
van kwalitatief hoogstaand 
en aanvallend voetbal.”
Ajax is na FC Uitgeest, ADO 
Den Haag en AZ Alkmaar de 
vierde club die is bevestigd 
voor het ICGT. In de komende 
weken worden de laatste vier 
deelnemers bekendgemaakt. 
Eén detail kunnen we alvast 
verklappen: de resterende 
vier clubs komen niet uit Ne-
derland en ook niet alleen uit 
Europa. “Daarmee heeft het 
ICGT dit jaar een echte in-
ternationale uitstraling inclu-
sief talent van eigen bodem. 
De editie van dit jaar belooft 
daarmee één van onze sterk-
ste ooit te worden.”

Het ICGT vindt dit jaar plaats 
op 3 en 5 juni. Uiteraard op 
het terrein van FC Uitgeest.

Regio - De kerk van Krom-
meniedijk houdt elke derde 
zondag van de maand open 
huis, zo ook zondag 19 fe-
bruari tussen 13.00 en 16.00 
uur. De huidige kerk is in 
1755 gebouwd op de restan-
ten van drie eerdere kerken. 
Sinds 1989 wordt de kerk 
beheerd door ‘de Stichting 
Beheer Hervormde Kerk te 
Krommeniedijk’. Vrijwilligers 
van deze stichting maken 
bezoekers graag wegwijs in 
het historische gebouw. Ook 
kunt u gewoon genieten van 
de rust en stilte.
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Ophaaldata gft-afval
In week 8 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 20 februari 
De Kleis en Waldijk: woensdag 22 februari 
De Koog: donderdag 23 februari 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 24 februari

Campagne: koolmonoxide 
levensgevaarlijk
De laatste periode zijn er opvallend veel meldingen van (bijna-)ongevallen 
met koolmonoxidevergiftiging. Zo’n vergiftiging kan iedereen overkomen. 
Toch is minder bekend dat bijna de helft van de ongevallen plaatsvindt met 
een moderne cv-installatie. Daarom is Brandweer Nederland deze maand ge-
start met de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’. Samen met de Nederlandse 
Brandwonden Stichting, de 25 brandweerregio’s en de GGD roept Brandweer 
Nederland op om de volgende acties thuis uit te voeren: ventileren, contro-
leren en alarmeren.
‘Vijf jaar geleden had ik na het slapen na een nachtdienst last van duizelin-
gen en lichte hoofdpijn. Buitenshuis ging het beter’, zegt Johan van Wel, in 
het dagelijks leven vrijwillig brandweerman. Na het voorslapen voor de vol-
gende nachtdienst voelde ik me weer niet zo geweldig fit, maar ik ben toch 
gaan werken. Toen ik de volgende ochtend fit thuiskwam was mijn vrouw 
duizelig en draaierig. Uiteindelijk bleek het een koolmonoxidevergiftiging te 
zijn door een fout van de installateur bij het installeren van de cv-ketel. De 
pijp sloot niet goed aan op de cv-ketel. Deze was bij de storm een dag eer-
der los komen te zitten.’

‘Vage griepklachten’
Blootstelling aan een te hoge concentratie koolmonoxide (CO) kan tot CO-
vergiftiging leiden. Dat voelt in eerste instantie als een beginnend griepje: 
je krijgt hoofdpijn, wordt misselijk, moet overgeven en bent moe. Ook ver-
wardheid kan optreden. Verdere blootstelling aan het gas kan bewusteloos-
heid, blijvende hersenschade of zelfs de dood tot gevolg hebben. De vage 
griepklachten van Johan van Wel staan niet op zich. Hilda Raasing van Brand-
weer Nederland: ‘De symptomen van koolmonoxidevergiftiging worden ech-
ter vaak niet herkend waardoor een juiste diagnose uitblijft. Dan kan verre-
gaande consequenties hebben.’

Ventileren, controleren, alarmeren
Omdat je koolmonoxide niet ruikt, proeft of ziet kan een koolmonoxidemel-
der levens redden. Zo word je tijdig gealarmeerd voordat je het bewustzijn 
verliest. In Nederland heeft circa 18% een CO-melder in de woning geplaatst. 
‘Ongevallen met koolmonoxide kun je écht voorkomen,’ volgens Hilda Raa-
sing. ‘Koolmonoxide is levensgevaarlijk. Het is daarom van belang om de 
gevaren van koolmonoxide onder de aandacht te brengen én vooral prakti-
sche adviezen te geven. Zo kunnen mensen zelf actie ondernemen: ventileer 
uw huis continu. Controleer uw verbrandingstoestellen regelmatig en hang 
een CO-melder op.’

Test jezelf
Voor deze campagne is een speciale online-test ontwikkeld. Het doel van 
deze test is om de kennis van mensen over symptomen van koolmonoxide 
te vergroten. Je leert hoe je een CO-vergiftiging kunt herkennen en voorko-
men en wat je moet doen bij een CO-vergiftiging. Bij het invullen van zeven 
vragen krijg je direct te zien of je antwoord goed of fout is met bijbehoren-
de tips en adviezen. Er is een mogelijkheid een CO-melder met een speciale 
campagnekorting te kopen. 

Plaatsingsadvies
Sinds afgelopen najaar is er een wetenschappelijk onderbouwd plaatsings-
advies voor CO-melders. De conclusies van het onderzoek geven eindelijk 
duidelijkheid over de juiste plek om een CO-melder te plaatsen. Dit advies 
en alle campagne informatie vindt u hier: www.brandweer.nl/koolmonoxide.

Delegatie gemeente bezoekt twee 
scholen ter inspiratie voor nieuw 
IKC in Uitgeest
Een breed samengestelde delegatie vanuit de gemeente Uitgeest 
bracht afgelopen vrijdag 10 februari 2017 een bezoek aan een 
school in Utrecht en een in Haarlem. De delegatie bestond uit le-
den van de gemeenteraad, commissies en college, de nieuwe be-
stuurder en leden van MR-en van Tabijn, leerkrachten van drie ba-
sisscholen en ambtenaren. 

Evenals tijdens een excursie vorig jaar naar De Rijp lieten de deelnemers 
zich uitgebreid informeren en rondleiden op de twee scholen. Het idee is 
om in Uitgeest te gaan voor een Integraal Kind Centrum waarbinnen drie 
basisscholen tot één school worden gefuseerd en naast opvang ook cultu-
rele partners en sport gehuisvest zullen worden. Binnen Tabijn zelf heeft 
op woensdag 8 februari ook een bijeenkomst plaatsgevonden met de per-
soneelsleden en directeuren van betrokken basisscholen. Op deze bijeen-
komst stond de vraag centraal: waarom een IKC en wat zien we voor kan-
sen. Het was een inspirerende middag.
Brede School Hoograven in Utrecht trok afgelopen vrijdag de aandacht van 
de bezoekers omdat hierin drie basisscholen zijn opgegaan. Daarnaast huis-
vest het gebouw een kinderopvang en algemene voorzieningen voor de 
wijk, zoals twee sportzalen en multifunctionele ruimtes.
De school in Haarlem gaf het gezelschap uit Uitgeest vooral veel inzicht in 
de kansen en mogelijkheden om een schoolgebouw energieneutraal te ma-
ken.
De nieuwe bestuurder van Tabijn, Carla Smits, beleefde de dag aldus: ‘On-
derwijs en gemeente samen op weg om kansen voor de toekomst te verken-
nen. Een mooi begin.’

Leden van de gemeenteraad, commissies en college, de nieuwe bestuur-
der en leden van MR-en van Tabijn, leerkrachten en ambtenaren zaten af-
gelopen vrijdag weer even ‘in de klas’ in Utrecht en Haarlem om meer te 
weten te komen over het functioneren van een Brede School (foto: Wim Ro-
denburg).

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
mw. Janse Voorn, weduwe van 
A.G. Roekens, 87 jaar 
H. Vereschildt, 59 jaar

GEREGISTREERD PARTNER-
SCHAP 
S. van Rixel en T. Vessies

Bent u al aangemeld voor NLAlert?
Weten wat je moet doen bij een noodsituatie. Daar is NLAlert voor. Als er 
een ramp gebeurt ontvangen mensen, die zich voor NLAlert hebben aan-
gemeld, een tekstbericht op hun mobiel. Hierin staat precies wat er aan de 
hand is en wat mensen het beste kunnen doen. 

Hoe werkt NL-Alert? 
De overheid zendt een tekstbericht uit naar mobiele telefoons in de direc-
te omgeving van een noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broad-
cast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele te-
lefoons via de zendmasten van alle providers. De werking hiervan is ver-
gelijkbaar met een radiosignaal. Mensen ontvangen hierdoor een NL-Alert 
óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Naam en 
telefoonnummer zijn niet nodig en blijven onbekend.
Dus ga naar www.nl-alert.nl en stel uw mobiel in.
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