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Door naar kwartfinale Nationale Voorleeswedstrijd

Uitgeest heeft echte 
voorleestalenten!
regio - Na een spannen-
de voorronde in Bibliotheek 
IJmond Noord zijn drie kandida-
ten overgebleven voor de Natio-
nale Voorleeswedstrijd. Zij gaan 
op woensdag 14 maart mee-
doen aan de kwartfinale in de 
Bibliotheek van Haarlem. In to-
taal deden scholieren van 13 ba-
sisscholen mee uit Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest
Het zijn: Teun Sturkenboom 

van de Anne Frank School uit 
Heemskerk, Beau Vosse van de 
Binnenmeerschool uit Uitgeest 
en Donna Goedhart van de Kor-
nakschool, eveneens uit Uit-
geest.
Beau Vosse, rechts op de foto, 
uit groep 7 van de Binnenmeer-
school, las voor uit het boek ‘Wi-
plala’ van Annie M.G. Schmidt.
De jury vond dat Beau het frag-
ment uit het hoofdstuk ‘Spoken’ 

zo spannend, foutloos en met de 
juiste mimiek voorlas, dat zij door 
mag naar de kwartfinale.

Tijdens de kwartfinale zullen de 
drie winnaars strijden voor een 
plekje in de provinciale finale 
van Noord-Holland mag. De uit-
eindelijke winnaar wordt in  mei 
bekend gemaakt tijdens de fi-
nale van de Nationale Voorlees-
wedstrijd.

De winnaars van de voorrondes in de IJmond Noord, van links naar rechts Teun Sturkenboom uit Heems-
kerk, Donna Goedhart van de Kornak en Beau Vosse van de Binnenmeerschool.

NL DOET in Uitgeest 
nu al groot succes
Uitgeest - Op 16 en 17 maart 
organiseert het Oranje Fonds 
voor de achtste keer NL DOET, 
de grootste vrijwilligersactie van 
ons land. In Uitgeest meldde 
Woonzorgcentrum Geesterheem 
zich aan voor hulp via NL DOET. 
Voor het eerst zijn in 99 procent 
van alle gemeenten klussen te 
doen op 16 en 17 maart. Een re-
cord. Het Oranje Fonds roept ie-
dereen op om zich op deze da-
gen in te zetten voor sociale or-
ganisaties. NL DOET een unieke 
kans is voor een leuke dag uit, 
waarop je tegelijkertijd ook iets 
goeds doet voor een ander. 
Maatschappelijke organisaties 
maken dit jaar in grote geta-
le gebruik van NL DOET. Er zijn 
nu al 6629 klussen aangemeld, 
40 procent meer dan vorig jaar 
op dit tijdstip. Tijdens NL DOET 
verzetten vrijwilligers werk waar 
de organisaties normaal niet aan 
toekomen. Voor tweederde van 
de klussen vroegen de klusor-
ganisaties bij het Oranje Fonds 

een kleine financiële bijdrage 
aan voor bijvoorbeeld klusbeno-
digdheden. Op de speciale web-
site staat op dit moment 1 klus in 
Uitgeest, maar u kunt uiteraard 
ook terecht in de ons omringen-
de gemeenten. Op www.nldoet.
nl kunt u een leuke klus in de 
buurt vinden.
Het Oranje Fonds steunt soci-
ale initiatieven met geld, ken-
nis en contacten. Per jaar be-
steedt het 32 miljoen aan orga-
nisaties die een betrokken sa-
menleving bevorderen in het Ko-
ninkrijk der Nederlanden. Vrijwil-
ligers vormen de basis van alle 
organisaties die door het Oran-
je Fonds worden gesteund. Met 
NL DOET geeft het Fonds hier 
een collectieve impuls aan. Het 
Oranje Fonds wordt gesteund 
door de Nationale Postcode Lo-
terij, De Lotto en Vrienden van 
het Oranje Fonds. 
De Prins van Oranje en Prinses 
Máxima zijn beschermpaar van 
het Fonds.

Burg. Mooystraat 17 • tel. 0251-652386
geesterduin 39 • tel. 0251-654683

Hazelnoot slagroomslof

7.50hazelnootprogrés van vers gebrande 
hazelnoten, bomvol slagroom

van 9,50 voor

Vakantie idee: 
4 pakken koek halen 3 betalen

Geldig van 23 februari t/m 29 februari



pagina 2 22 februari 2012

Uitgeest - Onderweg naar de 
praktijk van kindertherapeut 
Jan Hein de Jong, waar ik heen-
ga voor een interview, probeer ik 
mij voor te stellen hoe het is om 
als ouder met je kind naar een 
consult te gaan. Zo’n bezoek is 
toch het gevolg van een pro-
bleem waar je kind mee worstelt. 
De eerste vragen die in mij op-
komen zijn: ‘is hij aardig, te ver-
trouwen, voel ik en voelt mijn 
kind zich op zijn gemak bij deze 
therapeut en niet geheel onbe-
langrijk, zou deze man een op-
lossing vinden?’ Vragen die wel-
licht een bepaalde spanning met 
zich meebrengen.
De praktijk is gevestigd aan het 
Hoorne 9 in Uitgeest en bij aan-
komst staat de deur uitnodigend 
open. Jan Hein verwelkomt mij 
met een brede glimlach en met-
een valt de vrolijke, kleurrijke 
omgeving op. Een lichte ruim-
te met veel speelgoed waar ie-

der kind dolenthousiast van zou 
worden. Jan Hein heeft alle attri-
buten met zorg uitgezocht want 
soms zegt de keuze van een be-
paald soort speelgoed iets over 
het kind.
Onder het genot van een kop 
koffie vertelt Jan Hein over zich-
zelf. Hij is getrouwd met Judith 
en vader van twee tienerdoch-
ters. Jan Hein: “Ik heb jaren in 
het commerciële vak gewerkt 
maar daar werd ik niet gelukkig 
van. Toen ik eenmaal besloot dat 
ik dat niet meer wilde, heb ik nog 
een jaar samen met een coach 
gezocht naar iets wat volledig bij 
mij zou passen en daar is duide-
lijk uit naar voren gekomen dat 
ik met kinderen wilde werken. 
Uiteindelijk ben ik naar een open 
dag van de Nederlandse Acade-
mie voor Psychotherapie gegaan 
en vond daar de vierjarige stu-
die voor integratieve kinderthe-
rapie. Dit was wat ik wilde, een 

zelfstandige praktijk starten om 
kinderen met problemen verder 
te helpen. Deze therapie sprak 
mij erg aan omdat het uitgaat 
van de gedachte ‘de cliënt kan 
het, weet het en doet het zelf’. 
En soms is een beetje hulp van 
buitenaf daarbij gewenst. Als ie-
mand zélf tot de oplossing komt, 
dan werkt het.”
Jan Hein is een gevoelsmens die 
vanuit zijn hart werkt en hij heeft 
de theoretische kant van het vak 
echt moeten leren. De kinderen 
worden grotendeels door een 
arts of door de school naar Jan 
Hein doorverwezen. 
Er is geen wachtlijst want dat 
vindt hij onacceptabel. “Er kun-
nen zoveel redenen zijn om een 
kind aan te melden. Kinderen 
moeten tegenwoordig hard wer-
ken in deze prestatiegerichte 
maatschappij. Dat begint al op 
de lagere school. In feite is het 
doel van de basisschool dat een 

Kindertherapeut Jan Hein de Jong:

‘Soms is een beetje hulp 
van buitenaf gewenst’

kind aan het einde van de acht 
jaar kan lezen, schrijven en reke-
nen, sociale contacten kan leg-
gen en plezier heeft in een aan-
tal dingen. Maar vaak wordt er in 
groep 3 al geroepen: hij zit nog 
maar in AVI 3. Het zou voor kin-
deren een stuk leuker zijn als ze 
lekker kind kunnen zijn want het 
gevolg is vaak dat we met faal-
angstige of prikkelbare kinde-
ren zitten. Kinderen krijgen door 
spullen als de PC, televisie en 
games een overvloed aan infor-
matie. Als je dan bedenkt dat de 
hersenen pas op je 25ste vol-
groeid zijn en de ordening pas in 
de laatste jaren plaatsvindt, dan 
is het knap als je niet overvoerd 
raakt!” 

Volgens Jan Hein heeft ieder 
kind een uitstekende reden om 
zich te gedragen zoals het doet, 
maar zijn wij de kunst kwijtge-
raakt om de ondertiteling te be-
grijpen. En wat Jan Hein in feite 
doet, is de ondertiteling weer in 
beeld krijgen.
Het kan gebeuren dat er geen 
klik is tussen ouders en thera-
peut of tussen kind en therapeut. 
In dat geval zal Jan Hein door-
verwijzen naar een collega waar 
het wellicht wel mee klikt, want 
die klik is een voorwaarde voor 
succes.
Ook krijgt het kind de tijd te 
wennen aan Jan Hein en aan de 
ruimte. Als het zich nog niet vei-
lig voelt, dan mag de ouder er 
bij blijven. In de meeste geval-
len stuurt het kind binnen 20 mi-
nuten papa of mama weg. Dan 
worden een paar regels uitge-
legd. Ieder consult wordt opge-
nomen op video. Dat heeft een 
aantal redenen; -hierdoor hoeft 
Jan Hein geen aantekeningen te 
maken en daardoor kan hij zich 
volledig op het kind richten; -hij 

staat onder supervisie van de 
Academie en zo kan er in bijzon-
dere situaties met de opleiders 
overleg gepleegd worden; -con-
trole zodat men weet dat er niets 
onrechtmatigs gebeurt.
Er zijn de laatste tijd natuurlijk 
verschrikkelijke zaken aan het 
licht gekomen op het gebied van 
misbruik waardoor sommigen 
argwanend tegenover hulpver-
leners staan. De videobeelden 
kunnen dienen als bewijs van 
correct handelen.
Een van de eerste dingen die hij 
een kind vertelt is; hier kan al-
les. En als voorbeeld springt hij 
bovenop de salontafel en begint 
fanatiek te darten. Dat zorgt wel 
eens voor verbaasde gezichten 
maar al snel begrijpen ze wat de 
bedoeling is.
De boksbal, het dartbord en de 
zelfgemaakte zandbak zijn ver-
uit favoriet. Tijdens het knutse-
len, spelen of taarten bakken 
probeert hij te begrijpen waarom 
een kind niet goed in zijn vel zit.
Ook heeft hij de eed van Hip-
pocrates afgelegd waarin vast-
gelegd is dat al het besprokene 
tussen cliënt en therapeut blijft.
Tussentijds heeft Jan Hein ge-
sprekken met de ouders, die 
overigens beiden moeten in-
stemmen met de therapie. 

Gemiddeld zijn er 8 tot 15 ses-
sies van een uur nodig om tot 
een oplossing te komen. Die op-
lossing kan heel verrassend zijn, 
het is al eens voorgekomen dat 
een kind met angst voor honden 
van het probleem afkwam door-
dat Jan Hein zijn labrador Zwie-
ber inzette, met uitstekend resul-
taat.

Wilt u meer weten over deze the-
rapie, kijk dan op www.janhein-
dejong.nl. (Monique Teeling)

Nieuws van Bridge Club Uitgeest
Uitgeest -  Opvallend bij het 
verslag van deze week van 
Bridge Club Uitgeest zijn de uit-
slagen van de B-lijn. Ans Step-
han moest het, bij afwezigheid 
van haar vaste maat Gerda Geu-
kes, doen met C-lijner Henk Jon-
ker. En Henk Jonker, wiens maat 
Marcel Becker eveneens afwe-
zig was, vond een partner in Ans 
Stephan. 
In de C-lijn scoorden Henk en 
Marcel niet bijzonder en in de B-
lijn scoorden Ans en Gerda ge-
middeld. Maar samen scoorden 

ze als gelegenheidskoppel in de 
B-lijn meer dan voortreffelijk: 
67,50%! Het lot heeft ze samen-
gebracht. Beiden wilden gewoon 
kaarten omdat ze dat nu een-
maal leuk vinden. 

Door samen te spelen zouden 
ze al te groot verlies voorkomen, 
maar het resultaat was juist gro-
te winst! Dankzij die formida-
bele score is Ans, met Gerda, 
weer kandidaat om toe te treden 
tot de A-lijn en staat Henk, met 
Marcel, weer op de drempel van 

de B-lijn. 
Als u ook nog even naar de uit-
slagen in de A-lijn kijkt ziet u de 
namen van Arie van der Eng en 
Jaap Willemse prominent boven-
aan en dat is niet voor het eerst 
in deze periode. De heren gaan 
met gemiddeld ruim 60% fier 
aan de leiding in de A. Kampi-
oen worden is voor hen nog ver 
weg maar lekker meeballen, dat 
lukt behoorlijk. 

Als u nog eens goed kijkt naar 
de spelers in de A-lijn dan ziet u 

dat er wel vijf niet-Uitgeesters bij 
zijn. Hoe zou het komen dat BCU 
zo’n aantrekkelijke club is voor 
‘buitendorpers’? Dat kan geen 
Serendipity zijn. Leuke film, ove-
rigens.

De uitslagen:

A-lijn: 
1 Arie vd Eng-Jaap Willemse 
63,54%; 2 Hans Wijte-Paul Wijte 
58,68%; 3 Douwe Dijkstra-Joop 
Smeets 57,29%.

B-lijn: 
1 Ans Stephan-Henk Jonker 
67,50%; 2 Jaap Molenaar-Karin 
Tushuizen 57,08%; 3 Jac Sinte-

nie-Wim de Wildt 53,75%.

C-lijn: 
1 Ria Admiraal-Wout Admiraal 
67,08%; 2 Agnes Apeldoorn-Mil-
ja vd Booren 64,17%; 3 Ben de 
Groot-Ineke Los 55,83%.

D-lijn: 
1 Alyne Dumas-Han Dumas  
65,83%; 2 Joop de Beer-Fieneke 
de Beer 55,83%; 3 Guurtje Bra-
kenhoff-Ton Brakenhoff 52,08%.

E-lijn: 
1 Ank Kager-Gerard Winter 
59,58%; 2 Tineke Ruys-Theo 
Ruys 58,33%; 3 Nel v Bergen-Ti-
neke de Groot 57,92%.



pagina 4 22 februari 2012

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
07-02-1012: Tom, zoon van T.H.P. 
Glim en J. de Jager, geboren te 
Alkmaar. 10-02-2012: Conor, 
dochter van P.G. McClone en 
G. McGurran, geboren te Cas-
tricum. 12-02-2012: Romée An-
na Elisabeth, dochter van T.B. Lo-
man en M. Hurkmans, geboren 
te Alkmaar. 13-02-2012: David 
Xion, zoon van B. Burger en M. 
Busio, geboren te Beverwijk. 14-
02-2012: Joshua, zoon van E. de 
Graaf en E.M. Zeegers, geboren 
te Beverwijk.
Wonende op de Woude:
12-02-2012: Nienke, dochter van 
D. Hos en S.H.M. Winter, gebo-
ren te Purmerend.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
10-02-2012: de Zwart, Ronald 
F.J.P. en Videira Pereira, Maria G., 
beiden wonende te Limmen. 13-

02-2012: Dekker, Alexander C.M. 
en van Eunen, Yvonne, beiden 
wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
07-02-2012: Jager, Albertus, oud 
81 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met T. Klepper. 08-02-
2012: Spaargaren, Cornelis, oud 
86 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met M. Eveleens. 05-02-
2012: Kromhout van der Meer, 
Aaltje, oud 74 jaar, overleden te 
Beverwijk. 12-02-2012: Bleeker, 
Maria J., oud 82 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met T. Dijk-
man.
14-02-2012: de Ruiter, Anna G., 
oud 97 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met G.J.J. 
Brantjes.
Wonende te Limmen:
07-02-2012: Willers, Tanja, oud 
53 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd met J.P. Lerat.

Op 3 en 4 maart expositie 
Limmen Artistiek en Creatief
Limmen - In het weekeinde van 
3  en 4  maart wordt de exposi-
tie ‘Limmen Artistiek en Creatief’ 
gehouden in De Vredeburg. 
Het belooft een mooie gevari-
eerde expositie te worden van 
beeldende kunst en allerlei vor-
men van creatieve handvaardig-
heid gemaakt door jong en oud. 
Aan de opening van het evene-

ment wordt een feestelijk tintje 
gegeven. 
Op zaterdag 3 maart om 10.30 
uur wordt het evenement offici-
eel geopend door de wethouder 
van Cultuur en Sport, de heer H. 
Klijnstra. 
De expositie is op beide dagen 
gratis toegankelijk van 11.00 tot 
17.00 uur. 

Cursus ‘Peuter in Zicht’
Castricum - In het Centrum 
voor Jeugd en Gezin start 28 
maart de gratis oudercursus 
’Peuter in Zicht’. Dit is een cur-
sus over het opvoeden van peu-
ters en is bedoeld voor ouders 
en/of verzorgers van kinderen 
in de leeftijd van anderhalf tot 
vier jaar. De cursus bestaat uit 
vier bijeenkomsten. Op ontspan-
nen en praktische wijze leren de 
deelnemers in te spelen op het 
gedrag van het kind. Er is volop 
ruimte voor het stellen van vra-

gen. Bovendien zullen de deel-
nemers veel herkennen in de 
verhalen van collega-ouders.
De cursus vindt plaats op woens-
dagavond 28 maart, 4, 11 en 18 
april van 19.30 tot 21.30 uur op 
de Geesterduinweg 3 in het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin. Aan 
de cursus zijn geen kosten ver-
bonden.
Voor meer informatie en aanmel-
ding zie www.ggdhollandsnoor-
den.nl/cursussen of bel 088-
0100555.

Workshop Boeddhisme in 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Wat is Boeddhisme 
nu eigenlijk? Hoe is het ontstaan 
en hoe kan men het toepassen in 
het dagelijks leven? Op dinsdag-
ochtend 13 maart organiseert de 
Stichting Welzijn een ochtend 
rondom dit thema. Er wordt een 
dvd vertoond waarin verschillen-
de zenmeesters en boeddhis-
tisch leraren aan het woord ko-
men. Na de film kunnen de be-
zoekers van gedachten wisselen 
en vragen stellen aan Wies Post-
ma die deze ochtend begeleidt.
De workshop is van 10.00 tot 
12.00 uur in de tuin van Kapitein 
Rommel, geïnteresseerden kun-
nen zich opgeven bij de Stich-
ting Welzijn Castricum tel. 0251-
656562 of via www.welzijncastri-
cum.nl, kosten 2,50 euro.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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 geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL
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Percussionist Chris Colleye 
gastsolist bij Jazz in Bakkum 
Bakkum - In Hotel Borst is op 
zondagmiddag 26 februari een 
nieuwe editie van Jazz In Bak-
kum. Vanaf 16.00 uur zijn pia-
nist Jos van Beest, bassist Eric 
Schoonderwoerd, drummer Ben 
Schröder én percussionist Chris 
Colleye te horen. 
Jos van Beest, die Jazz in Bak-
kum organiseert, vertelt: “In te-
genstelling tot eerdere berichten 
komt  Nippy Noya niet naar Bak-
kum. Nippy speelt een concert in 
Madrid en heeft toegezegd la-
ter bij ons op te treden.” Percus-
sionist Chris Colleye heeft zich 

Castricum - Op donderdag 23 
februari presenteren Jan van 

Jazz op de radio Weelden en Fred Timmer van-
af 19.00 uur ‘Just Jazz’ op Castri-
cum 105. Waylon is te horen tij-
dens zijn eerste optreden op het 

North Sea Jazz Festival en Jazz 
IndeeD0 uit Bergen. En wie heeft 
ooit Benny Goodman en Glenn 
Miller samen horen spelen? 

Wendies in De Balken!

Uitgeest - Zaterdag 25 februa-
ri komen The Wendies naar live-
café de Balken met hun muziek.
The Wendies zijn vernoemd naar 
de leadzangeres Wendy. Zij be-

sterk laten inspireren door per-
cussionist Nippy Noya. De en-
tree is gratis.  

Programma 23 feb t/m 29 feb 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur  vrijdag 18.30  & 21.00 uur 
zaterdag 18.30 & 21.15 uur zondag 21.15 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 21.00 uur 

This Means War
donderdag 20.00 uur 

vrijdag 21.00 uur zondag 21.15 uur 
maandag 18.30 uur dinsdag 21.00 uur 

The Iron Lady
zaterdag & zondag 18.30 uur 

War Horse
vrijdag 18.30 uur zaterdag 21.15 uur 

woensdag 18.30 uur 
Suskind

maandag 21.00 uur dinsdag 18.30 uur 
We need to talk about Kevin

woensdag 21.00 uur 
The Help

zaterdag 13.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag & woensdag

11.45 & 13.45 uur 
Sprookjesboom
zaterdag 15.45 uur 

zondag 16.00 & 18.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 15.45 & 18.30 uur 

Achtste groepers huilen niet
zaterdag 15.45 uur  zondag 13.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 15.45 uur 
Tony 10

zaterdag 13.00 uur zondag 16.00 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur

The Muppets (NL)

“This Means War”
Twee van ‘s werelds meest ge-
talenteerde CIA-agenten zijn al 
heel wat jaren onafscheidelij-
ke partners en beste vrienden. 
Tot ze beiden verliefd worden op 
dezelfde vrouw. Gebruikten ze 
hun uitzonderlijke vaardigheden 

en hoogtechnologische gadgets 
voorheen voor de ondergang van 
vijandelijke naties, nu voeren ze 
oorlog met elkaar. 

De voorstelling van 18.30 uur 
draait zonder pauze. 

In de film Sprookjesboom belan-
den Roodkapje, Wolf, Assepoes-
ter, Reus en Klein Duimpje uit 
het Sprookjesbos per ongeluk in 
het onbekende Winterland. 
De bewoners willen heel graag 
terug naar huis, maar daarvoor 
moeten ze eerst vijf kristallen 
vinden. Tijdens deze zoektocht 
probeert Heks daar een stok-
je voor te steken. In Winterland 
ontmoeten de sprookjesbosbe-
woners de winterlandbewoners; 
IJskabouter Kluns, IJsdraak en 
IJsfakir. Gaat het de Sprookjes-
bosbewoners lukken om weer 
terug te komen in het Sprook-
jesbos?

Sprookjesboom de Film

Rob de Reus schildert 
live op tv in Koffiettijd
Uitgeest - Kunstschilder Rob de 
Reus is uitgenodigd als gast in 
het tv-programma Koffietijd op 
maandag 27 februari. Hij maakt 
tijdens de uitzending een schil-
derij, waarschijnlijk een stilleven,  
waarvan de opbrengst naar een 

goed doel gaat. Elke week wordt 
een gast in de studio ontvangen 
om een werk te maken voor een 
goed doel. Iedereen kan vervol-
gens op het kunstwerk bieden. 
Het programma begint om 10.00 
uur.

Magische kindervoorstelling 
met mime, muziek en humor
Castricum - Toonbeeld organi-
seert de voorstelling Het Mas-
kermannetje voor kinderen van-
af vijf jaar op donderdag 1 maart. 

Geheimzinnige klanken uit in-
strumenten van verre landen 
doen de voorstelling als een 
droom beginnen. Tot een man-
netje de droom onderbreekt. Hij 
wil zijn vader niet opvolgen als 
verkoper van huizen en probeert 

te ontsnappen. Met hulp van de 
muziek en met maskers wordt hij 
steeds iemand anders. 

Een ontroerende voorstelling 
vol subtiele humor, muziek en 
met mime van Arno Huibers en 
Paul van der Heijden. Aanvang 
14.00 uur Kaarten verkrijgbaar 
bij Boekhandel Laan, de Read-
shop, Muziekhandel Borstlap en 
aan de zaal.

gon in een reggaeband, daar-
na zong zij soul en funk en voeg 
daar een beetje country bij en je 
hebt een dijk van een zangeres. 

Het repertoire van The Wendies 
bestaat uit een ijzersterke selec-
tie van de pop, rock en soul van 
de afgelopen veertig jaar. Denk 
dan bijvoorbeeld aan Anouk, 
Shakira, Janis Joplin of  Tina 
Turner. De band brengt eigen-
lijk een ode aan de vrouwen in 
pop, soul en rock. De deur gaat 
open om 21.00 uur, het optreden 
begint om 22.30 uur. Op 3 maart 
in De Balken ‘Alsof je een koffer 
bent’, op 10 maart Royal Flush en 
op 17 maart Mr. Smith. 

Unplugged in Mezza Luna
Castricum - Op vrijdag 24 fe-
bruari is er in Mezza Luna een 
unplugged optreden van lokale 
muzikanten. Een vaste huisband 
onder leiding van André Voebel 

varieert in repertoire en brengt 
op eigenzinnige wijze de aller-
bekendste songs. De toegang 
is gratis. Het adres is Mient 1, 
schuin tegenover het NS-station.

pensioen-finish verplaatst
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant
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DOS danst Goud van Oud 
in theater de Clinghe
Castricum - Afgelopen zon-
dagmiddag danste DOS met alle 
groepen in de Clinghe. Het the-
ma van het optreden was Goud 
van Oud. De aanleiding hier-
voor was het 20-jarige jubile-
um van dansdocent Loedie Wijn-
hoff-Kalschoven. Ook alle ande-
re  dansdocenten hadden oude 
choreografieën uit de kast ge-

haald of oudere muziek geko-
zen om daarop een dans te ma-
ken. Madonna, Prince, The Back-
streetboys, allerlei artiesten van 
vele jaren terug kwamen langs. 
Van de schattige optredens van 
de allerkleinsten, tot de spette-
rende optredens van de selecties 
en het showteam; allen dansten 
de sterren van de hemel!

Goud op het NK schermen 
voor Birgitta Perton-Janssen
Akersloot - Op het NK vete-
ranen schermen (40+) is de uit 
Akersloot afkomstige Birgitta 
Perton-Janssen van schermver-
eniging TETH-Maestro’s Klup uit 
Heemskerk eerste geworden op 
het wapen degen. 

Tijdens het NK werden op de-
gen zeven partijen als voorron-
de geschermd. Daarmee plaats-
te Perton-Janssen zich als vierde 
op het tableau van acht. De eer-
ste eliminatie won Perton-Jans-
sen met 10-1 van Gaby de Wilde. 

Vervolgens moest zij tegen Ynet 
van der Veen, die zich als eerste 
geplaatst had. Het was een ge-

lijkopgaande strijd die Perton-
Janssen met 10-8 winst bezegel-
de. In de finalepartij pakte Per-
ton-Janssen goud door van Nat-
halie van der Putten te winnen 
met 10-7.
Op floret moest Perton-Janssen 
zondag genoegen nemen met 
een gedeelde derde plaats sa-
men met Kristin Payne. De pre-
cisie van steken ontbrak. Eu-
ropees kampioene Mieke de 
Graaf-Stoel werd eerste door de 
finale te winnen van Wendy van 
Steenveldt. De Graaf, Perton en 
van Steenveldt zullen in mei af-
reizen naar het EK veteranen 
floret-equipe dames in Kalmar, 
Zweden.

Birgitta Perton-Janssen onder de vlag van Noord-Holland.

Componisten- en zeeheldenbuurt
Inloopavond woningisolatie
Castricum - Na een oproep van 
CALorie hebben enkele bewo-
ners het voortouw genomen en 
zijn een buurtactie begonnen 
in de componistenbuurt met als 
doel energiebesparing. Na een 
grondige voorbereiding zijn nu 
ruim 20 bewoners daar begon-
nen met het beter isoleren van 
hun woningen. Ongeveer de 
helft isoleert zowel spouw als 
vloer. De aannemer is al gestart 
met het isoleren van vloeren wat 
met deze kou al comfortabel is. 
Binnenkort start het vullen van 
spouwmuren. Iedere deelnemer 
krijgt een eigen offerte op ba-

Lekker altijd buiten spelen
Akersloot - Zon, bewolkt of een paar druppels regen. Wat voor weer 
het ook is, voor de peuters op peuterspeelzaal de Peuterbeuk maakt 
het niet uit. Zij kunnen nu altijd buiten spelen met hun nieuwe knal-
blauwe regenjasjes die De Peuterbeuk heeft gekocht. De bedrukking 
op de achterkant van de jas is aangeboden door Schouten Reclame.

Regio– Donderdagmiddag rond 
16.45 uur heeft er een aanrijding 
plaatsgevonden in de Wijkertun-
nel in de richting van Alkmaar. 
Een 61-jarige automobiliste uit 
Akersloot moest plotseling rem-
men waardoor een motorrijder 
die achter haar reed, haar raakte 
en ten val kwam. Deze motorrij-
der, een 53-jarige man uit Heer-
hugowaard, werd vervolgens 
nog aangetikt door een voertuig 
achter hem. 
Wonder boven wonder liep de 
motorrijder geen ernstig letsel 
op. Hij is ter controle door een 
ambulance naar een ziekenhuis 
vervoerd.

Aanrijding in 
Wijkertunnel

Vermist:
Dorpsstraat Castricum: zwart 
poesje, paar witte haren op 
borst, 2 jaar, Moortje.

Gevonden:
De Schoolweg Limmen: kleine, 
tengere witte poes, circa 2 jaar.

Inlichtingen: 
Ria Dol, tel. 0251- 658504. 

Castricum - De eerste vrijdag 
in maart is de Wereldgebedsdag. 
Internationaal wordt in ongeveer 
170 landen dezelfde liturgie in de 
landstaal gehouden.
 
De gezamenlijke Castricumse 
kerken nodigen mensen uit voor 
deze viering: op vrijdagavond 2 
maart in de kerk in Bakkum, om 
20.00 uur, met muzikale mede-
werking van Marianne Beitler.  
Door het tijdsverschil gaan de 
gebeden in 24 uur de aarde 
rond, zodat iedereen zich we-
reldwijd verbonden voelt. Het 
thema is ‘Gerechtigheid voor al-
len!’ en is voorbereid door vrou-
wen uit Maleisië. Na afloop is er 
gelegenheid om bij een kopje 
koffie na te praten.

Wereldgebedsdag

sis van de collectieve projectprij-
zen. Zolang de aannemer nog in 
de buurt aan het werk is kunnen 
andere bewoners alsnog mee-
doen. Het gaat om gelijksoorti-
ge woningen zoals gebouwd aan 
onder andere Verdi-, Bach-, We-
ber-, C.Franck-, Chopin-, Boc-
cherini- en Ravelstraat en wo-
ningen tussen de Piet Heinlaan 
en de Van Speijkkade. Daarom 
wordt er woensdag 22 februari 
een inloopavond georganiseerd 
over het hoe en wat van de-
ze isolatie, aanvang 20.00 uur in 
het VUcaskantoor aan het Kooi-
plein 24. 

oplossing
Zoek de 10 verschillen
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VVD beloont camping 
Akersloot - Op vrijdag 17 febru-
ari deelden VVD-statenlid An-
nelie Brummer en Menno Ha-
ga, Robin Rommel, Rob Dek-
ker en Fred de Haan van de VVD 
Castricum een taart uit aan Ge-
rard en Joke Swart van camping 
De Boekel in Akersloot. Met de-
ze provinciale VVD-taartenac-
tie, die rondom Valentijnsdag 
wordt gehouden, worden men-
sen of organisaties in het zon-
netje gezet, vanwege hun bij-
zondere inzet voor de gemeen-
schap in buurt, wijk, dorp, stad 

of regio. Deze taartenactie vond 
dit jaar voor het zesde opeenvol-
gende jaar plaats. De VVD wil 
hiermee aandacht schenken aan 
het belang van sociale cohesie. 
In Akersloot werd het onderne-
mersechtpaar Swart getrakteerd, 
Gerard en Joke hebben het boe-
renbedrijf omgebouwd tot een 
recreatiebedrijf. Van minicam-
ping tot een volwaardige cam-
ping die met ruim zestig plaat-
sen, een boerengolfbaan, kano 
verhuur, caravanstalling en nog 
vele andere activiteiten een  vol-

waardig recreatiebedrijf is ge-
worden. Gerard is naast onder-
nemer ook al 21 jaar vrijwilliger 
bij de brandweer en heeft zitting 
in diverse besturen op regionaal 
niveau, maar ook in landelijke 
platforms. Rob Dekker: “Gerard 
en Joke zijn een voorbeeld van 
hoe ondernemers hun verant-
woordelijk nemen in de gemeen-
te Castricum. De VVD-Castricum 
juicht dit enthousiasme van har-
te toe.” De Statenfractie was het 
roerend met de lokale afdeling 
eens. 

“Ik ben Colette Ebben-
Pastoor en ik hou van mijn werk”
”Ik ben Colette Ebben-Pastoor, 
mediator en eigenaar van Family 
Matter, waaronder: PrettigSchei-
den en ErfenisMediation val-
len. Ik ben echtgenote van Eric, 
moeder van een zeventienjari-
ge tweeling, eigenaar van twee 
sharpeis en drie siamezen. Eric 
en ik werken samen om schei-
dingen, erfenisperikelen en fa-
milieruzies tot een goed einde 
te brengen, waarna de cliënten 
weer met elkaar op goede voet 
verder kunnen. Ik ben een intu-
itieve mediator met een Noord 
Hollandse directheid, die duide-
lijk mijn  mening geeft maar ook 
praktisch advies. Ik bied cliën-
ten een brede schouder en een 
volledige oplossing die er voor 
zorgt dat de situatie op korte ter-
mijn verbetert en ik werk aan 
een duurzame nieuwe samen-
werking. Ik help mensen om een 
draai naar hun toekomst te ma-
ken, maar vooral maak ik van ex-
echtgenoten weer samenwer-
kende ouders. Wij waren de eer-
ste scheidingsmediation-praktijk 
in Noord Holland met een eigen 
KinderCoach, juist omdat kinde-
ren zo’n belangrijke plaats in-
nemen bij ons. Niet al mijn cli-
enten komen gezellig binnen, 
soms gaat het er echt wel hard 
aan toe. Maar dat lossen we 
dan weer op binnen dezelfde af-
spraak en dat maakt het werk al-
leen maar uitdagender. Het gaat 
erom duidelijk te maken dat er 
nu ook tegengestelde belangen 

Ontwikkeling detailhandel
Castricum - Het winkelaanbod 
in Castricum is sinds 2004 toe-
genomen, vooral in de mode- 
en luxe branche, waar zowel het 
aantal winkels als het winkel-
vloeroppervlak toenam. Het op-
pervlak van winkels in niet-da-
gelijkse artikelen is, ondanks de 
toename, nog duidelijk kleiner 
dan dat van andere gemeenten 
van deze omvang. 
In Castricum is het winkelvloer-
oppervlak in de periode 2004-
2011 met een kleine 4.000 m2 
toegenomen tot 41.641 m2. De 
groei is met name gerealiseerd 
in Limmen en op het Bakkers-
pleintje. Met de uitbreiding is in 
deze periode ook de leegstand 
gegroeid met ruim 500 m2, van 

2.076 m2 naar 2.590 m2. Uit-
komst voor de gemeente Cas-
tricum is verder dat bijna 90% 
van de inwoners de dagelijkse 
artikelen in de eigen gemeen-
te koopt. Voor de niet-dagelijk-
se artikelen is dit ongeveer 50%. 
Beide percentages zijn ongeveer 
gelijk aan die van gemeenten 
van vergelijkbare grootte. Voor 
de niet-dagelijkse artikelen gaan 
de inwoners van Castricum met 
name naar Alkmaar en in minde-
re mate naar Beverwijk. 

Het onderzoek gaat verder in 
op algemene trends en ontwik-
kelingen op het gebied van de-
tailhandel. Eén belangrijke trend 
is de groei van internet als aan-

koopkanaal. Vooral in de grote 
steden is het aandeel internet-
verkopen substantieel, met na-
me voor elektronica en vrijetijds-
artikelen. In Castricum blijft het 
percentage inwoners dat via in-
ternet aankoopt nog iets ach-
ter, namelijk 63% ten opzichte 
van 74% van de inwoners in ge-
meenten van vergelijkbare om-
vang.  
Verder is de afgelopen jaren 
de omzet in de dagelijkse sec-
tor sterk gegroeid (sinds 2004 
met meer dan 20%). De groei in 
de niet-dagelijkse sector is met 
2,5% een stuk bescheidener. 
Mensen halen wel minder vaak 
hun boodschappen en gebrui-
ken daarbij vaker de auto.

Duizendpoot op Sokkerwei
Castricum - Maandag 13 febru-
ari is juf Josephine van de Sok-
kerwei vijfitg jaar geworden. Zij 
werd ’s morgens verrast met een 
Sara voor het lokaal. 
Alle kinderen en ouders hebben 

voor haar gezongen. Van de col-
lega’s kreeg zij een duizendpoot 
met heel veel sokjes aan. Een 
duizendpoot met sokjes aan? Juf 
Josephine is de duizendpoot van 
de Sokkerwei. 

Castricum - Op zaterdag 25 fe-
bruari begint om 13.30 uur een 
liedmiddag in de Dorpskerk. 
Iedereen kan dan meeoefenen, 

Zingen met koor samen met het Liturgiekoor. On-
der leiding van Jelle Jan Klinkert 
worden de liederen geleerd, die 
in de vesper van 17.00 uur wor-
den gezongen. Een bijdrage aan 
de onkosten is vijf euro.

Gastouderbureau Loky 
actief in gehele regio
Regio - Kyra van Kessel start-
te haar gastouderbureau in 2003 
en toen had zij al ruim dertien 
jaar ervaring in de gastouder-
opvang. “Gastouderbureau Lo-
ky onderscheidt zich door haar 
kleinschaligheid, persoonlijke 
benadering en een goede be-
reikbaarheid”, vertelt zij. 

“Daarnaast zijn we laagdrem-
pelig en kunnen er veel dingen 
op korte termijn geregeld wor-
den. Niet moeilijk doen als het 
niet nodig is; dat is ons motto! 
Wij willen een open communi-
catie met alle ouders. Dat is één 
van onze krachten en ouders 

weten dit te waarderen.” Ou-
ders die een gastouder voor hun 
kind zoeken kunnen zich bij Lo-
ky aanmelden. 
“Wij gaan bij de ouders thuis op 
gesprek waarin we vragen naar 
de wensen van ouders, hun op-
voedingsideeën, de dagen en 
de tijden en per wanneer op-
vang gewenst is. De intakes 
met gastouders worden bewust 
door twee bemiddelingsmede-
werkers gedaan. Vier ogen zien 
meer dan twee. Je wil weten wat 
de interesses van gastouders 
zijn, waarom willen zij gastouder 
worden, hoe staan zij zelf in het 
leven, wat vinden ze leuk om met 

kinderen te ondernemen en wat 
vinden zij belangrijk in de opvoe-
ding van kinderen. Uiteraard vol-
doen alle gastouders van Loky 
aan de wettelijke eisen.” 

Het gebied waar Loky zich con-
centreert is Beverwijk, Uitgeest, 
Heemskerk en nu ook in Castri-
cum. Kijk voor meer informatie 
op www.loky.nl.

zijn, maar dat hoeft geen be-
lemmering te zijn voor een goe-
de oplossing. Wij zijn ervoor om 
mensen door deze lastige perio-
de heen te helpen, zodat ze in de 
toekomst weer samen kunnen 
werken. Wij hebben eigenlijk al-
leen maar leuke cliënten, vaak 
doorgestuurd door vrienden, fa-
milie of kennissen. Ik ben Colet-
te Ebben-Pastoor en ik hou van 
mijn werk!” 
Het kantoor is te vinden op de  
Stetweg 43A in Bakkum. Fami-
ly Matter is te bereiken via tel.:  
0251-657000. Kijk voor meer in-
formatie op de website www.fa-
milymatter.nl.
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Concert in woonzorg-
centrum Geesterheem
Uitgeest - Op dinsdag 6 maart 
om 15.00 uur vindt in woonzorg-
centrum Geesterheem van ViVa! 
Zorggroep in Uitgeest een con-
cert plaats, dat in nauwe samen-
werking met Stichting Muziek 
In Huis wordt georganiseerd. 
Het ensemble Buizer Duo, be-
staande uit Daniëlle Buizer - cel-
lo, Julia Buizer-Madzhar - piano, 
zal een gevarieerd klassiek pro-
gramma brengen. Het program-
ma duurt twee maal dertig mi-
nuten. De toegang is gratis, wel 
wordt er een kleine vergoeding 
gevraagd voor het gebruik van 
consumpties. U hoeft zich vooraf 

niet aan te melden om het con-
cert bij te wonen. 

Stichting Muziek In Huis (SMIH) 
verzorgt sinds 1999 klassieke 
kamermuziekconcerten op de 
podia van zorgcentra met ambi-
tieuze, veelal jonge professionele 
kamermusici die ook op de regu-
liere concertpodia actief zijn. Een 
honderdtal streng geselecteer-
de musici gaan jaarlijks op pad 
om de SMIH concerten te ver-
zorgen. In 2011 telde de stich-
ting ruim 32.000 (!) luisteraars op 
haar concerten. Een grote groep 
luisteraars zou zonder de stich-

ting niet meer naar concerten 
kunnen gaan. Najaar 2012 geeft 
SMIH haar 6.000-ste concert. De 
SMIH concerten worden mede 
mogelijk gemaakt door Stichting 
De Rietlanden, Fonds Sluyter-
man van Loo, Stichting RCOAK, 
SNS REAAL fonds, Provincie 
Noord-Holland (NH), Sint Lau-
rensfonds (Rotterdam), KF Hein 
Fonds (Utrecht) en particuliere 
donateurs.

Over de musici: Het Buizer duo 
bestaat uit de schoonzussen Da-
nielle Buizer en pianiste Julia 
Buizer-Madzhar. Julia is gebo-
ren en getogen in St. Petersburg 
en begon op 4-jarige leeftijd met 
pianospelen. Ze studeerde aan 
het Rimsky-Korsakov Conserva-
torium bij Tamara Poddybnaia en 
vervolgde haar studie in Neder-
land bij pianist Paul Komen. Da-
nielle is van Nederlands-Kame-
roenese afkomst en begon op 
8-jarige leeftijd met cellospelen  
aan conservatoria in Groningen, 
Parijs en Lubeck.
Het succesvolle Buizer duo is 
ontstaan nadat Julia een relatie 
kreeg met Danielle’s broer Jan 
Buizer (altviolist). Sindsdien was 
het Buizer duo al meerdere ma-
len te horen in het zondagoch-
tendprogramma ‘Spiegelzaal’ op 
Radio 4 waarbij ze in het Ko-
ninklijk Concertgebouw optra-
den. Daarnaast traden ze veel-
vuldig op in karakteristieke ker-
ken in Nederland. In 2011 heeft 
het Buizer duo een prachtige cd 
uitgebracht vol met romantische 
muziek voor cello en piano.

Guus Baltus eerste in rayonwedstrijd
Uitgeest - Guus Baltus uit Uit-
geest (7) heeft zaterdag meege-
daan aan de tweede individue-
le rayonwedstrijd West Friesland. 

De wedstrijd werd gehouden bij 
zijn thuisclub Turnlust in Alk-
maar.

Samen met zijn trainingsmaatje 
Stef van Diepen, ook 7 jaar oud, 
deden er in totaal 10 kinde-
ren mee in de leeftijdscategorie 
‘Benjamin’. Door Guus werden 
de volgende resultaten neerge-
zet; vloer: 19,20; voltige: 18,80; 
ringen: 19,10; sprong: 19,80; 

Poppenkastvoorstelling
Uitgeest - Elke maand bele-
ven Jan Klaassen en Katrijn een 
spannend avontuur in de pop-
penkast van speeltuinvereniging 
Kindervreugd. Ook op zaterdag 
25 februari is dit het geval. De 
voorstelling begint om 14.00 uur 
en zal om ongeveer 15.00 uur 
afgelopen zijn. Tijdens de pau-
ze krijgen de kinderen iets te 

drinken en is er voor de ouders, 
opa’s en oma’s een lekker kop-
je koffie verkrijgbaar. Leden kun-
nen gratis naar binnen en aan 
niet-leden wordt een kleine bij-
drage gevraagd van 1 euro.
Voor informatie kunt u terecht 
op www.speeltuinuitgeest.nl of 
stuur een mail naar info@speel-
tuinuitgeest.nl.

brug: 18,40; rek: 19,30; totaal 
score: 114,60. 

Met dit resultaat werd Guus eer-
ste en maatje Stef werd tweede. 
Hiermee hebben Guus en Stef 
zich geplaatst voor de rayonfina-
le op 21 april. 

Schoon genoeg van al 
die hondenpoep!

Uitgeest - Zo’n 4 jaar gele-
den zijn wij in Uitgeest ko-
men wonen. We wonen ge-
weldig. We wonen in een ge-
weldig leuke buurt, dichtbij 
school en hebben buiten de 
tuin een groenstrook. Eigelijk 
perfect dus...... 
Aan het begin van de groen-
strook staat een bord met de 
vermelding dat er geen hon-
den los mogen lopen (wat 
natuurlijk wel gebeurt) en 
dat er een opruimplicht van 
hondenpoep is. De gemeen-
te heeft deze een aantal jaar 
geleden geplaatst. Je zou 
denken dat dit helpt, maar 
helaas.
 
Het is erg vervelend als je er 
in stapt, maar mijn probleem 
gaat nog een stukje verder. 
Mijn jongste zoontje maakt 
gebruik van een rolstoel. Het 
komt vaak voor dat hij onder 
de hondenpoep zit. Doordat 
hij zijn wielen zelf met zijn 
handen rolt komt het overal. 
Ook in zijn gezicht. De hon-

denbezitters kiezen voor een 
hond. Seppe kiest niet voor 
een vieze rolstoel en vies ge-
zicht.... Vanuit zijn stoel kan 
hij niet zoals wij makkelijk 
zien of er hondenpoep ligt. 
Meerder ouders hoor ik over 
dit probleem. Ook over het 
speeltuintje voor ons huis. 
Het is duidelijk een speelplek 
voor kinderen, maar er wordt 
toch nog respectloos mee 
omgegaan.

Ik heb wel eens iemand aan-
gesproken over het opruim-
plicht, maar..... ik kreeg een 
reactie waar ik nog steeds 
boos om wordt. 
 
We willen mensen graag la-
ten weten dat we het zat zijn! 
Ook hebben we bij de ge-
meente onze klacht duidelijk 
gemaakt, maar ik denk zelf 
dat de gemeente er niks aan 
kan doen. Borden helpen 
duidelijk niet. 
 
Kim Marsland  

INGEZONDEN



pagina 12 22 februari 2012

Plezier in het dansen is belangrijk

Ballet- en streetdance lessen 
bij Dansstudio Just Dance
Uitgeest - “Ritmegevoel en co-
ordinatie zijn belangrijk, maar 
het allerbelangrijkste vind ik dat 
kinderen plezier krijgen in het 
dansen. Ik wil hen een leuke tijd 
meegeven”. Aan het woord is de 
23-jarige dansdocente Roxan-
na Vastmaar. Zij is sinds septem-
ber 2010 voorzitter van de Dans-
studio Just Dance. Behalve dat 
Roxanna lessen klassiek bal-
let voor vier- en vijfjarigen als-
mede voor zes en zevenjarigen 
geeft, is zij ook de docente van 
streetdance. Die lessen  begin-
nen vanaf acht jaar. In leeftijd va-
riërend zijn er zes groepen.
Roxanna volgde een vierjari-
ge dansopleiding bij CIOS in 
Haarlem. Hier moest zij vijf da-
gen in de week dansen. “Elke 
dag waren er drie à vier dans-
lessen van ieder anderhalf uur. 
Mijn opleiding bestond uit twee 
delen: uitvoerend dansen (voor 
als je zelf later professioneel 
zou gaan dansen in één of an-
der gezelschap) en de opleiding 
voor dansdocent. Het eerste jaar 
kreeg je een algemene oplei-
ding: modern dansen; klassiek 
ballet (de basis van alles); jazz; 
flamingo en werelddans, waar-
bij je dansen leerde uit tal van 
Europese landen. In het tweede 
jaar kon je kiezen of je de rich-
ting modern dansen of de rich-
ting jazz op wilde. Ik koos voor 
allebei. In het tweede en derde 
jaar danste je eveneens met al-
tijd veel aandacht voor klassiek 
ballet. Maar je kreeg ook psy-
chologie- en anatomielessen. In 
die lessen leerde je onder meer 
hoe je met mensen om moest 
gaan en hoe het lichaam in el-
kaar zit.

Inzet
Het vierde jaar werden wij voor-
bereid op onze toekomst, leer-
den hoe wij auditie moesten 
doen en hoe wij les moesten 
geven aan onder meer basis-
schoolleerlingen. Onze docen-
ten waren professionals, die op 
jongere leeftijd bijvoorbeeld zelf 
bij het Nationaal Ballet hadden 

gedanst. Bij CIOS was inzet be-
langrijk en je moest voor 80% al-
tijd aanwezig zijn. Je leerde tot 
het uiterste te gaan. Je moest al-
les geven: zo veel als in jouw ver-
mogen lag. Elk schooljaar gaven 
wij ter afsluiting met alle docen-
ten en leerlingen van CIOS een 
voorstelling in de toneelschuur 
te Haarlem.

Klassiek ballet
De lessen klassiek ballet wor-
den gegeven op donderdag van 
16.00 tot 16.45 uur  voor vier- en 
vijf jarigen en donderdag van 
16.45 tot 17.45 uur voor zes- en 
zeven jarigen, beide in de gym-
nastiekzaal van de basisschool 
De Wissel. Roxanna: “Voor de 
kleintjes werk ik altijd met een 
thema en een verhaal, dat bij-
voorbeeld gaat over de circusdi-
recteur. Ik wil graag, dat zij mooi 
rechtop staan. ‘Denk maar aan 
een draadje dat aan je hoofd vast 
zit en eindigt aan het plafond’ 
zeg ik dan. ‘Je hebt twee schou-
ders en twee botjes (de heupen) 
en middenin een navel. Met dat 
vierkantje moet je in het geheel 
naar rechts of naar links draai-
en’.” De Dansstudio Just Dance 
is een stichting en heeft een en-
thousiast bestuur, bestaande uit 
de penningmeester Dorien Rut-
ten en de secretaris Sonja Woll-
rabe, welke laatste tevens de le-
denadministratie verzorgt. Het 
lesgeld voor klassiek ballet voor 
vier en vijf jaar is 135 euro per 
jaar. Vanaf zes jaar is het lesgeld 
voor ieder kind voor klassiek bal-
let en ook voor streetdance 150 
euro per jaar.

Streetdance
Streetdance is ontstaan in de ja-
ren ’80 in de achterbuurten van 
New York. Deze stijl is bekend 
geworden doordat het veelal in 
videoclips op hiphop en pop-
muziek werd gebruikt. Alle zes 
streetdancegroepen krijgen les 
van Roxanna Vastmaar. Wij volg-
den enkele lessen op donder-
dag van 17.00 tot 18.00 uur in 
de gymnastiekzaal De Meet. Wij 

kijken eerst naar acht- en ne-
genjarige meisjes en de les er-
na (18.00 tot 19.00 uur)  naar ne-
gen- en tienjarige meisjes. Op-
vallend feit is, dat Roxanna al-
le namen van de kinderen kent. 
Vóórdat de les begint rennen de 
meisjes al enthousiast door de 
zaal heen. Dan volgen zij in ho-
rizontale rijen opgesteld de be-
wegingen van de juf. Die bewe-
gingen veranderen continu. De 
basis is het bouncen op de beat. 
Het is een combinatie van tech-
niek, allerlei pasjes en  ritmege-
voel. Roxanna: “Ik leer hen goed 

te luisteren naar de muziek en er 
niet dwars doorheen te dansen. 
En niet te kletsen met elkaar. 
Ook mogen zij af en toe zelf een 
dansje bedenken, waardoor de 
fantasie geprikkeld wordt.” Jam-
mer is het dat er in de Dansstu-
dio slechts één jongen dansles 
krijgt. Rest te vermelden, dat er 
tijdens de basisschoolvakanties 
geen lessen worden gegeven. 
Eveneens op donderdag zijn er 
lessen van 19.00 tot 20.00 uur 
(tien en elf jaar) en van 20.00 tot 
21.00 uur (vanaf elf tot en met 
plm. achttien jaar). Alle donder-
daglessen worden gegeven in 
de gymnastiekzaal van De Meet. 
Er worden eveneens dinsdags 
streetdancelessen gegeven en 
wel van 16.00 tot 17.00 uur (acht 
en negen jaar) alsmede van 17.00 
tot 18.00 uur (negen en tien jaar) 
in de gymnastiekzaal van de ba-
sisschool De Wissel. Roxanna: 
“Ieder jaar geven wij een voor-
stelling, die dit jaar op acht ju-
li wordt gehouden in het dorps-
huis De Zwaan te Uitgeest. Voor 
mij hoeft dan niet alles precies 
tegelijk te gaan. Het gaat er om, 
dat de kinderen er plezier in heb-
ben en dat ze trots kunnen laten 
zien wat ze geleerd hebben. On-
ze demogroep (streetdance ne-
gen en tien jaar) deed mee aan 
een presentatie in Schiphol Pla-
za, waar zij moest concurre-
ren met vijf andere groepen uit 
Noord-Holland. Trots ben ik er 
op, dat wij daar de aanmoedi-
gingsprijs hebben gekregen. 

Ambitie
Roxanna: “Samen met het be-
stuur ben ik hard aan het werk 

om een echte professionele 
dansschool te worden met een 
eigen locatie. Wij krijgen subsi-
die van de gemeente, maar zul-
len voor meer geld moeten zor-
gen om ons doel te bereiken. Wij 
hebben voor het eerst dit jaar 
een informatieboekje uitgege-
ven, dat door drukkerij Korte-
kaas is gesponsord. Heliomare 
te Wijk aan Zee zal voor ons een 
professionele website maken en 
graficus Jan Willem v/d Zwaard 
ontwierp een geheel nieuw logo 
voor ons.” Roxanna’s streven is 
dat er elke dag danslessen zul-
len worden gegeven aan kinde-
ren van vier tot en met achttien 
jaar alsmede aan volwassenen: 
klassiek ballet, streetdance, jazz 
en tapdance. Na een half jaar 
studeert zij af voor vrijetijdsma-
nager (hbo-opleiding). De erva-
ring, die zij daar op het gebied 
van marketing heeft opgedaan, 
zal haar zeker goed van pas ko-
men bij het verder uitbreiden van 
de Dansstudio. (Marga Wiersma)

Roxanna Vastmaar

Darttoernooi
Uitgeest - Op zaterdag 25 en 
zondag 26 februari organiseert 
Dart Vereniging Kennemerland 
in Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest de “Open Kennemerland 
editie 2012” met een prijzenpot 
van maar liefst 3.200 euro. Ieder-
een die kan en wil darten is deze 
dagen van harte welkom!
Zaterdag is er een koppeltoer-
nooi, zaal open 19:00 uur, aan-
vang 20:00 uur. Zondag is er 
een singletoernooi. Zaal open 
10:00 uur, aanvang jeugdtoer-
nooi 11:00, aanvang Senioren-
toernooi 11.30 uur. Voorinschrij-
ving is mogelijk maar niet nood-
zakelijk en tevens op de dagen 
zelf aan de zaal mogelijk..
De finalewedstrijden zullen op 
het podium gespeeld worden en 
ondersteund door Master Caller 
Stuart Clarke.
Locatie: Sport- en Tenniscen-
trum Uitgeest, Zienlaan 4 in Uit-
geest.

Spullen gezocht voor 
rommelmarkt Time Square
Uitgeest - De jaarlijkse rommel-
markt van Uitgeester Musical-
vereniging Time Square zal dit 
jaar worden gehouden op zon-
dag 1 april. De markt zal ook dit 
jaar plaatsvinden in dorpshuis de 
Zwaan, Middelweg 5 in Uitgeest, 
van 10.00 tot 15.00 uur. De toe-
gang is gratis en ook aan de in-
wendige mens is weer gedacht. 
Time Square houdt zich van har-
te aanbevolen voor spullen die te 
verkopen zijn: als het in goede 
staat is en schoon, kan het koor 

het gebruiken. Ook (kinder)kle-
ding is welkom. Aangezien de 
ruimte beperkt is, kunnen gro-
te meubelen helaas niet worden 
geaccepteerd. 

Op zaterdag 31 maart zal Time 
Square met een vrachtauto door 
Uitgeest en omstreken rijden om 
de aangeboden spullen bij de 
mensen thuis op te halen. Voor 
aanbieden van spulletjes kunt u 
bellen met Tineke Blankendaal, 
0251-312687.
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‘The kids are allright’ 
in filmhuis Uitgeest
Uitgeest - Twee kinderen, die 
door kunstmatige inseminatie 
zijn verwekt, wonen bij hun les-
bische moeders. Hun echte va-
der hebben ze nooit gezien. Op 
een dag zoeken ze hun vader op. 
Op de verjaardag van de oud-
ste brengen ze hun echte vader 
in hun gezinsleven, wat voor de 
nodige verwikkelingen zorgt. Dat 
is in het kort de inhoud van de 
film ‘The kids are allright’ die vrij-
dag 24 februari wordt vertoond 
in Filmhuis de Zwaan. De film is 
geregisseerd door Lisa Cholo-
denko en de acteurs zijn onder 
andere Julianne Moore, Annette 
Bening en Mark Ruffalo.
The Kids Are all Right is een ech-
te feelgoodfilm. Een liefdevol en 
komisch portret van een bijzon-

der gezin. Hoewel het ook pijn-
lijke onderwerpen aan de kaak 
stelt is The Kids Are All Right 
vooral ontzettend grappig. Het 
scenario van Lisa Cholodenko 
en Stuart Blomberg is hilarisch 
door de krachtige dialogen. De 
film werd bekroond met diverse 
prijzen in binnen en buitenland.

The kids are allright is te zien op 
vrijdag 24 februari in Filmhuis 
de Zwaan in Uitgeest.  De zaal 
is open vanaf kwart voor acht en 
de film begint om 20.15.  Toe-
gang: 5 euro inclusief een heer-
lijk kopje koffie voorafgaand aan 
de film. ‘Vrienden’ betalen 4 eu-
ro. Kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139.

Bevolkingsonderzoek 
borstkanker in Uitgeest
Uitgeest - Van 22 februari tot en 
met 9 maart is het mobiele on-
derzoekscentrum van het lande-
lijk bevolkingsonderzoek borst-
kanker in de gemeente Uitgeest. 
Daarna wordt het er wegge-
haald. Begin april komt het on-
derzoekscentrum echter terug 
naar Uitgeest om de rest van de 
vrouwen van 50 tot en met 75 
jaar uit die gemeente te onder-
zoeken.
Vrouwen van 50 tot en met 75 
jaar krijgen iedere twee jaar 
een uitnodiging voor het bevol-
kingsonderzoek borstkanker. 
In Uitgeest gaat het om onge-
veer 1800 vrouwen die een uit-
nodiging ontvangen van Bevol-
kingsonderzoek Midden-West. 
Het onderzoek vindt plaats in het 
mobiele onderzoekscentrum bij 
Sportzaal De Meet, Castricum-
merweg 13 in Uitgeest.
Het borstonderzoek wordt ge-
organiseerd door Bevolkingson-
derzoek Midden-West. In de vo-
rige ronde was de opkomst 85%. 
Vrouwen krijgen het onderzoek 
gratis aangeboden. Het wordt 
uitgevoerd door speciaal hier-
voor opgeleide radiodiagnos-
tisch laboranten en duurt onge-
veer 20 minuten. Alle vrouwen 
krijgen binnen 14 dagen schrif-

telijk bericht van de uitslag van 
het onderzoek. Van alle onder-
zochte vrouwen is bij gemid-
deld 2% aanvullend onderzoek 
nodig in het ziekenhuis om vast 
te stellen of werkelijk sprake is 
van borstkanker. Borstkanker is 
in Nederland een groot gezond-
heidsprobleem. Elk jaar worden 
er ongeveer 13.000 nieuwe ge-
vallen ontdekt en overlijden on-
geveer 4.000 vrouwen als gevolg 
van deze ziekte. Een goed geor-
ganiseerd bevolkingsonderzoek 
is een belangrijke manier om de 
sterfte aan borstkanker terug te 
dringen. Sinds het begin van het 
bevolkingsonderzoek is de sterf-
te aan borstkanker met ongeveer 
25% afgenomen.
Meer informatie: www.bevol-
kingsonderzoekmidden-west.nl.

Regio - Het Beverwijks Orato-
riumkoor Tremenda, zingt zater-
dag 24 maart de gehele Mat-
thäus Passion van Johann Sebs-
tian Bach. Het koor wordt uitge-
breid met het onlangs opgerich-
te jeugdkoor, dat tijdens dit con-
cert voor de eerste keer voor het 
voetlicht treedt. Het koor wordt 
instrumentaal ondersteund door 

Barokorkest Cappella Maria Bar-
bara.
De volgende solisten werken aan 
dit concert mee: Christus: Mat-
thijs Mesdag; Evangelist: Ludwig 
van Gijsegem; Sopraan: Hieke 
Meppelink; Altus: Andrew Hal-
lock; Tenor: Gerben Houba en 
Bas: Willem de Vries. Paul Waerts 
heeft de artistieke leiding.

Locatie: Agathakerk, Breestraat 
101 in Beverwijk
Aanvang 19.30 – Zaal open 
19.00 uur. Toegangsprijs 25 eu-
ro, donateurs 15 euro, jeugd tot 
en met 16 jaar gratis. Kaartver-
koop via www.tremenda.nl. Per 
mail: kaartverkoop@tremenda.
nl. Of bij mevrouw Van der Zon, 
tel. 0251-237344.

Klaverjasdrive
Uitgeest - vrijdag 24 februari 
is er weer een klaverjasdrive bij 
korfbalvereniging Stormvogels. 
Er zijn weer leuke prijzen te win-
nen de klaverjas en de loterij.
De klaverjasdrive vindt plaats in 
de kantine aan de Niesvenstraat 
en begint om acht uur. Iedereen 
is welkom.

Zaterdag 24 maart

Oratoriumkoor Tremenda 
zingt Matthäus Passion

Lekker naar de zon?
Dan ligt dit particuliere huis in Konakli, aan de Zuidkust van Turkije en 

op 300 meter van het strand, op u te wachten. 
Een zeer compleet zespersoons huis met twee balkons, een groot 

dakterras en zwembad voor de deur. 
De rust van een klein villaparkje, winkeltjes vlak buiten het park en op 

13 kilometer afstand van het toeristische Alanya. 
Huurprijzen vanaf 250 euro per week. 

Informatie? 

www.clubkonak.nl
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En nu ik!
“Week afkicken na concert”

Marieke Bakker-de Smet woont 
met haar man en twee kinde-
ren in Castricum en werkt als se-
cretaresse bij Heliomare in Wijk 
aan Zee. Ze biedt administra-
tieve ondersteuning aan de er-
gotherapeuten en is samen met 
haar collega verantwoordelijk 
voor de organisatie van de rij-
school. “Heliomare heeft een ei-
gen lesauto met instructeur. Elke 
twee weken komt er een exami-
nator van het CBR om rijtesten af 
te nemen bij mensen met ernsti-
ge beperkingen. Het is een on-
gelooflijk leuke baan, vooral de 
contacten met de patiënten lig-
gen me goed. Dat heb ik altijd al 
gehad. Mijn vader heeft dertig 
jaar als psycholoog op Duin en 
Bosch, nu Dijk en Duin, gewerkt. 
Ik liep daar vaak rond, deed va-
kantiewerk, was er graag. Ik 
vind het sowieso leuk, praten 
met anderen. Ik volg op dit mo-
ment een opfriscursus Frans, zo-
dat ik op de vakantie in Frankrijk 
ook echt een gesprek kan voe-
ren. Ik dacht, dat doe ik even een 
jaartje. Mooi niet, vijf jaar Fran-
se les op de middelbare school 
is volledig weggezakt, ik moet er 
echt nog een jaar aan vastplak-
ken.” Op donderdagavond wordt 
er niet gepraat, donderdag heeft 
Marieke haar koor.

“Als kind werden mijn broer en 
ik met klassieke muziek om de 
oren gesmeten. Thuis en in de 
auto, áltijd klassiek. Toen ik in de 
pubertijd kwam ging ik me daar 

Marieke Bakker-de Smet zingt al 20 jaar bij de Castricumse Oratorium 
Vereniging. Foto: Paul Bakker.

natuurlijk tegen verzetten. Tot ik 
op mijn twintigste een uitvoe-
ring van mijn moeder bijwoonde 
van de Castricumse Oratorium-
vereniging. Het klonk zo gewel-
dig. Ik had gitaar en piano ge-
speeld, maar dat zingen, dát was 
het. Vooral klassieke muziek! Zo 
kwam ik dus naast mijn moe-
der te zitten tussen de sopra-
nen. Mijn andere hobby’s zoals 
schilderen en sporten komen en 
gaan, maar het koor blijft, inmid-
dels al twintig jaar. Zelfs toen ik 
zwanger was hield ik het tot het 
laatste moment vol en twee we-
ken na de bevalling stond ik al-
weer te zingen. Ik zeg wel eens, 
ik heb twee Bachkinderen. Toen 
ik zwanger was van mijn doch-
ter Gwenn zongen we Die Hohe 
Messe van Bach en zoon Bru-
no zat in mijn buik toen we de 
Mattheus Passion instudeerden. 
Hij was als baby een slechte in-
slaper, maar als ik het derde ko-
raal zachtjes voor hem zong was 
hij zo weg. Zes jaar later zon-
gen we de Mattheus Passion 
opnieuw. Bruno kwam luisteren 
met mijn man tijdens de genera-
le. Hij zat met grote ogen te kij-
ken maar bij koraal drie viel hij 
zo weer in slaap. De hele fami-
lie is zo’n beetje bij het koor be-
trokken, mijn man Paul heeft een 
paar jaar geleden de website ge-
maakt. Ik ben nog steeds één van 
de jongste, maar er komen ge-
lukkig wel steeds jongere men-
sen bij. Mijn moeder, die vanwe-
ge haar gezondheid helaas niet 

meer mee kan doen, herinnert 
zich nog toen ze net in Castri-
cum woonde, er mensen aan de 
deur kwamen vragen of ze be-
langstelling had om bij het koor 
te komen zingen. Dat is echt ver-
leden tijd, inmiddels hebben we 
ruim honderd leden. We heb-
ben een geweldige dirigent, Pie-
ter-Jan Olthof. De repetitieavond 
lijkt soms net een mini-concert, 
zoals Pieter-Jan ons begeleidt 
op de vleugel. Hij weet ook zo-
veel van de achtergrond van de 
stukken en vertelt daar zo leven-
dig over, soms is het net een col-
lege. Hij is bepaald niet gemak-
kelijk, eist een enorme discipli-
ne en zelfstudie maar juist daar 
dankt het koor zijn kwaliteit aan.”

De laatste weken luistert Marie-
ke in de auto op weg naar haar 
werk voortdurend naar Beet-
hovens Mis in C. “Op 24 febru-
ari hebben we ons jaarlijkse 
concert. Beethoven is prachtig, 
maar moeilijk. Ik ben wel muzi-
kaal. maar ritmisch ben ik iets 
minder goed. Ik moet goed op-
letten met tellen. Veel hangt af 
van degenen die naast je zitten, 
het moet klikken, je moet elkaar 
vertrouwen. Gelukkig heb ik het 
enorm getroffen. Op het concert 
zingen we ook het Requiem van 
Mozart. Ik verheug me er nu al 
op. Ik wilde dit al jaren zingen. 
Natuurlijk kan er soms iets fout 
gaan. Ons is geleerd, niets la-
ten merken, gewoon doorzin-
gen. Meestal gaat het goed. En 
dan: het blijft toch een levende 
ervaring en geen gladde cd-uit-
voering. Ik moet er wel vaak een 
week van afkicken, zo zit de mu-
ziek nog in mijn hoofd. Daar-
na gaan we weer door met de 
voorbereidingen voor ons con-
cert in november in het Concert-
gebouw, samen met de Koor-
vereniging Bergen en het Ora-
toriumkoor Schagen. Weer met 
het Begeleidingsorkest Noord-
Holland en weer met geweldi-
ge solisten. Je hoort het, ik ben 
echt enthousiast hè? Ze vra-
gen me wel eens voor een ander 
koor. Dan zeg ik meteen: prima, 
maar niet op donderdagavond!” 
Meer weten over de Castricumse  
Oratorium Vereniging? Kijk op 
www.covklanken.nl. 
Marie Kiebert.  

Bubbels Feesten nu in 
Speelderij De Batavier!
Alkmaar - Alle jongeren van 
dertien tot en met vijftien jaar 
oud kunnen vanaf 24 februari 
feestvieren op de Bergerweg in 
Alkmaar. Speelderij Batavier or-
ganiseert elke tweede en vier-
de vrijdag van de maand Bub-
bels! Max en Christine ontvan-
gen de jongeren in de daarvoor 
tot club omgebouwde zaal, sa-
men met hun Bubbelscrew en 
op de achtergrond Peter en Car-
la de Knegt, al jarenlang eigena-
ren van De Batavier.
Volwassenen vieren al jaren ge-
slaagde feesten in De Batavier 
en kinderen spelen er elke zo-
mer volop. Nu biedt de speeltuin 
een plek voor de jeugd. Max is 
heel enthousiast en heeft er zin 
in. Hij vertelt: “Doel is om spe-
ciaal voor deze leeftijdscatego-
rie een bruisende start van het 
weekend te bieden. Bij binnen-
komst staat een alcoholvrij wel-
komstdrankje klaar om de avond 
feestelijk te beginnen. Ook de 
rest van de avond worden alleen 
alcoholvrije drankjes geschon-
ken. Een talentvolle dj laat swin-
gende muziek horen en maakt 
gebruik van uiteenlopende be-
lichting en andere verrassende 
elementen. Er komen verschil-
lende dj’s naar de feesten met 
een eigen inbreng waardoor elk 
feest een eigen karakter krijgt!”

De afgelopen maanden is er 
hard gewerkt aan de voorberei-
dingen. Er staat inmiddels een 
prachtig podium, discolampen 
met allerlei effecten hebben hun 
plek gekregen, de dj-tafel staat 
gereed, de flyers zijn gedrukt en 
de crew-shirts liggen klaar. Het 
proefdraaien zit er op en de crew 
is er klaar voor.
Op vrijdag 24 februari staan de 
welkomstdrankjes vanaf 20.30 
uur ingeschonken en kan er ge-
danst, gekletst, gekeken en ge-
lachen worden. Om 0.15 uur 
gaan de grote lichten weer aan 
en kunnen de jongeren opge-
haald worden. Er is voldoende 
gratis parkeergelegenheid. Cris-
tine vervolgt: “Een groot voordeel 
is de Bubbels Feesten plaatsvin-
den op een plek ver van plaat-
sen waar jongeren van zestien 
jaar en ouder uitgaan en waar 
wèl alcohol geschonken wordt. 
Bij aankomst worden de gasten 
gecontroleerd op alcoholgebruik 
met van een blaastest. Ook moet 
een ID getoond worden.”
Entree is acht euro. De kaartver-
koop vindt zowel van de tevoren 
als op de avond zelf bij de entree 
plaats. Bubbels is te volgen via 
Twitter, Facebook en Hyves. Op 
de website www.bubbelsfeesten.
nl staat meer informatie, maar 
bellen kan ook: 06-51166106.  

Tino Klein is te gast bij 
de 100 van Castricum
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is Tino Klein gast. Veel Cas-
tricummers kennen Klein als  
huwelijksambtenaar en de ver-
antwoordelijke voor woning-
toewijzing. Zowel bij FC Cas-
tricum als bij Vitesse ’22 heeft 
hij de voorzittershamer gehan-
teerd. In de gemeentepolitiek zet 
Tino Klein zich in als carrousellid 
voor de Vrije Lijst. Tevens is Klein 
al ruim tien jaar voorzitter van 
Stichting Omroep Castricum. De 
uitzending is op donderdag 23 
februari van 21.00 tot 22.00 uur.  
Herhaling op zondag 26 februari 

van 12.00 tot 13.00 uur. 
Foto: Combi Loek Anderson. 

Hardcore en 
après skiparty 
Uitgeest - Vrijdag vanaf 22.00 
uur hardcore in Bobs met Noize 
Suppressor, Drokz, Re-Style, 
Outblast, Korsakoff, mc Fani-
ac,  Terminal & Vavaculo, The Vi-
nyl Pimp en D-Rich. De volgen-
de avond is er een après skipar-
ty vanaf 23.00 uur. 
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Druk vanuit bevolking werkt
Vorige week werden we blij verrast met ‘Frisse Wind hecht aan Green-
beach’. Zoals lezers intussen wel gemerkt zullen hebben, is er rond het 
strand van alles aan de gang. Vorig jaar werd door de gemeenteraad het 
beleidsstuk voor het nieuwe bestemmingsplan Strand en Strandomge-
ving aangenomen. Sindsdien zijn de discussies niet van de lucht. Ook 
Platform Ons Strand laat daarin van zich horen. Wij vinden dat de ontwik-
kelingen ten koste gaan van de natuur en de karakteristieke sfeer van 
ons strand, en de ondernemers teveel ruimte krijgen, zonder tegenpres-
tatie. Het gemeentelijke beleidsplan stelt echter een belangrijke rand-
voorwaarde: groen ondernemen. Toch is in de erop volgende ontwik-
kelingen geen aspect zo onderbelicht gebleven als juist dat verantwoord 
omgaan met natuur en natuurwaarden. Het Platform is nu zelfs samen 
met de Vogelwerkgroep Middenkennemerland bij de rechter om dit af 
te dwingen. En dan is daar opeens het Groene Ondernemersinitiatief. 
Wij hebben er bij de ondernemers op aangedrongen om hier actief werk 
van te maken. Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen om 
dit onderdeel niet te negeren maar hoog op de agenda te houden. Wij, 
ondersteund door 1.800 handtekeningen vanuit de Castricumse bevol-
king en strandbezoekers. Zo zie je maar hoe belangrijk burgerinitiatief 
is, dat je je stem moet laten horen als je iets belangrijk vindt. Dat Green-
beach uit de krantenkop is alleen nog maar een vage ondernemersvisie, 
die wel sterk uitblinkt in ontwikkelingsplannen, maar erg weinig ingaat 
op de vraag hoe zich dat verhoudt tot een natuurlijke omgeving. Het 
GreenKey-concept waarover in het artikel gesproken wordt gaat vooral 
om energieneutraal ondernemen en laat onbesproken hoe een horeca-
onderneming in een natuurlijke onderneming past. Verder is tekenend 
dat de ondernemers nu pas, anderhalf jaar nadat de gemeente samen 
met hen haar nieuwe beleidsplan is gaan ontwikkelen, zijn begonnen 
met GreenKey. Niets had ze in de weg gestaan om er al anderhalf jaar 
geleden mee te beginnen. Klaarblijkelijk bewegen ze vooral onder druk.
Adrie Lute, Platform Ons Strand. (Ingekort door de redactie). 

Eldorado; antiek, oude 
en hedendaagse kunst 
Overveen - Op 24, 25 en 26 fe-
bruari wordt op Landgoed Duin-
lust in Overveen een fair gehou-
den met antiek, hedendaagse en 
oude kunst. De organisatie, die 
al jarenlang beurzen organiseert 
in Château Marquette in Heems-
kerk, verwacht dat in dit prachtig 

gelegen landhuis uit de vroege 
19e eeuw veel bezoekers en ver-
zamelaars komen. Liefhebbers 
van antiek en hedendaagse of 
oude kunst zullen genieten van 
het gevarieerde aanbod van zo’n 
35  kunsthandels, galeries, anti-
quairs en beeldend kunstenaars.

Tijdens deze eerste editie van El-
dorado kan men groot en klein 
antiek aantreffen en figuratieve 
en realistische hedendaagse en 
klassieke kunstwerken in aller-
lei stijlen, vormen en expressies. 
Denk aan beelden, sculpturen, 
schilderijen, tekeningen, pren-
ten, glaswerk, keramische en 
houten objecten, handgemaakte 
sieraden, foto’s, zilver- en tincol-
lecties, kristal, porselein en meu-
belen.
Ook kan men zich laten informe-
ren over de restauratie- en repa-
ratiemogelijkheden van kunst-
werken of antiek en deelnemen 
aan kunstworkshops. Iedere be-
zoeker ontvangt een Palet kunst-
magazine zolang voorradig. Za-
terdag is er gratis taxatie naar 
leeftijd, waarde en herkomst van 
meegenomen kunst en/of antiek 
door kundig en ervaren taxateur 
Evert Warfemius. 
Het adres is Duinlustweg 16 
Overveen. Gratis parkeren. Ope-
ningstijden op vrijdag  24 febru-
ari van 19.00 tot 22.00 uur, zater-
dag 25 en zondag 26 januari van 
11.00 tot 17.00 uur. Entree acht 
euro, senioren zes euro, jonge-
ren tot zestien jaar onder vol-
wassen geleide gratis. Kijk ook 
op www.eldorade.nl. 

Van Amsterdam Garantiemakelaars 
gestart met verkoop Triade Toren 3 
Castricum - Tot ieders grote te-
vredenheid zijn in 2008 de eer-
ste twee torens van de fraai ge-
bouwde en zeer gunstig gelegen 
appartementengebouwen Tria-
de 1 en 2, nabij De Boogaert in 
Castricum, verkocht door Van 
Amsterdam Garantiemakelaars 
en door het gerenommeerde 
bouwbedrijf Mulder Obdam op-
geleverd. Inmiddels is de bouw 
van het nieuwe zorgcentrum De 
Boogaert zo ver gevorderd dat 
Van Amsterdam Garantiemake-
laars half februari is gestart  met 
de verkoop van de derde toren 
van dit bijzondere wooncomplex. 

De prachtige ligging in een park-
achtige omgeving direct bij het 
oude dorpscentrum, winkelcen-
trum Geesterduin, zwembad en 
op loopafstand van het NS-sta-
tion en daarachter gelegen duin-
gebied is slechts één van de 
aantrekkelijke punten van dit ap-
partementengebouw. De nieuw-
bouw bestaat uit veertien royale 
woonappartementen variërend 
in woonoppervlakte van 105 
m2 tot circa 114 m2 met daar-
bij nog een ruim zonnig balkon 
van 12,5 m2 of 19 m2. Daarnaast 

zijn er twee schitterende pent-
houses met een woonoppervlak-
te van respectievelijk 168 m2 en 
187 m2. Beide penthouses heb-
ben naast het royale woonop-
pervlak eveneens de beschik-
king over een zeer ruim dakter-
ras met fraai uitzicht. Alle appar-
tementen zijn voorzien van een 
afgesloten privé berging en privé 
parkeerplaats in de afgesloten 
ondergrondse stallingsgarage 
vanwaar de woonappartemen-
ten binnendoor met lift bereik-

baar zijn. De bouw en ontwikke-
ling van dit mooie wooncomplex 
wordt evenals de eerste twee ge-
bouwen weer gerealiseerd door 
Mulder Obdam, een bouwbedrijf 
dat al jarenlang steeds weer voor 
kwalitatief hoogwaardig vak-
manschap garant staat. 

Voor nadere informatie kan men 
vrijblijvend een afspraak maken 
met Van Amsterdam Garantie-
makelaars, tel.: 0251-650850 of 
info@vanamsterdam.nl.

Mooie samenwerking!
Aan de raad is gevraagd een besluit te nemen over het kader voor het 
ontwikkelen van een plan van Nieuw Geesterhage. Waar eerder sprake 
was van een te grote massaliteit, van angstvisioenen van vijfiten meter 
hoge bebouwing die was toegestaan volgens het bouwbesluit, van een 
buurtcomité dat, naar de mening van CKenG terecht, te hoop liep tegen 
deze grootschalige plannen door diverse juridische procedures te star-
ten, is de situatie nu een compleet andere. CKenG heeft steeds gepleit 
voor een kleinschaliger project in alle opzichten. Het moge duidelijk zijn 
dat CKenG uitermate blij is met het nieuwe, alternatieve plan. Vooral 
omdat dit het resultaat is van een brede samenwerking. Buurtbewoners 
zijn vanaf het allervroegste begin bij het alternatieve plan betrokken. En 
zo hoort dat ook! In goed overleg met de projectontwikkelaar heeft dat 
geleid tot een plan waarover de buurt zeer tevreden is. De projectont-
wikkelaar heeft na het afblazen van het vorige plan voor Nieuw Gees-
terhage de moed niet opgegeven, maar is doorgegaan met het ontwik-
kelen van een nieuw plan. En zoals het ontwerp er uitziet wordt het een 
mooi plan. De gemeente Castricum heeft ondanks de financieel zware 
tijd en ondanks de juridische geschillen en de claim naar aanleiding 
van het vorige plan ook haar financiële aandeel in het plan ingebracht. 
Alle knelpunten zijn nog niet opgelost; zo heeft CKenG aangedrongen 
op een goed verkeerscirculatieplan voor een ruimer gebied dan alleen 
Nieuw Geesterhage; met in het achterhoofd dat op termijn verdere ont-
wikkeling van het winkelcentrum Geesterduin zal plaatsvinden, is het 
raadzaam nu al een goed verkeerscirculatie plan op te stellen, zodat de 
direct omliggende buurten niet onevenredig hoog worden belast met 
verkeer en met naar een parkeerplek zoekende automobilisten. De winst 
van dit project zal zijn een mooi multifunctioneel gebouw, waarin de 
sociaal/culturele instellingen en organisaties en andere organisaties een 
prima onderkomen hebben voor de toekomst.
Divera Borsboom, raadslid namens CKenG. (Ingekort door de redactie). 

Limmen - Zaterdag 25 februa-
ri kunnen kinderen spreuktegel-
tjes beschilderen. De Kidsclub is 
van 10.30 tot 12.00 uur. Entree 1 
euro. Conquista is op zoek naar 

Ook tegeltjes 
beschilderen?

mensen die graag een handje 
meehelpen met het organiseren 
en uitvoeren van verschillende 
activiteiten. 

Voor aanmelding kan men langs-
komen op de Kerkweg 50. Voor 
meer informatie en alle activitei-
ten zie de website www.conquis-
ta.nl. 

Zwangere vrouw mishandeld 
Castricum - Een 54-jarige man 
uit Castricum werd maandag-
middag rond 17.00 uur aange-
houden in zijn woning. 
De man zou zijn zwangere doch-
ter in haar buik en op haar be-

nen hebben geslagen met een 
tosti-apparaat. De vrouw was 
misselijk en had overgegeven. 

De man werd aangehouden en is 
in verzekering gesteld. 

Castricum - In de nacht van 
maandag op dinsdag tussen 
23.00 en 7.15 uur werd ingebro-
ken in een woning aan de Schip-
persweide. 
De inbrekers namen autosleu-
tels, een laptop, mobiele tele-
foons en bankpassen mee.

Inbraak woning
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Lentewandeling tussen de 
Egmonden en Castricum
Egmond - Op 10 en 11 maart or-
ganiseert de Sportwandelschool 
een lentewandeling in het ge-
bied tussen de Egmonden. Er zijn 
drie afstanden. Een 8 km, 15 km 
en 25 km wandeling over strand, 
door bos en duinen. Startloca-
tie is sporthal de Watertoren in 
Egmond. Men wandelt langs 
bloeiende krokusvelden aan het 
Nachtegaalpad, door het duin 
en bosgebied tussen de Egmon-

den en Castricum en een stuk-
je langs het strand. Starttijden: 
25 km tussen 9.00-10.00 uur, 15 
km tussen 10.00-12.00 uur, 8 km 
tussen 10.00-13.00 uur. Het fi-
nishlokaal sluit om 17.00 uur. 

Deelnemen kost vijf euro, kinde-
ren onder de 17 jaar 1,50 euro. 
Online inschrijven is mogelijk via 
www.inschrijven.nl of bel 0229-
239447.

FC Castricum morst dure punten

Castricum – Een krappe 1-0 
voorsprong werd lange tijd ge-
koesterd en FC Castricum leek 
het met de hakken over de sloot 
te redden. Een dubieuze straf-
schop twee minuten voor tijd 
deed de ploeg van Radjin de 
Haan de das om. Opperdoes 
vierde de 1-1 uitslag uitbundig 
en FC Castricum droop teleurge-
steld af. 
Bij Opperdoes ontbraken vijf ba-
sispelers. In het streven snel or-
de op zaken te stellen startte 
FC Castricum voortvarend. Op-
perdoes wankelde en het was 
Stephan Zeilstra die, na een vol-
ley van Niels Popping, in de re-

bound scoorde. De goal werd 
echter afgekeurd wegens hands. 
Halverwege de eerste helft doof-
de het FC Castricum vuur en Ka-
spar Melis viel jammerlijk uit met 
een zware enkelblessure na een 
onbesuisde charge van Opper-
does speler Sebastiaan Meurs. 
Machiel Postma was zijn ver-
vanger, maar hij viel voor rust 
ook uit met een blessure aan de 
hamstring. Rick Settels kwam in 
de ploeg. Op slag van rust liet 
Maarten van Duivenvoorde nog 
maar eens een knap staaltje 
voetbal zien. De snelle vleugel-
aanvaller schoot echter rakelings 
naast, na een actie waar de vol-

tallige Opperdoes defensie geen 
antwoord op had. In de tweede 
helft was het Opperdoes dat een 
grote kans kreeg om de score 
te openen. Na een kopduel viel 
de bal zomaar voor de voeten 
van Sebastiaan Meurs. De mid-
denvelder kon de bal eenvou-
dig over Marius Jansen schie-
ten, maar mikte naast! Even la-
ter scoorde FC Castricum wel. 
Maarten van Duivenvoorde zet-
te aan en schoot hard en laag 
in de korte hoek, 0-1. Doelman 
Zwaan raakte de bal nog wel 
aan, maar het hobbelige veld 
was voor eventjes in het voor-
deel van Castricum. Toen één 
minuut later Sebastiaan Meurs 
tegen zijn tweede gele kaart op-
liep, leek de wedstrijd in een be-
slissende plooi te vallen. FC Cas-
tricum kon voetballend het ver-
schil niet maken en koos er voor 
om de schamele voorsprong te 
consolideren. Met hoge ballen 
werd het FC Castricum doelge-
bied in de slotfase bestookt. Na 
een paar halve kansjes kreeg 
Opperdoes twee minuten voor 
tijd het bonuspunt in de schoot 
geworpen. Een vrije trap werd 
in de doelmond gepompt en in 
de scrimmage kreeg aanvoerder 
Louis Jansen de bal ongelukkig 
tegen zijn hand. De vraag was of 
de bal naar de hand ging of de 
hand naar de bal. Scheidsrech-
ter Smedes wees onverbiddelijk 
naar de stip en Frank Zwaan liet 
zich dit buitenkansje niet ontne-
men, 1-1. 

Links Niels Popping (FC Castricum), achtervolgd door Opperdoes aan-
voerder Kevin Grent.. Foto: Han de Swart.

Jan Kamp pakt dubbele winst 
bij biljartvereniging W.I.K.
Castricum  - Door zijn twee 
partijen op de 21e speelavond 
met winst af te sluiten, pakte Jan 
met zijn acht punten de tweede 
plaats op de ranglijst van de win-
tercompetitie libre. De wedstrijd-
leider had een inhaalprogram-
ma vastgesteld om het verschil 
in gespeelde wedstrijden te ver-
kleinen. Peter Ent pakte wel de 
koppositie maar profiteerde niet 
volledig van het dubbelprogram-
ma, door een partij te verliezen. 
Zijn winstpartij tegen Piet van 
Leur was voldoende om Piet van 
de troon te stoten. Kees Baars le-

verde weer een prima prestatie 
door in 21 beurten Hans Kooi-
man als verliezer van de tafel te 
sturen. Hans kan toch terugzien 
op een goede prestatie, want 
hij bleef lang in het kielzog van 
Kees, alleen de slotserie van 11 
caramboles die Kees in de laat-
ste beurt uit zijn keu deed rol-
len, was Hans te veel, maar een 
winstpunt was toch zijn belo-
ning. Henk Stengs bezorgde Pe-
ter Groenendal zijn tweede ne-
derlaag van de avond, door in 
27 beurten zijn 106 caramboles 
bij elkaar te hebben gespeeld, 

met een hoogste serie van de 
avond met 25 caramboles. De 
overige winstpartijen werden 
behaald in meer dan 30 beur-
ten, waardoor de winnaars maar 
drie punten konden toevoegen 
aan hun totaal. Door de resulta-
ten van deze avond lijkt het erop 
dat de strijd om het kampioen-
schap zal gaan tussen Peter Ent 
en Jan Kamp. Het verschil tussen 
beide spelers is twee punten met 
nog voor beide vier wedstrijden 
te gaan. 
Stand: 1. Peter Ent, 2. Jan Kamp 
en 3. Piet van Leur.

Sportinstuif voor jonge senioren
Limmen - De sportinstuif voor 
55 plussers vindt plaats op 
woensdagmiddag in sporthal de 
Enterij in de periode van septem-
ber tot eind april van 14.00 tot 
15.30 uur, met uitzondering van 
de schoolvakanties. De groep 
bestaat uit dames en heren, die 
anderhalf uur ontspanning krij-
gen door inspanning en ter af-
sluiting even bijpraten onder 
het genot van een kopje koffie 

of thee. De sportinstuif bestaat 
uit badmintonnen, bodyfit onder 
leiding van Lea Dam, spiervers-
terkende oefeningen voor be-
nen, billen en armen en tot be-
sluit vijf minuten ontspanningoe-
feningen. 

Ook wordt regelmatig gebruik 
gemaakt worden van hulpmid-
delen zoals elastische banden, 
gewichtjes, ballen, stokken en-

zovoort. De warming- up wordt 
ondersteund door inspireren-
de muziek. Het laatste halve uur 
wordt er gevolleybald/gelijnbald 
of tennis gespeeld met foambal-
len.. Wie nieuwsgierig geworden 
is, kan eens langskomen. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, 
voor vooral damesleden. Voor 
meer informatie Lea Dam, tel: 
072-5052768 of e-mail: leadam@
quicknet.nl.

Lentine Klaassen zesde bij 
het NK indoor meerkamp
Castricum - Lentine Klaassen, 
de zestienjarige juniore van at-
letiekvereniging Lycurgus, is af-
gelopen weekend zesde van Ne-
derland geworden bij het NK 
meerkamp bij de Junioren B. 
Lentine kijkt met een tevreden 
gevoel terug op haar meerkamp 
waar ze vier persoonlijk records 
(pr)  haalde. 

Op het eerste onderdeel, de 60 
meter horde, behaalde ze haar 
eerste pr, te weten 9.45 secon-
de. Bij het verspringen sprong 
Lentine 5.29 meter en de drie ki-

lo wegende kogel stootte ze naar 
12.54 meter, haar tweede pr. Na 
drie onderdelen stond de Cas-
tricumse op de vijfde plaats in 
het tussenklassement. Het vier-
de onderdeel is de laatste jaren 
een moeilijk onderdeel voor Len-
tine geworden, maar ze sprong 
toch naar tevredenheid over de 
1.51 meter. Op het laatste on-
derdeel, de 800 meter, liep Lenti-
ne naar haar derde pr in een tijd 
van 2.34.57 min. Het totaal aan-
tal punten leverde haar vierde 
pr en een verdienstelijke zesde 
plaats op.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

Zaterdag 25 februari pupillen:
Uitgeest F2-Zeevogels F1 10:15
Egmondia F1-Uitgeest F5 09:30
VVC E1-Uitgeest E1 12:00
G-team:
Only Friends JG2G-Uitgeest JG1 10:00

Junioren:
Uitgeest C1-Volendam (rkav) C1 14:45
Uitgeest B1-Foresters de B1 13:00

Zondag 26 februari senioren:
Uitgeest 1-Westfriezen 1 14:00
HSV 2-Uitgeest 2 11:30
Uitgeest 3-Koedijk 2 10:30
Uitgeest 6-WMC 4 12:30
Uitgeest 12-Vitesse 22 11 10:30
Junioren:
Kon. HFC A1-Uitgeest A1 11:00
Dames:
Schagen DA1-Uitgeest DA1 14:00

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest

Uitgeest - De komende 
week in Sport- en Tenniscen-
trum Uitgeest:

Donderdag 23 februari 
10:30 Damesgym
17:00 Hockey Uitgeest
19:00 Korfbal Stormvogels
20:00 Handbal DSS

Vrijdag 24 februari
17:30 Jeugdbasketbal
20:00 Competitiedarten DVK 
RZVV Regiobank Competi-
tie en Beker Competitie: 19:30 
Severijnse Dakbedekkingen 
- Haazz.nl; 20:10 Vlaggenko-
ning - Aldor Verlichting; 20:50 
WEA accountants - Piet Put-
ter Bouw; 21:30 MP Schilders 
Castricum - Bellus Bouw-
kosten; 22:10 TD-Support - 
Loodgieters Wester/Putter; 
22:50 Haazz.nl - Unibet.com.

Zaterdag 25 februari
20:00 Open DVK Darttoernooi 

Koppels

Zondag 26 februari
11:00 Open DVK Jeugd-dart-
toernooi Single
11:30 Open DVK Senioren 
Dames en Heren Single dart-
toernooi

Maandag 27 februari
9:00 Boarding Toernooi F1 Ju-
nioren
13:00 Boarding Toernooi F2 
Junioren
17:00 Boarding Toernooi D1 
Junioren

Dinsdag 28 februari
9:00 Boarding Toernooi E1 Ju-
nioren
13:00 Boarding Toernooi E2 
Junioren
17:00 Boarding Toernooi D2 

Woensdag 29 februari
20:00 Recreatie Badminton 
en Volleybal

Breakdanceles
Uitgeest - Zaterdag 25 febru-
ari kunnen kinderen terecht bij 
speeltuin Kindervreugd om te 
leren breakdancen. B-boy Ji-
roe leert ze dan allerlei moves 
van deze funky en acrobatische 
dansstijl. De les begint om 10.00 
uur in het clubgebouw aan de 
Middelweg in Uitgeest. Om lek-
ker te kunnen breakdancen is 

het noodzakelijk goede kleding 
aan te doen. Een joggingbroek, 
t-shirt en gymschoenen zijn een 
must. En natuurlijk mag ook een 
muts of pet niet ontbreken. 
De lessen zijn gratis te volgen. 
Voor informatie kunt u terecht 
op www.speeltuinuitgeest.nl of 
stuur een mail naar info@speel-
tuinuitgeest.nl.

Mooie tweede plaats 
voor MB2 van MCHU
Uitgeest - De laatste twee zaal-
hockeywedstrijden werden zon-
dag gespeeld door MHCU meis-

jesteam B2 in Egmond aan Zee. 
In de  eerste wedstrijd tegen HV 
Abcoude MB3 gingen ze goed 

van start en al snel werden er 
een paar doelpunten gescoord, 
uiteindelijk werd er een mooie 
overwinning behaald met 2-7.
Na een wedstrijd rust moes-
ten ze tegen MB5 Rood-Wit uit 
Aerdenhout, die ook al veel ge-
wonnen hadden. In de eerste 
paar minuten stond Uitgeest al 
gauw 3 punten achter, maar ze 
pasten het tempo aan en gingen 
een felle strijd aan met de tegen-
partij.

Uitgeest stond vaak bij het doel 
van de tegenpartij, maar helaas 
wilde de bal er iedere keer niet 
in. Onvermoeibaar hebben zij 
een sterke kant van zich laten 
zien om tot de laatste minuut te 
strijden voor de bal, voor het pu-
bliek een mooie wedstrijd om te 
zien.

Het werd 7-0 voor Rood-Wit, 
maar de meiden van MB2 mo-
gen zich terecht tweede winnaar 
noemen van de zaalhockey com-
petitie, ze hebben er hard voor 
gewerkt.

Valentijnsaward D66 
voor Jos Ruinard
Uitgeest - Compleet verrast was 
Jos Ruinard toen hij in de gaten 
kreeg dat hij door een delegatie 
van D66 Uitgeest werd overval-
len met de Valentijnsaward 2012. 
Dat is een prijs die je niet zo-
maar ontvangt en je hebt er als 
genomineerde vrijwilliger geen 
hand in. Via een oproep in de 
krant werden inwoners van Uit-
geest gevraagd een vrijwilliger 
uit hun dorp te nomineren voor 

de Valentijnsaward 2012. Meest-
al zijn het mensen in het dorp 
die veel ‘onzichtbare’ werkzaam-
heden verrichten zonder al te 
veel publieke aandacht. Voor ons 
dorp vindt D66 het belangrijk om 
juist hen in het zonnetje te zet-
ten voor het werk wat zij belan-
geloos voor anderen of voor de 
gemeenschap doen. 

Uit een stapel ontvangen kan-

didaten komt dan de uiteinde-
lijke winnaar. Geen gemakke-
lijke taak voor de commissie. 
In het eerste jaar besloot men 
aan alle 7 genomineerden de 
award uit te reiken en vorig jaar 
ging de award naar wijlen Gerrit 
Daan. Dit jaar is het de eer aan 
Jos Ruinard. Jos heeft er 20 jaar 
voorzitterschap van de volkstuin-
vereniging ‘De Kuil’ opzitten en 
heeft daarnaast nog zijn gewone 
werkzaamheden. Tevens verricht 
hij diverse hand- en spandien-
sten voor het hertenpark. Volks-
tuinvereniging De Kuil is formeel 
opgericht in 1975, waarvan Jos 
de afgelopen 20 jaar voorzitter 
was. Daarnaast had Jos zijn ei-
gen volkstuintje dat ook onder-
houden moest worden.

Kortom, Jos is een vrijwilliger in 
hart en nieren die alle voorko-
mende werkzaamheden bij de 
volkstuinvereniging heeft ge-
daan, zelfs toen hij afstand 
moest doen van zijn eigen tuin-
perceel bleef hij nog tenminste 
drie jaar actief als bestuurslid. 
Op 24 januari trad hij af en ge-
lukkig heeft hij opvolgers in het 
bestuur en kan hij met een ge-
rust hart afscheid nemen.
Als voormalig voorzitter heeft hij 
te kennen gegeven niet stil te 
zitten en hij blijft de vereniging 
ondersteunen. En daarom vindt 
D66 dat Jos Ruinard deze award 
ten volste verdient.

Boardingvoetbaltoernooi
Uitgeest - Op 27 en 28 febru-
ari vindt het tweede DNT Futu-
re Flowers bv/Baltus Bouw Boar-
dingtoernooi in Uitgeest plaats. 
Het toernooi wordt gehouden 
in Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest.
De deelnemende jeugdteams 
zijn van de volgende verenigin-
gen: Meervogels, ADO ‘20, FC 
Castricum, de Foresters, FC Uit-

geest, Vitesse ‘22, KFC,  DEM, 
ODIN, Waterloo  en De Kenne-
mers. 
De wedstrijden met de boarding 
zijn al een spektakel op zich,
In totaal worden op maandag en 
dinsdag maar liefst 108 wedstrij-
den gespeeld door 48 verschil-
lende teams met ruim 350 deel-
nemers.
Het voetbaltoernooi start op 

maandag 27 februari om 09.00 
met de F1-junioren waarna om 
13.00 de F2-teams mogen be-
ginnen om 17.00 uur komen de-
ze dag de D1-junioren aan de 
beurt. 

Het voetbaltoernooi start op 
dinsdag 28 februari om 09.00 
uur met de E1-junioren waarna 
om 13.00 uur de E2-teams mo-
gen beginnen. Om 17.00 uur ko-
men deze dag de D2-junioren 
aan de beurt.
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

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

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

- Afdeling Grondgebiedzaken: maan-
dag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur.

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

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

In dringende gevallen kan telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

VERGuNNING KINDERKlEDINGBEuRs

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat op grond van artikel 5:23 van de APV ver-
gunning is verleend aan De Kinderkledingkast, me-
vrouw E. Castricum, voor het houden van een kinder-
kledingbeurs op 30 maart en op 5 oktober 2012 van 
18.30 tot 20.30 uur in De Opmaat, Zienlaan 3, alhier. 
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden.

VERGuNNING cOllEctE

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat vergunning is verleend aan de Neder-
landse Brandwonden Stichting voor het houden van 
een collecte in Uitgeest van 7 t/m 13 oktober 2012.

VERGuNNING AVONDVIERDAAGsE

De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat op 
grond van artikel 2:25 van de APV een evenementen-
vergunning is verleend aan de Speeltuinvereniging 
Kindervreugd voor het houden van de 51e avond-
vierdaagse van Uitgeest, die wordt gehouden van 17 
t/m 20 april 2012; voor het verzorgen van muziek 
op de slotavond door de Harmonie en de Slagwerk-
groep Blast; en voor het plaatsen van een bloemen-
stal op 20 april 2012 bij sporthal De Meet van 18.00 
tot 20.00 uur. 
Tevens is besloten om een gedeelte van 25 meter 
van het parkeerterrein, direct vóór de speeltuin, af 
te sluiten, zodat wandelaars zich daar kunnen verza-
melen en hun fietsen kunnen parkeren. 

Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden.

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen verleende vergunnin-
gen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Juridische Za-
ken. Belanghebbenden kunnen tegen de bovenver-
melde besluiten tot vergunningverlening een be-
zwaarschrift indienen binnen zes weken na de be-
kendmaking.

VERGADERING WElstANDscOMMIssIE

De Welstandscommissie behandelt op maandag 27 
februari de bouwplannen van de gemeente Uitgeest. 
De agenda van de te behandelen bouwplannen ligt 
vanaf 23 februari ter inzage bij de balie van de af-
deling Publiekszaken. Voor inzage in de te behan-
delen bouwplannen, het bijwonen van de vergade-
ring en overige informatie over welstandszaken kunt 
u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, 
mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

ONtVANGEN AANVRAAG
OMGEVINGsVERGuNNING

17-02-2012 OV 2012-019
 Anna van Renesselaan (in de berm)
 Plaatsen overkapping voor een
 jongerenontmoetingsplaats
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning 
ook wordt verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN

Verzenddatum
22-02-2012 OV 2010-031
 Waldijk Oprichten 10 woningen
22-02-2012 OV 2010-033
 Waldijk Oprichten 50 woningen
  
Bezwaar maken: tegen deze besluiten kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken schriftelijk en ge-
motiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 
1910 AA Uitgeest. Deze termijn van zes weken gaat 
in één dag na de verzending van de besluiten aan 
de aanvragers. Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst de inwerkingtreding van de vergunning ech-
ter niet. Als u niet kunt wachten op een uitspraak 
op uw bezwaarschrift omdat u van mening bent dat 
snel een voorlopige maatregel nodig is, dan kunt u 
de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlo-
pige voorziening. Het verzoek om voorlopige voor-
ziening moet worden gericht aan de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Juul Zonneveld, dochter van
E. de Groot en J.C. Zonneveld

OVERlEDEN
M. de Groot, weduwe van
J. Kaat, weduwe Gaasbeek, 95 jaar

Aan de Smallekamplaan in Waldijk, 
naast de banen van Tennisclub Uit-
geest, worden vijftig appartementen 
gebouwd onder de naam ‘Baseline 
Living’. Ze variëren in inrichting van 
twee tot vier kamers en in opper-
vlakte van 48 tot 88 m². Met prijzen 
vanaf € 139.500,- vrij op naam vor-
men ze een mooie kans voor star-
ters. Door de variatie is er ook keus 
genoeg voor stellen, jonge gezinnen 
en senioren. 
De verkoopt start op zaterdag 17 
maart tijdens een open dag in het 
clubhuis van de tennisvereniging 
aan de Waldijk 2. Van 11.00 tot 
14.00 uur zijn hier vrijblijvend ver-

koopboeken met alle informatie in 
te zien en mee te nemen. Ook zijn 
inschrijfformulieren verkrijgbaar.
De vijftig appartementen worden 
verdeeld over drie gebouwen van 
22, 17 en 11 wooneenheden. De 
ligging van het complex is uiterst 
praktisch: op enkele minuten rijden 
bevinden zich de uitvalsweg N203 
en rijksweg A9. Het NS-station, met 
directe verbindingen naar Amster-
dam, Alkmaar, Haarlem en Den Hel-
der, ligt op vijf minuten loopafstand. 
De drie gebouwen krijgen drie 
bouwlagen. Per maximaal zes ap-
partementen is er een eigen entree, 
voor een extra gevoel van privacy. 

Een mooi en gevarieerd gevelbeeld 
geeft de gebouwen een vriendelijke 
en charmante uitstraling.  
Alle appartementen beschikken over 
een zonnig gelegen buitenruimte en 
hebben een ruime berging op de be-
gane grond. Op het terrein worden 
ruim voldoende parkeerplaatsen ge-
realiseerd voor bewoners en hun 
bezoekers. Voor meer informatie: 
www.baseline-living.nl. Daar kun-
nen belangstellenden zich ook nu al 
inschrijven.

Appartementen voor 
starters in de verkoop 




