
20 februari 2013 Tel. 0255-520456 www.uitgeestercourant.nl 13

De leukste 
krant
van

uitgeest

Uitgeest - Op de verjaardag van 
de bijna tweejarige Ivy de Vries 
zal het weer een drukte van je-
welste worden. Het kleine meis-
je heeft 12 opa’s en oma’s die 
allemaal in Uitgeest of Heems-
kerk wonen, dus allemaal van 
de partij zijn. En dat vindt Ivy he-
lemaal niet erg, want ze is op al-
le twaalf even gek!

Moeder Kim de Vries-Plönes 
legt uit hoe het zit: ‘‘Zowel mijn 
man Ruud als ik hebben alle-
bei onze eigen opa’s en oma’s 
nog. Dat zijn dus voor Ivy al vier 
overgrootoma’s en vier over-
grootopa’s. En onze ouders zijn 
natuurlijk haar ‘echte’ opa’s en 
oma’s.’’
De familie van Ruud komt uit 

Rosalie Knaap wint 
‘Voice Of Our Town’
Uitgeest - De 14-jarige Rosa-
lie Knaap uit Uitgeest is win-
nares geworden van ‘The Voice 
Of Our Town’, de wedstrijd voor 
zangtalent die door het Cen-
trum voor de Kunsten Beverwijk 

voor de tweede maal werd geor-
ganiseerd. Zondagavond werd 
Rosalie in het Kennemer The-
ater door het publiek als beste 
deelneemster aangewezen. Zij 
bracht nummers van Adele en 
Ellie Goulding ten gehore.
De wedstrijd werd een jaar ge-
leden in het leven geroepen 
om aandacht te vragen voor de 
zangopleidingen die het cen-
trum biedt. De zeven finalisten, 
allen meisjes, waren ingedeeld 
in twee groepen. In de catego-
rie ‘kinderen’ namen twee meis-
jes het tegen elkaar op, vervol-
gens kwamen de vijf overgeble-
ven kandidaten tegen elkaar uit 
in de tweede ronde. De drie-
koppige jury voorzag elk optre-
den direct van deskundig com-
mentaar en gaf een cijfer. Het 
was uiteindelijk de stem van het 
publiek die doorslaggevend was 
en bepaalde dat Rosalie won. 
Zij kreeg tien gratis zanglessen. 
(Bos Media Services, foto: Gert-
Jan Maas, Posterprintshop.nl)

Uitgeest - Is het nou nog niet klaar met die winter? Afgelopen don-
derdag was het weer oppassen geblazen. De ijzel bracht glibberige 
wegen en stoepen met zich mee maar leverde ook mooie plaatjes op 
zoals deze, gemaakt door Ruben Noom.

Uitgeest. Zijn ouders heten ui-
teraard De Vries en zijn groot-
ouders De Vries en Kossen. 
De roots van moeder Kim Plö-
nes liggen in Heemskerk. Haar 
grootouders van moeders kant 
heten Stenebome en wonen 
ook in Heemskerk, evenals haar 
andere opa en oma en haar ou-
ders. 
Kim: ‘‘Omdat het er zoveel zijn, 
is er voor elke oma en opa wel 

een bijnaam. Zo worden de 
‘echte’ oma en opa de Vries oma 
en opa Bal genoemd en oma en 
opa Plönes heten voor Ivy oma 
en opa Nuca. De overgrooto-
ma’s en -opa’s heten omaoma 
en opaopa, soms nog met de 
aanvulling van hun voornaam.‘‘ 

De leeftijden van de opa’s en 
oma’s van Ivy liggen tussen de 
52 en 86 jaar.

Gevuld met passie banketbakkersroom, 
slagroom, frambozen en daarna 

afgewerkt met een hazelnoot-broyage

breugelslof

8.95 T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

IJzel in Uitgeest

Ivy is stapelgek op 
haar 12 opa’s en oma’s!
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Aanslag gemeentelijke 
belasting op de mat
Uitgeest - Rond 28 februari valt 
de aanslag voor de gemeentelij-
ke belastingen voor 2013 op de 
mat. Op het aanslagbiljet kun-
nen zowel WOZ-beschikkingen 
(waardering onroerende zaken)  
als aanslagen onroerende-zaak-
belastingen (OZB), rioolheffing, 
afvalstoffenheffing, hondenbe-
lasting en automatische kwijt-
schelding voorkomen. Niet ie-
dereen is alle genoemde belas-
tingen verschuldigd. 
Bij de aanslag hoort een bijslui-
ter met uitleg over de belasting-
soorten, de totstandkoming van 
de waardering,  tarieven, be-
zwaar maken, betaling en kwijt-
schelding. Ook op de gemeen-
telijke website www.uitgeest.nl 
wordt daarover uitleg gegeven. 
De aanslagen zijn gebaseerd op 
de gemeentelijke belastingver-
ordeningen, die de gemeente-
raad heeft vastgesteld. In de be-
lastingverordeningen staat on-
der meer wie belastingplichtig 
is, wat het tarief is en op basis 
waarvan belasting wordt gehe-
ven. 

Waardepeildatum
Elke Nederlandse gemeente stelt 
jaarlijks de waarde van alle on-
roerende zaken binnen haar ge-
meentegrens vast. Voor 2013 
wordt de waarde van alle on-
roerende zaken vastgesteld naar 
waardepeildatum 1 januari 2012. 
Het taxeren van woningen en 
niet-woningen gebeurt volgens 
een landelijk protocol. 

Gemeentelijke 
belastingtarieven 2013
Onroerende-zaakbelastingen
Eigenaar van een woning 0,1037% van de WOZ-waarde
Eigenaar van een niet-woning  0,1884% van de WOZ-waarde 
Gebruiker van een niet-woning  0,1358% van de WOZ-waarde

Rioolheffing
Rioolheffing gebruiker woning   152,00
Rioolheffing gebruiker niet-woning < 250m3 179,00
Rioolheffing gebruiker niet-woning > 250 m3 233,50

Afvalstoffenheffing	
Eenpersoonshuishouden   164,65
Meerpersoonshuishouden   248,55
Extra 140 liter container     51,75
Extra 240 liter container   100,40

Hondenbelasting
Eerste hond     53,25
Tweede hond     93,75
Elke volgende hond   141,30

Het aanslagbedrag OZB komt tot 
stand door de waarde van de on-
roerende zaak te vermenigvuldi-
gen met het OZB-percentage 
dat de gemeenteraad heeft vast-
gesteld.
Voor de rioolheffingen gelden 
vaste tarieven. Het aanslagbe-
drag afvalstoffenheffing is af-
hankelijk van de grootte van een 
huishouden. De raad heeft na-
melijk een tarief voor één- en 

voor meerpersoonshuishoudens 
vastgesteld. Het aanslagbedrag 
hondenbelasting is afhankelijk 
van het aantal honden in een 
huishouden.
Op dit moment is zo’n 90% van 
de aanslagen verzonden. Wie 
nog geen aanslag heeft ontvan-
gen hoeft geen contact met de 
gemeente op te nemen. Uw aan-
slag gemeentelijke belastingen 
2013 komt binnenkort. 

Uitgeest - Tijdens de raadsver-
gadering van 31 januari is wet-
houder Wil Spaanderman in de 
plaats van burgemeester Mieke 
Baltus benoemd tot lid van het 
Algemeen Bestuur (AB) van het 
Schadeschap Luchthaven Schip-
hol. Het Schadeschap werd op 
24 november 1998 opgericht en 
bleek noodzakelijk na de aanleg 
van de polderbaan. Het Schade-
schap is verantwoordelijk voor 
een goede en efficiënte afhan-
deling van schadeclaims van 
burgers en bedrijven, die scha-
de hebben ondervonden door de 
ontwikkeling van de luchtvaart. 
De kas van het Schadeschap 
wordt gevuld door de luchtvaart-
maatschappijen.
 
26 gemeenten en deelgemeen-
ten, het Waterschap Groot Haar-
lemmermeer, de Provinciale Sta-
ten van Noord-Holland en het 

Ministerie van Verkeer en Water-
staat werken samen in genoemd 
Schadeschap. Leden van het Al-
gemeen Bestuur zijn vertegen-
woordigers van onder meer de 
overheden Amsterdam, Castri-
cum, Uitgeest, Beverwijk, Haar-
lem, Haarlemmermeer, Haar-
lemmerliede, Spaarnwoude, 
Aalsmeer en Amstelveen. Zij ver-
gaderen tenminste twee keer per
jaar.

De	Polderbaan
Uitbreiding van Schiphol heeft 
gemeenten gedwongen hun be-
stemmingsplannen te wijzigen. 
En dan ontstaat er planschade 
door overlast bij de uitvoering 
van deze wijzigingen en wor-
den sommige woningen minder 
waard. Ook voor ondernemers 
kan de bedrijfssituatie verslech-
teren. Door de nieuwe start- en 
landingsbaan, de Polderbaan, 

Meeste claims onder meer uit Uitgeest

Wethouder Spaanderman AB-lid 
Schadeschap Luchthaven Schiphol

veranderde het banenstelsel van 
Schiphol. Bewoners en bedrij-
ven kregen last van overkomen-
de toestellen. De meeste ver-
zoeken (claims) komen uit Uit-
geest, Aalsmeer en de Haarlem-
mermeer. 
Niet alle schadeverzoeken uit 
Uitgeest worden gehonoreerd. 
Voor een schadeclaim moet men 
eerst een formulier bij het se-
cretariaat aanvragen. Als dit for-
mulier door het Schadeschap is 
ontvangen, wordt de adviescom-
missie benoemd. Die neemt een 
beslissing. Als de indiener het 
daarmee niet eens is, kan hij of 
zij bezwaar maken bij de beslis-
commissie of in beroep gaan bij 
de rechtbank. De besliscommis-
sie bestaat uit drie onafhanke-
lijke topjuristen, die hun sporen 
hebben verdiend op het gebied 
van schadevergoedingen. (Mar-
ga Wiersma)

Kijk op Uitgeest

Uitgeest - Elk kwartaal komt 
de burgemeesterskring Ken-
nemerland bijeen in één van 
de tien gemeenten. Onlangs 
stond een bezoek aan Be-
verwijk op het programma. 
Een winterse wandeling door 
beeldenpark ‘Een zee van 
staal’ en een bedrijfsbezoek 
aan het paardencrematori-
um gingen vooraf aan een 
rondleiding door het nieuwe 
stadskantoor aan het Stati-
onsplein. Van buiten vind ik 
het niet zo mooi. Ik vind het 
nieuwe gemeentehuis van 
Heemskerk bijvoorbeeld een 
veel mooier gebouw. Maar 
binnen in het stadhuis is het 
wel fraai. Een lichte hal, en 
praktische werkruimtes met 
goede meubels en mooie 
kleuren maken het tot een 
mooi gemeentehuis.

‘Is dat allemaal wel no-
dig, al die nieuwe gemeen-
tehuizen?’,  vroeg laatst ie-
mand aan me. ‘Jullie gaan 
toch meer samenwerken in 
de IJmond?’ Het is waar dat 

we door samenwerking in de 
IJmond efficiënter werken en 
strategisch veel meer kun-
nen bereiken. Samen zijn we 
als regio na Amsterdam de 
grootste in Noord-Holland. 
Groter dan Alkmaar of zelfs 
Haarlem bijvoorbeeld. Maar 
door in elke gemeente een 
eigen gemeentehuis te hou-
den, blijven we als bestuur 
en ambtenaren ook dicht bij 
de burger. In die combina-
tie zit voor de toekomst de 
kracht van de IJmond.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Kracht

Wethouders tekenen 
convenant Noodteam
IJmond – Dinsdag 12 februari 
hebben de wethouders Erol van 
Beverwijk, Wagner van Heems- 
kerk en Spaanderman van Uit- 
geest samen met de partners 
van het Noodteam, het Nood- 
team convenant 2012 – 2016 on- 
dertekend. Het Noodteam is een 
samenwerking tussen gemeen- 
ten, woningcorporaties, politie, 
maatschappelijke instellingen 
en hulpverleners om mensen die 
in een noodsituatie verkeren op 
een effectieve en efficiënte wijze 
hulp te bieden. Het gaat dan om 
mensen wier problemen de dis- 
cipline van de afzonderlijke deel-

nemers van het Noodteam over- 
schrijden. 
De overige partners zijn Brij- 
der Verslavingszorg, Gees- te-
lijke Gezondheidszorg Dijk en 
Duin, GGD Algemene Ge- zond-
heidszorg, Socius Maat- schap-
pelijke dienstverleners en Woon-
begeleiding Regiona- le In-
stelling Beschermd Wonen 
RIBW-KAM, samenwerkend als 
Vangnet&Advies. Ook de wo- 
ningcorporaties Woon op Maat, 
Pré Wonen en Kennemer Wonen, 
Politie District Kennemerland en 
MEE Noordwest-Holland nemen 
deel als partner.

Van links naar rechts wethouder Erol gemeente Beverwijk, wethou-
der Spaanderman gemeente Uitgeest en wethouder Wagner gemeen-
te Heemskerk
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
04-02-2013: Niek Hendrik Marti-
nus, zoon van J.M.G. Engels en J. 
Kwantes, geboren te Beverwijk. 
09-02-2013: Evi, dochter van A. 
de Graaf en A.H.J. Nijenhuis, ge-
boren te Alkmaar.
Wonende te Limmen:
10-02-2013: Roan Jacob, zoon 
van F.W. Schut en L.C.P. Kuijper, 
geboren te Limmen.
Wonende te Akersloot:
08-02-2013: Roy, zoon van F. van 
den Broek en M.C. Veldt, gebo-
ren te Beverwijk.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
13-02-2013: Roemer, Robertus 
G.H. en van Hees, Adriana L., 
beiden wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
07-02-2013: van de Lagemaat, 
Gijsbert, oud 85 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd met F.G. 
van Brenk. 07-02-2013: Noord-
hoek, Willem, oud 86 jaar, over-

leden te Castricum, gehuwd met 
L.I.C. van de Voorde. 08-02-2013: 
Rijke, Hendrica M.T., oud 84 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met M. Boots.

Wonende te Limmen:
06-02-2013: Noort, Wilhelmina 
G., oud 86 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met D. 
Glorie.
Wonende te Akersloot:
06-02-2013: Kaandorp, Wilhel-
mus P., oud 84 jaar, overleden 
te Akersloot, gehuwd met M.C.T. 
Rijs.
Wonende te Zaandijk:
13-02-2013: Wit, Gerrit, oud 81 
jaar, overleden te Bakkum, ge-
huwd geweest met M. Voorn.
Wonende te Heiloo:
11-02-2013: Rauwerda, Joke, 
oud 76 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met M. 
Mans.
Wonende te de Woude:
06-02-2013: Haanen, Johanna 
H.M.V., oud 67 jaar, overleden te 
Utrecht, gehuwd met H.A. Me-
ijer. 

Een voorjaarstrek eindigt in een paring. Fotograaf Jeroen Determan.

De paddentrek komt 
binnenkort weer op gang

Regio - Nu het winterse weer 
verdwijnt komen amfibieën uit 
hun winterslaap en trekken naar 
hun voortplantingsgebied. Om 
bij dit water te komen moeten 
ze vaak een weg oversteken en 
de kans is groot dat ze dit fataal 
wordt. 
Dankzij vrijwilligers overleven 
steeds meer padden en kikkers 

de voorjaarstrek. Hulp is daarbij 
welkom. Vrijwilligers zijn nodig 
op plekken waar amfibieën over-
steken en er geen paddentun-
nels onder de weg liggen.
Wie ook vrijwilliger wil worden 
kan contact opnemen met de 
plaatselijke paddenwerkgroep, 
die te vinden is op www.pad-
den.nu.

Geldboete voor drankrijder
Castricum - Donderdag rond 
21.45 uur zag de politie een au-
to rijden op de Soomerwegh die 
opviel. De bestuurder reed met 
forse snelheid en zat erg dicht 
op een voorganger. De politie 
zette de auto aan de kant en de 

50-jarige uit Castricum afkom-
stige bestuurder bleek alcohol 
te hebben gebruikt. Hij blies 395 
ug/l. Dat is bijna twee maal het 
voor hem geldende maximum. 
De man kreeg een bekeuring 
van 490 euro. 

Fietser aangereden
Castricum - Zaterdag om-
streeks 10.45 uur raakte een 
66-jarige Castricummer gewond 
bij een aanrijding op de krui-
sing van de Puikman en de Be-
verwijkerstraatweg. De man reed 
op een fiets over het fietspad in 
de richting Heemkerk. Vanaf de 
Puikman kwam een personen-
auto, bestuurd door een 45-ja-
rige Castricummer. Hij wilde de 
Beverwijkerstraatweg opdraai-

en, juist op het moment dat de 
fietser de kruising passeerde. 
De fietser werd aangereden, be-
landde eerst op de motorkap van 
de auto en viel vervolgens op het 
wegdek. Het slachtoffer kon di-
rect behandeld worden door 
personeel van een toevallig pas-
serende ambulance. Voor ver-
dere behandeling werd de man 
overgebracht naar het zieken-
huis in Beverwijk.
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Vrijkaarten voor HISWA
Regio - Liefhebbers van water-
sporten komen begin maart vol-
op aan hun trekken tijdens HIS-
WA 2013 in de Amsterdam RAI. 
De Castricummer geeft vrijkaar-
ten weg voor de grootste boten-
beurs van het land. Stuur uiterlijk 
1 maart een e-mail met als on-
derwerp ‘Actie HISWA’ naar in-
fo@castricummer.nl. Winnaars 
krijgen schriftelijk bericht. Over 

de uitslag kan niet worden ge-
correspondeerd. Tijdens HISWA 
2013 kunnen bezoekers kennis 
maken met honderden zeilboten, 
sloepen, tenders, RIB’s en sport-
boten. Met verreweg de mees-
te boten die op de beurs te zien 
zijn, kan deze zomer nog worden 
gevaren. HISWA 2013 duurt van 
woensdag 6 tot en met zondag 10 
maart. Zie ook www.hiswa.nl.

Jongen aangetroffen in sloot
Akersloot - Zaterdagmorgen 
rond kwart over zeven is een zes-
tienjarige jongen uit Akersloot 
aangetroffen in een sloot langs 
de Uitgeesterweg. Dit was ter 
hoogte van de Startingerweg. De 
jongen was op weg naar een ma-
nege om paard te rijden, toen hij 
een epileptische aanval kreeg. 
Passerende fietsers troffen even 
later een fiets aan langs de kant 

van de weg en zagen het slacht-
offer in het water liggen. Zij bel-
den 112. Samen met een pas-
serende automobilist, die stopte 
om hulp te verlenen, is de jongen 
uit het koude water getrokken. 
Hij werd met onderkoelingsver-
schijnselen in het ziekenhuis op-
genomen, maar de volgende dag 
mocht hij weer naar huis. Foto 
Lucas Hazes. 

Inloop bij 
Oud-Akersloot
Akersloot - De Historische Ver-
eniging Oud-Akersloot houdt 
drie inloopzondagen in het ver-
enigingsgebouw aan de Rem-
brandtsingel. De eerste inloop-
zondag is op 24 februari van 
13.00 uur tot 17.00 uur.

Getoond wordt een dvd van Han 
Dekker met bijzondere plekjes 
uit het verleden van Akersloot 
en bekende en minder beken-
de mensen. Op de tentoonstel-
ling zijn onder andere ook ou-
de foto’s te zien, prenten, schil-
derijen en archeologische von-
den in Akersloot. Om 13.30 en 
15.00 uur zijn er voorstellingen. 
De toegang is gratis. 
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Hot Jazz Ambassadors 
bij Jazz in Bakkum

Bakkum - In Hotel Borst staat 
zondag 24 februari vanaf een uur 
of vier Jazz in Bakkum geheel in 
het teken van jazz oude stijl in 
de sfeer van ‘roaring twenties’. 
Orkest Hot Jazz Ambassadors 
speelt zwarte jazzmuziek; mu-
ziek zoals die in de tweede helft 
van de jaren ‘20 heeft geklonken 
in de uitgaanscentra van vooral 
New York, Kansas City en Chica-
go. Dirk Tober maakt authentiek 
klinkende arrangementen en 
speelt piano. Hij is bovendien de 
belangrijkste vocalist van het or-
kest. Peter Bakker weet als slag-
werker de juiste sfeer en swing 
van toen te treffen en vormt sa-
men met Peter Kleuters op ban-
jo en Klaas Eijgelaar op sousap-
hoon de ritmesectie. De frontli-

nie wordt aangevoerd door cor-
nettist Jan Rottiné en bestaat 
verder uit de rietblazers Rien 
Brus en Jaap Nieweg. Naast de 
clarinet komt men bij deze man-
nen zowel de sopraan-, alt-, c-
melody-, tenor- en baritonsaxo-
foon tegen. Op 31 maart is bij 
Jazz in Bakkum Trio Hans Kwak-
kernaat gast.

Sluitingstijd horeca verruimd 
Castricum - De gemeente Cas-
tricum verruimt de sluitingstij-
den van de horeca in het cen-
trum van zondag tot en met don-
derdag tot 2.00 uur. De proef, 
die liep van 21 juni tot en met 21 
september 2012, stemde tot te-
vredenheid. 
De politie is voorstander om de 
sluitingstijden gelijk te trekken 
met die buiten het horecacon-
centratiegebied en de omlig-
gende gemeenten. Dit zorgt voor 
een uniforme werkwijze voor de 
politie. Ook de horeca vond de 
proef geslaagd. De horeca heeft 

de verruiming tijdens de proef-
periode als eerlijkere concurren-
tie ten opzichte van omliggen-
de dorpen ervaren, zowel bin-
nen als buiten de gemeente. De 
proef van afgelopen zomer heeft 
bij zowel de politie als buurtbe-
woners geen extra klachten op-
geleverd. 
Uit de enquête onder de bewo-
ners van het gebied blijkt dat 
ruim 97 procent van de respon-
denten niets van de proef ge-
merkt heeft. In de zomer is er 
wel vaker geluidsoverlast, dan in 
de winter.

Kindervoorstelling De 
glimlach en de bom

Castricum - Toonbeeld organi-
seert in de krokusvakantie een 
voorstelling voor kinderen van 
vier tot ongeveer acht jaar en 
hun ouders. 
De voorstelling De glimlach en 
de bom van de internationale 
clown Arno Huibers, staat be-
kend als een juweeltje van clow-
nerie. Wereldwijd genoten tien-
duizenden kinderen en volwas-
senen van deze clown die ‘niet 

praat maar des te meer zegt’. Hij 
speelt  zijn muziek op instrumen-
ten als een saxofoon, slagwerk, 
muziekdoosje en vuilnisbak. De 
voorstelling vindt plaats op don-
derdag 21 februari in de grote 
zaal van Geesterhage. Aanvang 
14.00 uur. Kaarten vanaf 13.30 
uur aan de zaal verkrijgbaar. In 
de voorverkoop bij Boekhandel 
Laan, The Readshop en Muziek-
handel Borstlap. Prijs 7,50 euro.

Mezza Luna 
plugged in!

Castricum - Op vrijdag 22 fe-
bruari gaat Mezza Luna nu eens 
niet unplugged, maar plugged 
juist in. De band speelt deze keer 
versterkt en niet tijdens, maar 
na het diner. Naast de vaste le-
den van de huisband met André 
Voebel, Glenn Schwarzer, Bas-
tiaan Peters, Chris Colleye, zit 
Marc Schenk achter de drums. 
De zang wordt deze avond ver-
zorgd door Claudia de Graaf, be-
kend geworden door haar deel-
name aan het tv-programma The 
Voice of Holland. Aanvang 22.00 
uur. Mezza Luna is te vinden op 
de Mient 1 in Castricum. (Foto: 
The Voice of Holland). 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur  

Ushi must Marry
vrijdag 21.00 uur  zaterdag 18.30 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur  
Argo

donderdag & vrijdag 18.30 uur
The Impossible

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

Verliefd op Ibiza
donderdag & zaterdag 21.00 uur 

Django Unchained
dinsdag 14.00 uur
Life of Pi - 3D

donderdag 15.45 uur  
vrijdag 11.00 & 15.45 uur 

zaterdag & zondag 15.45 uur 
woensdag 15.45 uur 

Chimpanzee (NL)
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.15 uur 

woensdag 13.30 uur 
Ted en de schat van de mummie - 3D

donderdag 11.00 & 15.45 uur  
vrijdag, zaterdag & zondag 15.45 uur 

woensdag 15.45 uur 
Bobby en de Geestenjagers

donderdag & vrijdag 11.00 & 13.15 uur 
zaterdag & zondag 13.15 uur 

woensdag 13.30 uur 
Nijntje de film

Programma 21 feb t/m 27 feb 2013

Prijzen voor thriller Argo
Argo is de grote winnaar van de 
BAFTA Awards 2013, het Brits-
te equivalent van de Oscars. De 
thriller van en met Ben Affleck 
won drie prijzen in de catego-
rieën Beste Film, Beste Regie en 
Beste Montage.
Argo is gebaseerd op ware ge-
beurtenissen. De film vertelt het 
verhaal van de geheime red-
dingsoperatie van zes Ameri-
kanen die vastzitten in Iran. Het 
verhaal onthult de waarheid 
achter de gijzelingscrisis in Iran, 
die decennia lang voor het pu-
bliek verborgen is gehouden. Op 
4 november 1979, op het hoog-

tepunt van de Iraanse revolutie, 
bestormen militanten de Ameri-
kaanse ambassade in Teheran, 
en gijzelen 52 Amerikanen. Tij-
dens de chaos slagen zes Ame-
rikanen erin te ontsnappen. Ze 
duiken onder in het huis van de 
Canadese ambassadeur. In de 
wetenschap dat het slechts een 
kwestie van tijd is, voordat de 
zes worden ontdekt en gedood, 
wordt de CIA-agent Tony Men-
dez ingeschakeld. Mendez is ex-
filtratie-expert en komt met een 
plan om de zes te bevrijden. Een 
plan dat riskant en onvoorstel-
baar is. 

In Chimpanzee maakt het pu-
bliek kennis met de kleine Oscar, 
een speelse en nieuwsgierige 
chimpansee. De Afrikaanse bos-
sen zijn een speeltuin voor de 

Chimpanzee kleine Oscar en zijn mede jonge 
chimpansees. Maar als Oscar’s 
familie wordt bedreigd door een 
concurrerende groep chimpan-
sees wordt hij aan zijn lot over 
gelaten, totdat een verrassende 
bondgenoot verschijnt en zijn le-
ven voorgoed doet veranderen.

Zaterdag Nederlandse 
editie van Salsa Planet
Uitgeest - In Club Planet be-
gint zaterdag om 22.00 uur ‘Sal-
sa Planet, Dutch Delight’. Een 
avond waarop getoond wordt 
dat dansers in Nederland hun 
mannetje en vrouwtje weten te 
staan op de dansvloer en een ei-

gen stijl kunnen neerzetten. Dj’s 
Sigi en Maximelody verzorgen de 
muziek. 
Er wordt een show gegeven met 
merengue, bachata, salsa en ru-
eda, alles op Nederlandstalig ge-
zongen muziek.  
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Naam: Jessie Groen
Vooropleiding: Bonhoeffer Col-
lege Castricum VWO
Beroepsopleiding: Criminolo-
gie, Vrije Universiteit Amsterdam
Duur: Bachelor 3 jaar, Master 1 
jaar

Uitgeest - Eigenlijk wilde Jes-
sie Groen rechten gaan studeren 
maar na een proef college, leek 
haar dat ronduit saai. Het vol-
deed niet aan haar verwachtin-
gen. Maar toen er een proef col-
lege criminologie werd gegeven, 
wist ze dat dit haar studie werd.
Jessie is eerstejaars en ver-
telt enthousiast: “Je kunt we-
tenschapper worden en onder-
zoeken doen maar ook je Mas-
ter Recherche halen. Het is een 
behoorlijk brede opleiding, een 
mengelmoesje van rechten, psy-
chologie en sociologie. Dit jaar 
heb ik strafrecht gehad wat in-
houdt dat je met wetboeken aan 
de gang gaat en verschillende 
strafrechtelijke casussen moet 
kunnen oplossen, heel interes-
sant. Ik zie de casussen als een 
soort puzzel, uitvogelen of ie-
mand veroordeeld kan worden 
of niet.  Nu ben ik bezig met in-
leiding in de psychologie, je leert 
hoe hersenen van mensen wer-
ken en waarom mensen be-
paald gedrag in bepaalde situa-

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

vervolgopleiding. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wij vroegen 
jongeren in Uitgeest naar hun keus en motivatie. Deze week: Jessie Groen.

ties vertonen. Hier komt ook een 
beetje biologie bij kijken waar ik 
nooit echt een ster in ben ge-
weest. Verder moet je voor de-
ze studie papers kunnen schrij-
ven waarvoor je een cursus krijgt 
die overigens heel saai was. Ook 
krijg je te maken met statistiek, 
wat ik in het begin heel moei-
lijk vond. Maar hoe langer je er-
mee bezig bent, des te duidelij-
ker het wordt. ” Volgens Jessie 
is het studieadvies goed gere-
geld en op de vraag hoe de do-
centen zijn, laat ze lachend we-
ten dat dat per vak nogal scheelt. 
Wat heel erg leuk is, zijn de gast-

colleges van bijvoorbeeld politie, 
advocaten en rechters.
Ze vindt de studie mooi maar 
toch zwaarder dan ze in de eer-
ste instantie dacht. Vier tot vijf 
uur studeren per dag is zeker 
geen uitzondering. Stages wor-
den in de eerste drie jaar niet 
gelopen.
Het studentenleven bevalt 
haar prima maar er is wel een 
groot verschil met de middel-
bare school, ook omdat je veel 
mensen niet kent. Criminologie 
schijnt een echte meidenstudie 
te zijn, want jongens kom je hier 
volgens Jessie nauwelijks tegen.
Op de vraag hoe zij haar toe-
komst ziet zegt ze: “Ik weet dat 
de vraag naar onderzoekers cri-
minologie groot is. Interessante 
grote bedrijven willen graag we-
ten hoe het nu is gesteld met de 
criminaliteit en wat ze kunnen 
veranderen om criminaliteit te-
gen te gaan. Maar onderzoeken 
vind ik saai dus dat zie ik mijzelf 
niet doen. Ik heb aardig wat be-
vliegingen, wilde een tijdje bij de 
politie maar nu volgen we col-
leges over de reclassering. Het 
lijkt mij erg interessant om men-
sen te begeleiden. Na mijn Mas-
ter wil ik mij gaan specialiseren.” 
En oh ja, binnenkort gaat Jessie 
mee doen aan een ME oefening!
(Monique Teeling)

 In Memoriam 
 Annie Vrouwe-Zonneveld
Op zaterdag 9 februari heb-
ben we na een kort ziekbed af-
scheid moeten nemen van een 
bijzonder mens, Annie Vrouwe-
Zonneveld. Ze was een ech-
te Uitgeesterse. Veel mensen 
kenden haar en hebben goe-
de en bijzondere herinneringen 
aan haar. 
Wij kennen haar als een lieve, 
hartelijke en zorgzame vrouw. 
Bijna 15 jaar lang zat ze in het 
bestuur van het Rode Kruis af-
deling Uitgeest. Annie was een 
toegewijde vrijwilligster. Als ze 
ja zei tegen iets, kon je er zeker 
van zijn dat het goed gebeur-
de. Ze was de motor bij de or-
ganisatie van de jaarlijkse min-
dervalide tocht. Bij haar moest 
iedereen zich opgeven. Ook 
zorgde zij voor het vervoer; be-
naderde de chauffeurs en de 
begeleiders voor die dag. Een 
paar weken was ze alleen maar 
bezig met het zo goed mogelijk 
regelen van die tocht.
Ook was ze actief  bij de orga-
nisatie van de jaarlijks terug-
kerende landelijke Rode Kruis 
collecte. Een hele klus; collec-
tanten zoeken, looproutes ver-
delen en bussen rondbrengen.
Heel wat Uitgeesters zullen 
haar ook als collectant kennen.
Collecteren deed ze ook voor 
andere organisaties. Geen in-
stantie deed ooit vergeefs een 
beroep op haar. Annie zei al-
tijd ja en zette zich met hart en 
ziel in.
5 à 6 keer per jaar was ze als 
vrijwilligster te vinden in een 
van de zorghotels van het Ro-
de Kruis of voer ze mee op 
de Henry J. Dunant - het Ro-
de Kruis schip- en verricht-
te daar hand en span diensten. 

Ze vond het plezierig om an-
deren te verzorgen en een ple-
zier te doen 
Annie was het aanspreekpunt 
bij de bloeddonoravonden van 
Sanquin. Ze zorgde daar voor 
de zo noodzakelijke koffie en 
thee als oppeppertje voor de 
donoren na hun donatie.
Maar niet alleen bij de donor-
avonden, ook bij andere door 
het Rode Kruis georganiseer-
de activiteiten zorgde ze voor 
de innerlijke mens. We kunnen 
alle kopjes koffie die door An-
nie zijn geschonken niet meer 
tellen.
In 2012 kreeg ze, als bewijs van 
waardering en als dank voor 
haar inzet voor Uitgeest, door 
Burgemeester Baltus, de Ge-
meente Penning van Uitgeest, 
opgespeld. 
Annie Vrouwe: een hartverwar-
mend mens. Wij realiseren ons 
pas, wat ze voor ons en voor 
het Rode Kruis in Uitgeest  be-
tekende, nu ze er niet meer is.
Met veel liefde en waardering 
denken we aan haar terug. Een 
onuitwisbare herinnering.

Rode Kruis Afdeling Uitgeest

INGEZONDEN

Vandaag werden 15 bomen gekapt in mijn straat, de Veenislaan, om-
dat de stoep wordt herbestraat. Met gemengde gevoelens zag ik dit 
gebeuren.....
Petra Bijman

Met gemengde gevoelens....

Voetganger geschept op 
zebrapad Geesterweg
Uitgeest - Vorige week woens-
dagochtend om tien voor half 
8 kwam er een melding binnen 
van een verkeersongeluk op de 
Geesterweg ter hoogte van de 
Ziendervaart. Direct werden po-
litie en de ambulance naar de 
Geesterweg gestuurd.
Ter plaatse bleek een voetganger 
op het zebrapad te zijn geschept 
door een auto. De auto reed met 
een snelheid van 30 tot 40 ki-
lometer per uur, waardoor het 
slachtoffer 10 meter verder op de 
grond neer kwam. De medewer-
kers van de ambulance hebben 

eerste hulp verleend. De ver-
wondingen bleken op het eerste 
gezicht mee te vallen maar het 
slachtoffer is toch voor controle 
met de ambulance naar het zie-
kenhuis overgebracht.
De auto had weinig schade, en 
kon zijn weg vervolgen. De po-
litie heeft diverse gegevens ge-
noteerd. Het verkeer richting het 
centrum van Uitgeest werd korte 
tijd omgeleid. Dit leidde niet tot 
verkeersopstopping. Rond 8 uur 
was de weg weer vrij. De oor-
zaak van het ongeval is onbe-
kend. (bron: 112-uitgeest.nl)

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Ondertrouw
G. Bus en A.E.M. Gooijer
P.W. Lips en S. Prigge

Gehuwd
A. de Lange en C.H. Wegge-
man

Geboren
Tara Anne Renette, dochter van 
J.H.H. Renette en C.E.M. van 
Amsterdam
Megan Lensen, dochter van M. 
Lensen en K. Kempers
Bente Roos Stam, dochter van 
R.J. Stam en G.E. Groen

Overleden
A.M. Zonneveld, w/v J.D. Vrou-
we, 72 jaar
J.D. Flink, echtgenote van H. 
Schneiter, 69 jaar

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 22 februa-
ri is er weer een klaverjasdrive 
in de kantine van korfbalvereni-
ging Stormvogels aan de Nies-
venstraat 14. Vanaf acht uur. Er 
zijn weer leuke prijzen te winnen, 
ook met de loterij. 



Uitgeest - Bridgers zijn niet on-
bekend met de term ‘systeem’. 
Bridgen doe je met zijn twee-
en tegen een ander tweetal en 
vooral bij het bieden, de perio-
de die voorafgaat aan het feite-
lijke kaarten, speelt het biedsy-
steem dat je met je maat hebt af-
gesproken een belangrijke rol. 
Even op internet kijken wat nou 
precies ‘systeem’ betekent, le-
vert het volgende op: ‘iets dat uit 
componenten of elementen be-
staat, en door de relaties tussen 

de elementen enige mate van 
samenhang, ordening en com-
plexiteit heeft’. Kunnen we daar 
wat mee?
Mijn vader had vroeger zijn au-
to in onderhoud bij Piet San-
ders, en Piet, geen abstracte sy-
steemkundige maar wel degelijk 
een praktische systeemkundige 
(hij had verstand van onderde-
len van de auto en de altijd com-
plexe samenhang daartussen), 
zei: ‘Piet – mijn vader heette ook 
Piet -,  elke ochtend dat je au-

        Bridgenieuws
to na het omdraaien van de sleu-
tel weer start, moet je eigenlijk 
uitstappen, op je knieën vallen, 
met het hoofd naar het Oosten 
en de schepper bedanken voor 
het feit dat die auto het zomaar 
weer doet!’ Nu is een auto een 
zeer complex systeem en zijn de 
meeste biedsystemen die door 
clubbridgers worden gebruikt ei-
genlijk zeer eenvoudig. En des-
ondanks kun je in die eenvoudi-
ge systemen heel wel verdwalen. 
Dat verdwalen is er vervolgens 
de oorzaak van dat bridgepart-
ners elkaar soms behoorlijk (of 
eigenlijk minder behoorlijk) de 
oren kunnen wassen: ‘Ja maar, 
jij zet mijn informatiedoublet om 
in een strafdoublet’. ‘Hoezo? Je 

kunt toch ook gewoon passen?’. 
Nou ja, het is goed dat de sa-
menhangende elementen van 
mijn auto ’s ochtends niet zo’n 
discussie voeren.
Hieronder ziet u de namen van 
de bridgers die, althans afgelo-
pen woensdag, niet verdwaalden 
en enige mate van samenhang, 
ordening en complexiteit in hun 
biedsysteem konden omzetten 
naar een goede score.

De belangrijkste uitslagen:

A-lijn: 1 Arie vd Eng-Jaap Wil-
lemse 64,58%, 2 Marléne Heijne-
Henk Jonker 61,25%, 3 Gré Ap-
pelman-Tineke v Sambeek 
60,42%.

B-lijn: 1 Evelien Huising-Ria 
Weel 59,58%, 2 Riet Schaf-
gans-Leo Tromp 56,67%, 3 Wim 
Hoogeboom-Nico Molenaar 
55,42%.
C-lijn: 1 Floor Twisk - Theo 
Vijn 59,58%, 2 André Hermans 
- Bert van der Pol 59,17%, 3 
Jaap Molenaar - Karin Tushui-
zen 58,33%.
D-lijn: 1 Guurtje Brakenhoff-
Ton Brakenhoff 67,50%, 2 Frans 
Vergonet-Ton van Wijk 67,36%, 
3 Ger van Andel - Rob de Neef 
62,50%.
E-lijn: 1 Truus v Fulpen-Wil vd 
Pol 62,08%, 2 Gert Willemse-
Jaap Zonneveld 58,33%, 3 Wim 
Nugteren-Wies de Wit 55,83%. 
(Paul Wijte)

www.vivazorggroep.nl

ViVa!  Hulp & Zorg Thuis 
bel 088 995 8000

Home Sweet Home.
Met wat hulp van ViVa!… ook ná 1 april

ViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Ook na 1 april
Thuis bij ViVa!
U heeft het waarschijnlijk al 
gehoord: in de IJmond gemeenten 
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest  
en Velsen verandert met ingang  
van 1 april aanstaande de thuiszorg. 
Sommige thuiszorgorganisaties  
zullen hierdoor uit de regio  
verdwijnen en andere juist hun 
intrede doen. 

ViVa! blijft ook ná 1 april voor u  
de vertrouwde Hulp bij het Huis
houden, met de meeste ervaring in 
de regio. Voor u als klant van ViVa! 
verandert er dus niets. Ook nu geldt 
Home Sweet Home, met wat hulp 
van ViVa!
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Vondel speelt ‘Brutale 
Winterbekentenissen’
Uitgeest - Voor hun voorjaars-
stuk heeft Rederijkerskamer 
Vondel weer eens een greep ge-
daan in de stukken van heden-
daagse Nederlandse toneel-
schrijvers. Zij zijn gestuit op 
“Brutale winterbekentenissen” 
van Paul Haenen en dat leek hen 
een uitdaging.
Het was voor de spelers een hele 
klus om dit stuk er in sneltrein-
vaart in te krijgen. Na de succes-
volle “A Christmas Carol” in de 
laatste week van de november 
meteen al begin maart dit mooie, 
maar niet te gemakkelijke stuk. 
Twee keer in de week repeteren 
was bittere noodzaak, maar on-
der de inspirerende leiding van 
Ingrid Kluft is de enthousiaste 
spelersgroep in zijn missie ge-
slaagd. 
“Brutale Winterbekentenissen” 
is een spel van schijn en wezen 
over een merkwaardig samen-
gestelde familie die in schijnba-
re harmonie en balans zich door 
het leven slaat. Dit tot onvrede 
van de jongere generatie, die dit 
burgerlijke leven maar saai vin-
den en die het evenwicht en de 

harmonie bijna moeiteloos ver-
storen bij het introduceren en 
spelen van het spel der beken-
tenissen. 
Paul Haenen zou Paul Haenen 
niet zijn, als hij er niet in zou sla-
gen deze bekentenissen tot hila-
rische, absurde , maar ook bijna 
wrange momenten te laten lei-
den. Het publiek en de spelers 
krijgen verrassende, heftige, en 
confronterende  bekentenissen 
te zien en te horen. Alle saaiheid 
is verdwenen, maar of iedereen 
daar nu gelukkig mee moet zijn? 

Rederijkerskamer Vondel speelt 
dit stuk in “De Zwaan”, Middel-
weg 5 in Uitgeest, op 7, 8, 9 en 
10 maart, De avondvoorstellin-
gen van donderdag, vrijdag en 
zaterdag beginnen om 20.15 uur, 
de middagvoorstelling van zon-
dag 10 maart begint om 14.15 
uur. U kunt uw kaarten à 5 euro 
bestellen op de reserveerlijn: 06-
53513750 (Tecla Jansen). Daar-
naast zijn de kaarten à 10 eu-
ro verkrijgbaar bij boek- en kan-
toorboekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 in Uitgeest.

Uitgeest - Lenny Kuhr treedt za-
terdag 23 februari op iin thea-
ter De Zwan met haar program-
ma ‘Liefdeslied’. Het program-
ma is van de eerste tot de laat-
ste minuut een muzikaal feest. 
Een reis door de wereld, door 
vele muziekstijlen en vooral een 
onuitputtelijke bron van muzi-
kale inspiratie. Leny Kuhr wordt 
ondersteund door Cor Mutsers, 
gitaar en zang en Mischa Kool, 

basgitaar en zang. Het optre-
den is op zaterdag 23 februa-
ri om 20.15 uur in Dorpshuis de 
Zwaan. Aanvang: 20.15 uur. Toe-
gangsprijs: 15 euro. Reserveren 
via de website: www.dorpshuis-
dezwaanuitgeest.nl. Ook kaart-
verkoop bij Boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139 in Uitgeest en 
aan de zaal vanaf een half uur 
voor de voorstelling (zolang de 
voorraad strekt). 

Vergadering 
gemeenteraad

Uitgeest - De gemeenteraad 
houdt een openbare vergade-
ring in de raadzaal van het ge-
meentehuis, Middelweg 28, Uit-
geest op donderdag 28 februari. 
De vergadering begint om 20.00 
uur en op de agenda staan on-
der meer de volgende onderwer-
pen:
- Voorstel tot benoeming drie le-
den van de Jeugd- en Jongeren-
raad.
- Voorstel tot het vaststellen van 
de Brandveiligheidsverordening 
gemeente Uitgeest 2013.
- Voorstel tot afgifte van een ver-
klaring van geen bedenkingen 
voor het oprichten van een wo-
ning tussen Lagendijk 21 en 31 
te Uitgeest.
- Verklaring van geen bedenkin-
gen Molenwerf 36.

Ophaaldata 
gft-afval

Uitgeest - Volgende week 
(week 9) wordt het gft-afval op-
gehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: 
maandag 25 februari. De Kleis 
en Waldijk: woensdag 27 febru-
ari. De Koog: donderdag 28 fe-
bruari. Buitengebied, Uitgeester-
weg: vrijdag 1 maart.   

Talentenjacht 
voor War Child
Regio - Zondag 24 maart komt 
538 naar Alkmaar voor de lande-
lijke actie voor War Child. Op het 
Waagplein komt een groot podi-
um waar diverse artiesten zul-
len optreden. Er zijn diverse lo-
kale acties om geld in te zame-
len. Act4you casting organiseert 
een talentenjacht voor de jeugd 
(6-17 jaar). Dus iedereen die kan 
zingen, dansen of muziek ma-
ken wordt uitgenodigd zich voor 
15 februari aan te melden via fa-
cebook.com/act4warchild of via 
www.act4you.nl. Via voorrondes 
worden 12 acts gekozen voor de 
finale op het Waagplein. Er zijn 
dan mooie  prijzen te winnen 
en natuurlijk eeuwige roem. In 
de jury o.a. Nick Renooij en Ralf 
Mackenbach, Pamela Teves.
In eerste instantie is het voor 
kinderen rondom Alkmaar, maar 
wij reserveren ook een aantal 
plaatsen voor deelnemers van 
daarbuiten.

Uitgeest - De verhoging van 
de keuringsleeftijd voor een rij-
bewijs van 70 naar 75 jaar zou 
oorspronkelijk plaatsvinden per 
1 juli 2013. Dit is nu uitgesteld 
naar januari 2014.

Keuringsleeftijd
rijbewijs

Zoutbakken in de Waldijk
Uitgeest - De Buitendienst van 
de gemeente Uitgeest heeft 
sinds kort zoutbakken geplaatst 
bij bruggen in de Waldijk. Ge-
bleken is namelijk dat de brug-
gen tijdens een vorstperiode ex-
tra lang glad kunnen blijven. De 
zoutbakken staan op de rou-
te De Darse-Kalverkamplaan-
Langkamplaan-Hooykamplaan 
en de Kruiskamplaan (2x).
Inwoners kunnen bij gladheid 

zelf zout op het wegdek van de 
bruggen strooien. Een punt van 
aandacht is kinderen op het hart 
te drukken niet met het zout aan 
de haal te gaan. De bruggen blij-
ven daarnaast uiteraard ook nog 
deel uitmaken van de route voor 
de strooiauto.
De Buitendienst zal de bakken 
aanvullen met zout tijdens het 
strooiseizoen, van 1 november 
tot 1 april. 

Eigen verklaring nu online
Uitgeest - Een ‘Eigen verkla-
ring’ is voor iedereen met een 
DigiD aan te vragen via de web-
site www.mijncbr.nl. Deze moge-
lijkheid bestond sinds juli 2012 
al voor praktijkexamenkandida-
ten voor personenauto. Nu is dat 
ook mogelijk voor alle andere 
examenkandidaten, voor rijbe-
wijsvernieuwers, ouderen (70+), 
beroepschauffeurs en mensen 

met een medische aandoening 
of voorgeschiedenis.
De ‘Eigen verklaring’ omvat elf 
vragen over de lichamelijke en 
geestelijke gesteldheid van een 
kandidaat-bestuurder van een 
motorrijtuig. De verklaring blijft 
ook gewoon verkrijgbaar op het 
gemeentehuis. 
De online aanvraag is een extra 
mogelijkheid. 

Supere Superzaterdag!
Uitgeest - Zaterdag 9 februari 
was het Superzaterdag in speel-
tuin Kindervreugd in Uitgeest! 
Carnaval met een modeshow, 
poppenkast en kinderdisco ston-

den op het programma. Tiental-
len kinderen genoten met vol-
le teugen! 
Meer foto’s zijn te zien op www.
speeltuinuitgeest.nl.

Lenny Kuhr in de Zwaan



Meubelstoffeerderij Dijkstra 
geeft feestelijke kortingen

Uitgeest - Je loopt er zo voor-
bij en dat zou zonde zijn, want 
aan het Hoorne 8a in Uitgeest 
ligt de ambachtelijke meubel-
stoffeerderij van Fred Dijkstra en 
zoon Paul. De showroom nodigt 
uit om naar binnen te lopen. Het 
is overzichtelijk en kleurrijk door 
de zojuist opnieuw gestoffeerde 
meubels en  stalen die hier han-
gen. 
Men vindt hier vloeren, meubels 
en gordijnen, alles bij elkaar en 
dat is volgens Fred erg plezierig 
voor de klant. Sinds enige tijd is 
er zelfs een eigen gordijnencol-
lectie te vinden. Naast de show-
room ligt de werkplaats waar 
meubels opnieuw gestoffeerd of 
gerepareerd worden, maar ook 
banken van boten nieuwe bekle-
ding krijgen. Voor de nabijgele-
gen jachthavens en hun bezoe-
kers zijn vader en zoon al jaren 
een begrip. Fred is gespeciali-
seerd in leer en Paul in gordijnen 
en vloeren. Tussen alle bedrijvig-
heid door ziet Paul ook nog kans 
om nieuwe poefs te ontwerpen 
die uitnodigend in alle kleur-
schakeringen in de showroom 
staan. Om up to date te blijven 
worden beurzen bezocht en le-

zen zij vakbladen, want net zo-
als in de mode, loopt men ook in 
deze branche minstens een sei-
zoen vooruit. Daar spelen Fred 
en Paul graag op in. Klanten die 
geen duidelijk beeld hebben van 
wat zij met hun interieur wil-
len, mogen op hun gemak ko-
men rondkijken. Fred: “Sommi-
gen zitten hier een hele middag 
boeken door te kijken. Dat is pri-
ma, wij willen tevreden klanten 
en we snappen goed dat je zo’n 
beslissing niet even neemt.  Sta-
len mee naar huis nemen is ook 
geen enkel probleem, graag zelfs 
want het licht thuis kan weer an-
ders zijn dan in de winkel. En in-
dien gewenst, geven wij graag 
advies.”
Omdat in maart het bedrijf vijf-
tien jaar bestaat, wordt er van 
1 tot en met 15 maart 15% kor-
ting gegeven op meubelstoffen, 
vloerbedekking of gordijnen en 
voor de eerste vijftig klanten is er 
een leuke attentie. Men kan vrij-
blijvend binnenlopen aan Hoor-
ne 8a. Het bedrijf is te berei-
ken via tel.: 0251-317270. Voor 
meer informatie biedt de website 
www.meubelstofferderijdijkstra.
nl uitkomst. (Monique Teeling).

Met pruttelend motortje op pad

Solexverhuur biedt 
nieuwe arrangementen

Akersloot - Wie in Noord-Hol-
land Solex zegt, denkt meteen 
aan Akersloot. Als enige ge-
meente in de provincie wordt 
hier een Solexrace gehouden. 
Bovendien is in Akersloot één 
van Nederlandse grootste Solex-
club te vinden én heeft het dorp 
een Solex verhuurbedrijf. 
Vijf jaar geleden werd Solexver-
huur Akersloot opgericht en on-

dertussen verkennen elke dag 
mensen op een authentieke So-
lex de omgeving. Solexverhuur 
Akersloot heeft de beschik-
king over ruim 170 in uitsteken-
de staat verkerende Solexen, al-
lemaal van het type 3800. Voor 
deze Solexen geldt geen helm-
plicht, want het voertuig valt in 
de categorie snorfietsen. Solex-
verhuur Akersloot heeft een aan-

tal routes uitgezocht met daar-
bij stops  voor een hapje of een 
drankje. De keuze bestaat uit 
de Polderroute met als pleister-
plaatsen Krommeniedijk, Spij-
kerboor en de dorpen Graft-de 
Rijp, een tocht langs het Alk-
maardermeer. Ook kan er geko-
zen worden voor de Egmondrou-
te of langs de sluizen van IJmui-
den.
Het is mogelijk Solexen op loca-
tie te laten bezorgen. Solexver-
huur Akersloot is een onderdeel 
van café/restaurant/partycen-
trum De Vriendschap waar na 
afloop van de Solextour gebruik 
gemaakt kan worden van ver-
schillende arrangementen;  bar-
becueën bijvoorbeeld, zowel bui-
ten als binnen, dineren, genieten 
van een warm en/of koud buffet, 
de steengrill of gourmet en sinds 
kort ook een tapasbuffet. Het 
Solexseizoen begint eind maart 
en er kunnen reserveringen wor-
den gemaakt tot eind oktober. 

Uitgebreide informatie staat op 
www.solexverhuurakersloot.nl , 
het emailadres is: info@solex-
verhuurakersloot.nl, telefonisch 
kan men reserveren onder de 
nummers 0251-312866 of 06-
51387333. 

Castricum - In De Kern is er 
vrijdag 22 februari van 10.00 to 
12.00 uur een knutselochtend 
voor kinderen met een knipoog-
je naar Pasen. Meedoen kost een 
euro. De Kern is te vinden op de 
Overtoom 15 in Castricum. 

Kindervreugd

Uitgeest - In Sporthal de Zien 
aan de Zienlaan wordt zondag 
24 maart een rommelmarkt ge-
houden van 11.30 tot 15.30 uur. 
De toegang bedraagt 1,50 euro. 
Kinderen tot 12 jaar hebben gra-
tis toegang. Bel voor het reserve-
ren van een marktkraam (20 eu-
ro) 0251-240557 of 254067. 

Rommelmarkt
in de sporthal

Hummel Kozijnen, 
maatwerk sinds 1996

Heemskerk - Wie toe is aan 
nieuwe kozijnen, denkt aan een 
dakkapel voor meer ruimte of 
zelfs aan een warme zomer en 
toe is aan nieuwe buitenzon-
wering of rolluiken, doet er ver-
standig aan eens binnen te lo-
pen in de grote showroom van 
Hummel Kozijnen. Het BTW-ta-
rief op arbeidsloon  voor klus-
sen in en rondom het huis gaat 
vanaf 1 maart tijdelijk van 21% 
naar 6% en dat betekent dat 
men honderden euro’s voordeli-
ger uit kunt zijn. Daar komt nog 
bij dat de goede kunststof en 
houten kozijnen de energiere-
kening aanzienlijk doen slinken. 
De ramen in HBI kunststof van 
Hummel en de houten kozijnen 
zijn extra beveiligd tegen uitlich-
ten dankzij twee extra beveilig-
de raamhoeken en een rondom 
verlopende vergrendeling. Be-
langstellenden worden uitgeno-
digd een vrijblijvende offerte aan 
te vragen. Nieuw zijn de kunst-
stof kozijnen met een houtlook-

verbinding. Deze geeft aan de 
buitenzijde het aanzicht van een 
traditioneel houten kozijn, raam 
of deur. Door een dakkapel te la-
ten plaatsen aan de voor of ach-
terzijde van de woning creëert 
men extra veel ruimte en tegelijk 
stijgt de waarde van de woning. 
Het plaatsen van een dakkapel 
duurt bij Hummel slechts een 
dag. Naast het leveren en plaat-
sen van een dakkapel kan men 
hier natuurlijk ook terecht voor 
de nodige binnenbetimmering. 
Hummel kozijnen is tevens ex-
clusief dealer van Wilms buiten-
zonwering, rolluiken, opbouw en 
voorzet, met een zeer hoge iso-
latiewaarde, ccreens, normaal 
en windvastc zonneschermen 
en markiezen. Hummel Kozijnen 
is te bereiken op 0251-234484 
/06-10273172. De showroom is 
gevestigd op de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk Openingstijden vrij-
dag van 13.00 uur tot 16.30 uur 
en zaterdag van 12.00 uur tot 
15.00 uur. 

Verkoopacties van Thunnissen zijn succesvol

Nieuwe HMS-wijk nadert zijn voltooiing
Uitgeest - Waar in 2011 nog de 
voormalige melksuikerfabriek 
stond en de oude Provinciale-
weg lag, is ondertussen de nieu-
we HMS-wijk bijna gereed.
Onlangs werd het appartemen-
tengebouw aan de rand van het 
dorp opgeleverd. De nieuwe be-
woners zijn hier inmiddels in-
getrokken waardoor de buurt 
steeds meer gaat leven. Nu het 
voorjaar in zicht is, zal het ve-
le groen de wijk een frisse uit-
straling geven. Afgelopen voor-
jaar hebben de eerste bewo-
ners hun tuinen ingericht en was 
er een gezellige buurtbarbecue. 
De samenhorigheid in de wijk is 

erg goed. De verwachting is dat 
de acht eengezinswoningen voor 
de zomervakantie worden opge-
leverd. Dit zijn de laatste eenge-
zinswoningen die worden ge-
bouwd in het plan. Ook de laat-
ste in aanbouw zijnde apparte-
menten worden naar verwach-
ting voor de zomervakantie op-
geleverd. Waarschijnlijk is dan 
de nieuwe waterpartij, die in ver-
binding komt te staan met het 
Uitgeestermeer, ook gereed.
Hoe heeft Thunnissen dit gerea-
liseerd? ,,Dit is mogelijk geweest 
door juist tijdens een moeilij-
ke woningmarkt een zeer goed 
product te leveren voor een he-

le scherpe prijs”, vertelt direc-
teur Harrie van Noorden. ,,De-
ze scherpe prijzen zijn moge-
lijk door onze uitgestelde beta-
lingsregeling. Dit houdt in dat 
men pas het restant betaalt als 
de nieuw gekochte woning op 
een gegeven moment wordt ver-
kocht. Hierdoor kun je nu al een 
appartement van 130 m2 voor  
192.969 euro kopen. En mocht 
de woning later tegen een veel 
lagere waarde dan de huidi-
ge worden verkocht, dan is het 
verlies voor Thunnissen. Dat is 
toch een aantrekkelijk aanbod?” 
Meer weten? Kijk op de website-
www.hmsuitgeest.nl. 
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Castricum - Strandtoezicht-
houder Theo Kraan heeft heel 
wat bijnamen; kwallenpoli-
tie bijvoorbeeld, hondenmep-
per of gemeentelijke strand-
zwerver. Met de lente in zicht 
maakt hij zich klaar voor een 
nieuw seizoen. 

,,Ik heb gemerkt dat buienra-
dar een steeds grotere invloed 
heeft op het aantal strandbezoe-
kers”, vertelt hij. De strandtoe-
zichthouder treedt onder ande-
re handhavend op als er honden 
op het strand lopen in de perio-
de dat dat niet mag. ,,Daar ko-
men vaak agressieve reacties op. 
Wie over het strand wandelt en 
hier niet bekend is, kan het ook 
niet weten. Er zouden borden op 

het strand moeten staan. Ook 
mensen die net hun auto betaald 
hebben geparkeerd en er dan 
achterkomen dat de hond niet 
mee mag, zijn niet blij. Zij kun-
nen eerst door de duinen naar 
Bad Noord lopen en daar het 
strand opgaan, maar dan moe-
ten ze natuurlijk wel een duin-
kaart hebben en die zijn hier 
niet te koop” Theo Kraan maakt 
zich zorgen over de reddings-
brigade die vorig jaar op zomer-
se dagen vaak niet volledig in-
zetbaar is geweest. ,,En soms is 
het voertuig niet of te laat op het 
strand. Door de drukte kunnen 
ze dan niet meer bij de post ko-
men.” Kraan schrijft ook bekeu-
ringen uit voor parkeren op de 
invalidenplaatsen zonder ont-

heffi ng en ook berijders van mo-
toren en brommers die parkeren 
op het plateau kunnen rekenen 
op een bekeuring. ,,Daar zou ook 
een oplossing voor moeten ko-
men. Nu is het nog mogelijk tus-
sen de palen door het plateau op 
te rijden. Op topdagen is er een  
rood-wit lint tussen de palen ge-
spannen, maar dat vonden som-
mige ondernemers weer geen 
gezicht.” 
De BOA bedrijfskleding is al uit 
de kast gehaald en Theo mag 
straks weer naar het strand. ‘‘Ik 
word ook wel de man van het 
zwitser-leven-gevoel genoemd, 
kapitein, opperhoofd, zeur en 
strandregisseur. Maar de mooi-
ste titel vind ik strandambassa-
deur van Castricum.”  

De strandambassadeur vertelt 

Provincie verkoopt deel 
van de kunstcollectie

Regio - De provincie Noord-
Holland verkoopt een deel 
van haar kunstcollectie. De 
verkoop duurt nog tot en met 
15 maart. Ruim 400 werken 
worden dan te koop aange-
boden in een speciaal inge-
richte galerie aan de Dreef 32 
in Haarlem. De galerie is op 
werkdagen geopend tussen 
10.00 uur en 16.00 uur. 

In totaal gaat het om 776 wer-
ken. Een deel is al geschonken 
aan instellingen en verkocht via 
de kunsthandel. Zo’n 200 wer-
ken zijn onlangs verkocht aan 
het personeel van de provincie 

Noord-Holland. Reden voor de 
verkoop is de nieuwe inrichting 
van de kantoren aan de Dreef en 
aan het Houtplein. 
De mogelijkheden om de kunst-
werken op te hangen of te plaat-
sen is op beide locaties sterk af-
genomen. Hierdoor staat een 
groot deel van de collectie per-
manent opgeslagen in een de-
pot. Daarnaast is besloten om 
alleen werken te houden die 
een relatie hebben met Pavil-
joen Welgelegen en de provincie 
Noord-Holland. Een groot aan-
tal werken van Noord-Hollandse 
kunstenaars blijft ook in de col-
lectie. 

PvdA afdelingen vinden elkaar
Regio - ,,Goed om te merken 
dat wij iets hebben vastgepakt 
en niet hebben losgelaten.’’ ,,Een 
goede bijeenkomst; je merkt dat 
er veel mensen zijn die met po-
sitieve energie snel aan de slag 
willen.’’ Twee opmerkingen van  
deelnemers aan de PvdA-bijeen-
komst voor bestuurders, wet-
houders en fractieleden uit de 
gehele IJmond, inclusief Castri-
cum, afgelopen zaterdag in Wijk 
aan Zee.

Een IJmondiale bijeenkomst op  

uitnodiging van de fractie- en 
bestuursvoorzitters van de vier 
afdelingen Beverwijk, Velsen,  
Uitgeest en Heemskerk. De bij-
eenkomst is het vervolg op eer-
dere bijeenkomsten in 2011 en 
2012 waarin de onderlinge sa-
menwerking is opgepakt. De 
PvdA-leden  weten elkaar meer 
en beter te vinden en ook de eer-
ste afspraken komen tot stand, 
zowel lokaal, regionaal als lan-
delijk. De aanwezigen voerden 
levendige gesprekken. Er was 
herkenning op vraagstukken en 

het feit dat de PvdA in actie moet 
komen. De samenwerking  bij 
ingewikkelde dossiers als WMO, 
AWBZ, Jeugdzorg en bezuini-
gingen vragen om vooraf naden-
ken over politieke standpunten 
en hoe die te verwoorden in de 
diverse gemeenteraden. 
En Castricum? De blik van Cas-
tricum is en blijft gericht op 
Noord-Kennemerland, maar sa-
menwerking op de inhoud en ze-
ker richting de verkiezingscam-
pagne, daar staat Castricum ze-
ker voor open.

Bijeenkomst CDA over 
veranderingen in de zorg

Regio - Op 11 maart praten 
Mona Keijzer (Tweede Kamer-
lid CDA), Jos de Blok (directeur 
Buurtzorg Nederland), Yvon-
ne van Gilse (directeur LOC en 
Zeggenschap), Francis Bolle 
(woordvoerder V&VN) en Leonie 
Voragen (woordvoerder VGZ) 
over de komende veranderin-
gen in de zorg. De bijeenkomst 
vindt plaats van 19.30 tot 22.15 
uur in De Jansheeren aan het 
Maltezerplein in Heemskerk, De 
bijeenkomst is een initiatief van 
het CDA. 
De zorg staat op het punt van in-
grijpende veranderingen. Omdat 
het volgens het CDA goedkoper 
moet, maar ook omdat het beter 
kan. Mona, Jos, Yvonne, Fran-
cis en Leonie gaan op 11 maart 
met het publiek in gesprek over 
wat kan en moet, en ook over 
wat zelfredzaamheid en zorgnet-
werken nu eigenlijk betekenen 
voor de solidariteitsboog. Voor 
het CDA is juist de mening van 
de mensen belangrijk die nu af-
hankelijk zijn van huidige zorg-
netwerken. Yvonne van Gilse, di-
recteur/bestuurder van het Lan-
delijk Overlegplatform Cliënten-
raden en Zeggenschap in de 
zorg, geeft informatie over wat er 

leeft onder cliënten en cliënten-
raden in de langdurige zorg en 
wat daaruit naar voren komt.
Francis Bolle is als vertegen-
woordiger van de belangenor-
ganisatie van Verpleegkundigen 
en Verzorgenden Nederland ge-
vraagd om vanuit haar organi-
satie te schetsten hoe die ver-
pleegkundigen en verzorgenden 
tegen de voorgenomen veran-
deringen aankijken. Jos de Blok 
van Buurtzorg Nederland licht 
de werkwijze van zijn organisatie 
toe en vertelt hoe hij de ontwik-
kelingen ziet. 
Leonie Voragen geeft vervolgens 
aan hoe Coöperatie VGZ invul-
ling geeft aan het organiseren 
van ‘zorg dichtbij’. Het opzetten 
van wijkteams, als schakel tus-
sen het sociale netwerk en het 
zorgnetwerk in een wijk, staat 
daarin centraal. Na een kor-
te reactie van de wethouders is 
het woord aan Mona Keijzer, die 
een deel van de AWBZ wil be-
houden. Zij zal ingaan op vragen 
vanuit de zaal en bovendien in 
discussie gaan met de verschil-
lende sprekers. Iedereen is wel-
kom om bij deze bijeenkomst 
aanwezig te zijn. Aanmelden is 
niet nodig. 

Beter plan om mensen in 
bijstand aan werk te helpen

Castricum - Het college van B 
en W wil met een beter plan ko-
men om de arbeidsreïntegratie 
voor mensen in de bijstand te 
bevorderen. In plaats van eind 
februari moet er in april een 
nieuw plan op tafel liggen. Cas-
tricum telt zo’n 240 bijstandsge-
rechtigden. Of en in welk tem-
po hun aantal de komende ja-
ren toeneemt of daalt hangt af 
van de economische recessie, de 
kansen en plannen die er zijn en 
gecreëerd worden. De gemeen-
te kan hierin sturen. Op 21 maart 

vindt in de raadszaal op initia-
tief van gemeenteraadslid Ron 
de Haan (De VrijeLijst) over ar-
beidsbevordering een expert-
meeting plaats, waarna de ge-
meenteraad keuzes kan maken 
welke kant men op wil. In het 
najaar volgt er nog een tweede 
conferentie, dan gericht op cli-
enten die zijn aangewezen op 
dagbesteding en op werk in een 
beschermde omgeving. Op het 
eerdere verbeterplan van het 
college ontstond vorige week in 
de raad veel kritiek. 



Uitgeest - Remise betekent ge-
lijk spel. Bij FC Uitgeest tegen 
DEM was er inderdaad veel ge-
lijk. Evenveel doelpunten (1-1), 
beide teams een rode kaart, ie-
der een niet te missen kans ge-
mist en evenveel balbezit. Er was 
één verschil. Bij DEM kreeg ook 
de trainer (Ron Bouman) een ro-
de kaart. Pikant want juist de 
huidige trainer van DEM is vol-
gend seizoen de opvolger van 
de vertrekkende Jurg Bosman. 
Zo gebeurde er genoeg op deze 
prachtige zondagmiddag maar 
kon na afl oop iedereen leven 
met “remise”.
FCU moest het vandaag doen 
zonder de geschorste Paul 
Groen. Mede waarschijnlijk door 
het fraaie lenteweer was er spra-
ke van een grote publieke be-
langstelling. De eerste twin-
tig minuten was er voor de toe-
schouwers inderdaad niet veel 
anders te doen dan maar te ge-
nieten van de lentezon. In het 
veld “regende” het namelijk aan 
beide kanten mislukte acties 
met één uitzondering namelijk 
een fraaie loopactie van Thom 
de Vries die de 0-1 op het sco-
rebord had moeten zetten. Doel-
man Erik Alders zag echter tot 
zijn opluchting zijn inzet gekeerd 
door de paal. 
Pas in de 31e minuut kon FCU 
wat terugdoen. De mee opge-
komen Sander van den Helder 
kreeg de bal in vrijstaande po-
sitie echter verkeerd op de voet 

met een losse fl odder als gevolg. 
Het was ook tevens de laatste ac-
tie van Sander want enige minu-
ten later moest hij na een onge-
lukkige botsing met waarschijn-
lijk een gebroken neus het veld 
verlaten. Zijn vervanger heet-
te Stefan Winter en dat was op-
merkelijk. Stefan besloot enkele 
maanden geleden tot een time-
out maar heeft vorige week na 
een goed gesprek met de Tech-
nische Commissie en de trainer 
besloten zich weer beschikbaar 
te stellen. Met succes want Ste-
fan speelde een goede wedstrijd.
De afwezigheid van de “lucht-
macht” in het hart van de de-
fensie van FCU was misschien 
oorzaak van de voorsprong die 
DEM in de 44e minuut kon ne-
men. Een goed aangesneden 
hoekschop werd knap ingekopt 
door de hoog opspringende Joey 
de Kruif. 0-1.
FCU was vastbesloten na rust 
de zaken recht te zetten en be-
gon daarom stormachtig aan de 
tweede helft. Het kreeg hulp van 
scheidsrechter Meijers die een 
handsbal in het strafschopge-
bied als opzettelijk beoordeelde. 
De toegekende strafschop werd 
koel benut door Bart Meijland 
die een puike wedstrijd speel-
de en daarom terecht werd ge-
kroond tot Bakkum en Krook-
speler van de wedstrijd.
Vier minuten later had Ruud 
Koedijk de wedstrijd kunnen en 
moeten beslissen maar helaas 

joeg hij op drie meter van het le-
ge doel de bal hoog in de bo-
men. FCU kreeg daarna nog een 
paar kansen om de wedstrijd 
naar zich toe te trekken maar he-
laas stond het vizier niet echt op 
scherp vandaag. 
In de 74e minuut ontplofte de 
tot dan toe sportieve derby als-
nog. Sven de Wit zette een tac-
kle te laat in, schoffelde daar-
bij middenvelder de Vet onderuit 
die bij zijn val “onze” Sven in de 
houdgreep nam. Sven reageerde 
daarop volgens de scheidsrech-
ter met een slaande beweging 
en kon inrukken. Het was het 
startsignaal voor een hectische 
slotfase. Eerst was er een grove 
charge van Joey de Kruif op Bart 
Meijland, bestraft door scheids-
rechter Meijers met direct rood 
en even later het wegsturen van 
trainer Ron Bouman. De daar-
opvolgende commotie was voor 
de scheidsrechter aanleiding om 
een korte afkoelingsperiode in 
te lassen. Na tien minuten werd 
de resterende tijd alsnog uitge-
speeld. Beide teams vonden het 
echter wel goed zo, deden nog 
een aantal verplichte zetten op 
het schaakbord en kwamen re-
mise overeen. 

FC Uitgeest: Alders, ten Hoope, 
Out, van den Helder (34e Win-
ter), de Jong, de Wit, Meijland, 
Kristel, van Boxtel (73e Den Nijs), 
Molenaar, Koedijk (88e Hollen-
berg). (De Afvallende Bal)

     Korfbalfl its
       Stormvogels

Uitgeest - Het zaalseizoen is 
voor de korfballers van Stormvo-
gels in de laatste beslissende fa-
se beland. Stormvogels was dit 
weekeinde vrij en ook komen-
de zondag komt de selectie niet 
in actie. Er staan nog twee wed-
strijden op het programma, te-
gen streekgenoot HBC en te-
gen rode lantaarndrager Hilver-
sum. De tweede plaats lijkt nu 
het hoogst haalbare waarmee 
het seizoen toch redelijk succes-
vol zal eindigen.
In april wordt de veldcompetitie 
weer hervat, daar staat Storm-
vogels in de middenmoot op de 
ranglijst omdat de start van de 
competitie in september min-
der sterk verliep. In de zaal gaat 

het dus duidelijk beter dan in de 
veldcompetitie.
Op hoger niveau is de zaak nog 
niet defi nitief beslist wie er de 
play offs haalt en in de fi nale in 
Ahoy komt te staan. Streekge-
noot Koog Zaandijk staat er in 
ieder geval weer goed voor, erg 
positief voor de huidige kampi-
oen van Nederland!
Deze korte korfbalfl its eindig 
ik met de vaststelling dat er in 
ons district ongeveer 11 procent 
groei is wat spelende leden be-
treft, voorwaar een opsteker dus 
voor de korfbalsport.
Ook Stormvogels heeft graag 
nieuwe leden, zowel bij de jeugd 
als ook bij de senioren, aanmel-
den kan altijd. (Edu Snijder)

Uitgeest - Kreeg het eerste Uit-
geestteam de vorige week al een 
verlies van 7-3 te verwerken, de-
ze week werd van de koploper 
US 8 uit Amsterdam dik verlo-
ren met 9-1. De eerste wedstrijd 
van Victor Tchernov zette deze 
maandag al direct de toon, want 
het komt niet zo vaak voor dat 
hij met 4-11, 1-11 en 8-11 kans-
loos wordt gelaten. Weinig moei-
te hadden de tegenstanders 
van dit niveau  met zijn relatief 
eenzijdige topspinballen. Henk 
Spoelstra won als enige zijn eer-
ste partij nog wel hetzij met de 
nodige moeite. Toen ook nog Pa-
trick Schuddeboom al zijn par-
tijen verloren zag gaan, was het 
grote verlies een feit.
Team 2 deed het een stuk beter 
in haar klasse. In de vervroegde 
uitwedstrijd tegen dezelfde te-

genstanders van de vorige week 
viel Dennis Janssen in voor Ruud 
Pel. En dat deed hij heel verdien-
stelijk, want hij won tweemaal en 
had zelfs zicht op nog een over-
winning. Basisspelers Henk Pel 
en Pim Koelman maakten geen 
fouten, behalve in het drama-
tisch slechte dubbel, waar de he-
ren geen goed deden. 
Team 3 had deze week weer het 
meest aan Patrick Rasch, de de-
butant in deze klasse. Weer leid-
de hij zijn team met drie klin-
kende overwinningen, maar Ni-
co Baltus en Dennis Janssen wa-
ren ook van veel waarde, want zij 
zorgden samen voor de vier an-
dere winstpunten. De dubbel 
Rasch-Janssen ging na een ui-
terst spannende strijd uiteinde-
lijk nog verdiend naar de tegen-
standers van de Kolk1.

     Tafeltennisnieuws

Rommelmarkt Time Square
Uitgeest - De jaarlijkse rom-
melmarkt van Uitgeester Musi-
calvereniging Time Square zal 
worden gehouden op zondag 17 
maart. 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 de inwen-
dige mens zal worden verzorgd. 
Time Square houdt zich van har-
te aanbevolen voor spullen die te 
verkopen zijn, dus als u binnen-
kort van plan bent de zolder op 
te ruimen, denkt u dan aan het 

koor. Als het in goede staat is en 
schoon, kan Time Square het ge-
bruiken. Ook (kinder)kleding is 
welkom. Aangezien de ruimte 
beperkt is, kunnen grote meu-
belen helaas niet worden geac-
cepteerd. 
Op zaterdag 16 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. (foto: Gerrit Bus)

Geen premie-
zegels meer
Uitgeest - Banketbakker Ver-
steeg, groenteman Dekker en 
bloembinderij Volle Vazen in Uit-
geest gaven altijd premiezegels 
cadeau aan de klanten. Nu is de 
fi rma van de premiezegels failliet 
gegaan en kunnen zij de zegels 
daar niet meer inleveren. Ze zijn 
dus per direct gestopt met het 
uitgeven van de premiezegels. 
Boekjes en zegels kunnen nog 
tot eind februari worden inge-
leverd voor producten in de bo-
venstaande winkels.

Workshop 
voor kinderen
Uitgeest - Op zaterdag 23 fe-
bruari is er weer een workshop 
in speeltuin Kindervreugd. De-
ze keer gaan de deelnemers een 
naambordje maken. Zelf mag je 
van alles verzinnen om erop te 
maken. Ben je in de leeftijd van 8 
tot 12 jaar en lid van de speeltuin 
dan ben je van harte welkom. 
Ook als je geen lid bent mag je 
langs komen, dan vragen ze een 
kleine bijdrage van 2 euro. De 
workshop begint om 14.00 uur.

Interessant nieuws.....
Uitgeest - De kleindochter van Sonja Pick vindt de Uitgeester Cou-
rant erg interessant. Volgens haar oma ‘leest’ de tweejarige Maud niet 
alleen de voorpagina, maar bladert ze de krant ook door en leest ze er 
zelfs uit voor! Daar hebben we wat aan, zulke lezers!

FC Uitgeest tegen DEM: 
een ‘echte’ remise
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