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Rietbranden bij Zwaansmeer 
en in Dorregeesterpolder
Uitgeest - Deze winter heeft 
het Recreatieschap Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer bij re-
creatieterrein Zwaansmeer en in 
de Dorregeesterpolder riet laten 
maaien en verbranden. Hiermee 
wordt een vitale en gevarieerde 
rietkraag behouden die geschikt 
leefgebied is voor allerlei dieren 
en planten.
Op 14 februari heeft een ecolo-
gisch bedrijf voor het Recreatie-
schap Alkmaarder- en Uitgees-

termeer het riet verbrand dat 
eerder gemaaid was. 
Dit gebeurde aan de oevers van 
het Uitgeestermeer bij recrea-
tieterrein Zwaansmeer en in de 
Dorregeesterpolder, beide in Uit-
geest.
Bij het maaien van het riet wer-
den ook de jonge zaailingen van 
bomen afgemaaid, zodat geen 
bos ontstaat. Het maaisel werd 
op hopen neergezet en verbrand. 
Tijdens het verbranden van het 

riet werd rekening gehouden 
met de windrichting om overlast 
te voorkomen.
Het recreatieschap laat jaarlijks 
een gedeelte van de rietkragen 
maaien, zodat er variatie is in 
jong en oud riet. 
Naast dat riet belangrijk is als 
oeverbescherming is het ook 
een zeer geschikt leefgebied 
voor veel dieren en planten. In 
het oude riet zitten bijvoorbeeld 
de kleine karekiet en rietgors.

Onbekende stof 
aangetroffen in sloot
Uitgeest/Heemskerk - Aan de 
Vogelmeerweg tussen Uitgeest 
en Heemskerk, ter hoogte van 
de Communicatieweg is zon-
dagmiddag een onbekende stof 
aangetroffen in een sloot.
Brandweer Heemskerk, Brand-
weer Haarlem, Regionaal Offi -
cier Gevaarlijke Stoffen (ROGS), 
Ongevalsbestrijding Gevaarlij-
ke Stoffen uit de Zaanstreek, 
Offi cier van Dienst brandweer 
(OVD), Landelijke Faciliteit Ont-
mantelen (LFO) en de persvoor-

lichter werden opgeroepen voor 
het incident.
Er bleek een dun laagje op het 
oppervlaktewater te drijven. Ver-
moedelijk is de stof afkomstig 
van een drugslab. De politie zal 
verder onderzoek doen.

Na een goed uur kon de brand-
weer terug naar de kazerne. Om-
dat het om een zeer kleine hoe-
veelheid gaat, hoeft de sloot 
niet te worden gereinigd. (bron: 
112-uitgeest.nl)
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wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Afspraken over jeugdhulp
Regio - Vertegenwoordigers van 
de Jeugdgezondheidszorg, Soci-
us, MEE, OCK Het Spalier, Bu-
reau Jeugdzorg Noord-Holland 
en de IJmondgemeenten Be-
verwijk, Heemskerk, Uitgeest en 
Velsen hebben een convenant 
getekend over wijk- en gebieds-
gerichte jeugdhulp. In het con-
venant staan afspraken over de 
manier waarop de gemeenten 
en de aanbieders van jeugdhulp 
het komende jaar de wijk- en ge-
biedsgerichte jeugdhulp willen 
gaan vormgeven. In het beleids-
plan Jeugdhulp IJmondgemeen-
ten ‘Jeugd Onze Zorg’ staat dat 
2014 een ‘uitprobeerjaar’ in de 
transitie van de jeugdhulp wordt. 
Een van de onderdelen waarmee 
gewerkt gaat worden is wijk- en 
gebiedsgerichte jeugdhulp door 
CJG-coaches. Deze CJG-coa-
ches worden ter beschikking 

gesteld door de aanbieders van 
jeugdhulp die het convenant 
hebben ondertekend. Het doel 
van deze werkwijze is de jeugd-
hulp dichterbij kinderen, jonge-
ren en gezinnen te brengen. Het 
convenant regelt ook dat gespe-
cialiseerde jeugdhulp in 2014 
vanuit het wijk- en gebiedsge-
richte werken ingeschakeld kan 
worden door de CJG-coaches. 
In 2014 blijft Bureau Jeugdzorg 
hiervoor nog wettelijk verant-
woordelijk, maar in nauwe sa-
menwerking met Bureau Jeugd-
zorg en de IJmondgemeenten 
kan al gewerkt worden met de 
lokale inschakeling. Hierdoor 
zijn de IJmondgemeenten opti-
maal voorbereid als de nieuwe 
Jeugdwet op 1 januari 2015 in-
gevoerd wordt en de gemeenten 
verantwoordelijk worden voor al-
le jeugdhulp.

Gemeente zet samenwerking 
met Wecycle voort
Uitgeest - De gemeente Uit-
geest zet de samenwerking met 
Wecycle voort. Alle afgedankte 
elektrische apparaten en spaar-
lampen (e-waste) die inwoners 
inleveren op de milieustraat wor-
den afgegeven aan Wecycle, die 
ze optimaal laat recyclen. Wecy-
cle is de stichting die in Neder-
land de inzameling en recycling 
van e-waste organiseert.
Wecycle is de stichting die sinds 
1999 de inzameling en recycling 

van afgedankte elektrische ap-
paraten en energiezuinige lam-
pen (e-waste) in Nederland or-
ganiseert. Wecycle garandeert 
optimale recycling van alle e-
waste en werkt samen met ge-
meenten, winkels, kringloopbe-
drijven, installateurs en kinder-
boerderijen. Wecycle werkt in 
opdracht van 1.600 producenten 
en importeurs.

Meer informatie: wecycle.nl.

Toneelvoorstelling van 
‘Het Volk’ in De Zwaan 

‘Hoe duur was de suiker’ 
in Filmhuis De Zwaan
Uitgeest - De film ‘Hoe duur 
was de suiker’ wordt vrijdag 28 
februari gedraaid in Filmhuis De 
Zwaan
Deze film, gebaseerd op het ge-

lijknamige boek van Cynthia 
McLeod uit 1987, is een his-
torisch drama over twee jon-
ge vrouwen in het achttiende-
eeuwse Suriname. De blanke 

Sarith en haar lijfslavin Mini-Mi-
ni wonen op de bloeiende sui-
kerplantage van Sariths familie. 
Ze delen elkaars bloed en wer-
den gezoogd aan dezelfde zwar-
te borsten. Sarith  (Gaite Jansen) 
en Mini-Mini  (Yootha Wong-
Loi-Sing), de hoofdpersona-
ges uit de film, zijn vermoedelijk 
halfzusjes. De constante drei-
ging van aanslagen door wegge-
lopen slaven bedreigen hier het 
beschermde plantageleven. 
Terwijl Sarith verbitterd raakt 
door het veranderende kolonia-
le bestaan en de zoektocht naar 
een man, krijgt Mini-Mini haar 
eigen kans op geluk. Kan en 
durft ze die te grijpen ten koste 
van haar meesteres?  
Hoe duur was de suiker is te zien 
op vrijdag 28 februari in Filmhuis 
de Zwaan in Uitgeest. De zaal is 
open vanaf kwart voor acht en 
de film begint om 20.15. 
Toegang: 5 euro inclusief een 
kopje koffie voorafgaand aan de 
film.(“Vrienden” betalen 4 eu-
ro). Kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139.

Uitgeest - Zaterdag 8 maart 
kunt u bij De Zwaan Cultureel 
genieten van de toneelvoorstel-
ling ‘Herfst in Schoorl’ door het 
inmiddels alom bekende toneel-
gezelschap ‘Het Volk’. In ‘Herfst 
in Schoorl’ maken we kennis met 
het echtpaar Van Beem. De heer 
Van Beem wordt geplaagd door 
stemmingswisselingen, verward-
heid en zijn geheugen begint 
hem soms in de steek te laten. 
Het maakt hun gezamenlijke ou-
de dag er niet gemakkelijker op. 
En het was toch al zo’n moeilij-
ke man. 

Nu het allemaal nog kan, be-
sluiten ze om er met z’n twee-
tjes nog één keer lekker op uit te 
gaan. Echt breed hebben ze het 
nooit gehad en de keus valt dan 
ook op het rustig gelegen, maar 
uiterst eenvoudige pensionnetje 
‘Duinzicht’ in Schoorl, het bad-
plaatsje waar ze elkaar als jonge 
mensen ooit hebben leren ken-
nen op de jaarlijkse dorpskermis.
Het echtpaar blikt terug op een 
lang niet altijd even soepel verlo-
pen huwelijksleven en het tracht 
zich tevens voor te bereiden op 
de nakende ouderdom en bijbe-
horende gebreken.

Toneelgroep Het Volk maakt 
voorstellingen waarin met rela-
tiverende humor gekeken wordt 
naar het alledaagse, menselijke 
getob over ernstige levensvra-
gen. Tragisch en komisch tege-
lijk, maar bovenal herkenbaar. 
Gespeeld door Bert Bunscho-
ten & Wigbolt Kruijver. De toe-
gangsprijs is 16,50, Vrienden van 
de Zwaan Cultureel krijgen 2,50 

korting. Kaartverkoop via boek-
handel Schuyt of aan de zaal 
(mits nog beschikbaar), of via 
online reservering.

Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel (www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl).
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Ingezonden brieven:
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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 
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Let op:
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dat door ons in deze krant geproduceerd 
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Geboren
Wonende te Castricum: 05-02-
2014: Niek, zoon van L.M. Karzijn 
en E. Beentjes, geboren te Be-
verwijk. 09-02-2014: Johnathan, 
zoon van D. Krijgsman en J.P. 
Dillmann, geboren te Castricum. 
09-02-2014: Jette Liv, dochter 
van J.J.A. Weda en P. Visser, ge-
boren te Beverwijk. 12-02-2014: 
Faye Laura, dochter van B. van 
Kessel en M.J. Dalman, geboren 
te Castricum.
 
Aangifte huwelijk/geregis-
treerd partnerschap
10-02-2014: Brink, Nander R. 
en Worm, Myrte M., beiden wo-
nende te Castricum. 12-02-
2014: Mantel, Bart en Schuma-
cher, Miriam H.M. beiden wo-
nende te Castricum. 13-02-2014: 
Nijman, Koenraad C.F. en Bijde-
vaate, Martine, beiden wonende 
te Limmen.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
12-02-2014: Hagedoorn, Michel 
H.J. en De Kreek, Miranda N., 
beiden wonende te Castricum.
 
Overleden
Wonende te Castricum: 04-02-
2014: Koers, Annigje, oud 93 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met G.R. Hendriks. 06-
02-2014: Hoep, Wijbrand A., oud 
50 jaar, overleden te Amsterdam, 
gehuwd met R.M. Schotanus. 07-
02-2014: de Heer, Pieter P., oud 
61 jaar, overleden te Amsterdam, 
gehuwd met C. Zijp. Wonende 
te Zaanstad: 10-02-2014: Boon, 
Dirk, oud 92 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd met E. Meijer.
Wonende te Akersloot: 06-
02-2014: Velzeboer, Christi-
na L.M., oud 53 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met N.G.J. 
Bleijendaal.

Burgerlijke Stand Castricum

Castricum – Dit jaar bestaat De 
Bakkerij veertig jaar. Met het or-
ganiseren van een veiling wil de 
Bakkerij wat financiële ruim-
te creëren onder andere om het 
Uit Je Bak Festival te kunnen or-
ganiseren. De te veilen objec-
ten zijn vooral Bakkerij-gerela-
teerd. Denk daarbij aan huiska-
merconcerten, diensten die wor-
den aangeboden door de Bakke-
rij-vrijwilligers en spullen uit het 
oude pand. Ook wordt het eerste 
exemplaar van de Bakkerij pin-

up kalender geveild. Dit exem-
plaar wordt gesigneerd door de 
vrijwilligers die aan de kalender 
hebben meegewerkt.
De te veilen objecten worden 
op een speciale veilingwebsite 
geplaatst. Met social media als 
Twitter en Facebook worden be-
langstellenden op de hoogte ge-
houden van nieuwe objecten en 
nieuwtjes omtrent de veiling. De 
eerste veilingobjecten zijn ge-
plaatst op veiling.podiumdebak-
kerij.nl. Voor de veiling is de or-

Veiling Bakkerij, ook om Uit je Bak te organiseren 
ganisatie nog op zoek naar vei-
lingobjecten. Iedereen die iets 
wil doneren aan de veiling kan 
dat aangeven door een mailtje 
te sturen naar  aanveiling@podi-
umdebakkerij.nl. De veiling staat 
gepland voor 23 maart vanaf 
14.00 uur in Dorpshuis de Kern. 
Begin maart wordt in De Bakke-
rij een inzamelmiddag georgani-
seerd. Op de foto vrijwilliger Eel-
co Zwikker met zoon Jelle die op 
barklepje zit uit de oude Bakke-
rij.

Bezoekers van het Noordhol-
lands Duinreservaat hebben een 
duinkaart nodig. Wie nog niet 
over een duinkaart beschikt, kan 
een dagkaart kopen bij een van 
de automaten in het duinge-
bied. Sinds kort verkoopt PWN 
de dagkaart ook via een app. 
Lukas Steenbrink van PWN: ‘Dit 
kun je bijvoorbeeld doen wan-
neer je thuis bedenkt dat je wilt 
gaan wandelen of als de rij bij 
de kaartautomaat erg lang is. 
Via de MyOrder app krijg je bij 
het binnenlopen van het Noord-
hollands duingebied een signaal 
dat je een duinkaart nodig hebt, 

waarna je deze direct kunt be-
talen, via Ideal of via MiniTix als 
je daar saldo op hebt. Met het 
online ticket wil PWN aanslui-
ten bij de behoefte aan mobie-
le betaalmogelijkheden van een 
groeiende groep bezoekers. Via 
MyOrder biedt PWN dagkaar-
ten, weekkaarten en ruiterkaar-
ten. Jaarkaarten zijn te koop via 
www.pwn.nl/duinkaart. Down-
load de MyOrder app gratis van-
uit de App Store of Google Play. 
Ga naar ‘Overige’ en kies ’PWN 
Duinkaart’, bestel een toegangs-
kaartje en betaalt via MiniTix, 
iDEAL, PayPal of Creditcard.

Mobiel betalen in duin

Castricum - Voor oudere con-
certliefhebbers is er in Castri-
cum sinds jaar en dag een voor-
ziening; een directe busverbin-
ding tussen Castricum en het 
Concertgebouw voor 12,50 eu-
ro. De bus stopt op tien plaat-
sen; negen in Castricum en één 
in Uitgeest. Mensen met een rol-
lator, mits opvouwbaar, kunnen 
mee, maar er is geen plaats voor 
rolstoelen.

Ook dit jaar kan weer worden 
gekozen tussen twee abonne-

menten van elk zes concerten, 
die de stichting AUB Castricum 
samenstelt. Die concerten wor-
den verzorgd door onder andere 
het Nederlands Philharmonisch 
Orkest, het Nederlands Kamer-
orkest, het Residentie Orkest en 
het Rotterdam Philharmonisch 
Orkest. Wie graag geïnformeerd 
wil worden, kan zich wenden tot 
Ruud van Dam, 0251-658780, of 
Ans Hoffman, 0251-652530. Bij 
voorkeur op een doordeweekse 
dag tussen 19.00 en 20.00 uur. 
Foto: Ronald Knapp.

Afgezet voor de deur 
van het Concertgebouw

Castricum - Forte Kinderop-
vang houdt in samenwerking 
met de openbare basisscholen in 
Castricum op dinsdag 11 maart 
vanaf 19.30 uur voor ouders en 
alle andere geïnteresseerden de 
gratis workshop ‘Effectief com-
municeren met kinderen’. 

De bijeenkomst gaat in op de 
methode How2talk2kids: een 
praktische methode om op een 
andere manier te praten en te 
luisteren naar kinderen, waar-
door opvoeden leuker wordt en 
kinderen lekkerder in hun vel zit-
ten. De avond vindt plaats in de 
aula van de Sokkerwei, Sokker-
wei 6. Hierbij is iedereen wel-

Communiceren 
met kinderen

kom die meer wil weten over een 
goede communicatie met kinde-
ren van twee tot twintig jaar. Ge-
interesseerden voor de gratis le-
zing kunnen zich opgeven via in-
fo@fortekinderopvang.nl of tel.: 
0251-658058.

www. .nl

www. .nl
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Limmen - Limmen Cultuur is 
bezig aan zijn veertigste seizoen 
en dit jubileumjaar wordt geken-
merkt door prachtige concerten. 
Voor het eerstvolgende optre-
den heeft men het Dordtse Op-
helia Trio geprogrammeerd; een 
bijzondere combinatie van drie 
eigenzinnige vrouwelijke musi-
ci: Marjoleine Schaap (sopraan), 
Karin Dolman (altviool) en Cae-
cilia Boschman (piano). Zij bren-
gen onder de titel 'De nacht, de 
slaap, de verte…' een roman-
tisch programma met composi-
ties van onder meer Schubert, 
Richard Strauss, Brahms en Die-
penbrock.  De eeuwenoude kerk 
aan de Zuidkerkenlaan in Lim-
men vormt het decor. 
Het in 2003 opgerichte Ophelia 
Trio speelt repertoire uit de Ro-
mantiek tot en met het heden. 
De programma’s zijn thematisch 
opgebouwd en kenmerken zich 
door een fijnzinnige sfeer en een 
hoge mate van muzikaal vak-
manschap. De leden van het trio 
zijn dan ook professionele musi-
ci met een rijke ervaring op po-
dia in Nederland en ver daarbui-

ten. Het concert vindt plaats op 
zondagmiddag 23 februari van-
af om 15.00 uur. Reserveren van 
kaarten: via e-mail: limmencul-
tuur@hotmail.com of tel.: 072-
5052235. Verkoop van kaarten, 
indien nog beschikbaar, vanaf 
14.30 uur bij de kassa in de kerk. 
 

Ophelia Trio speelt 
betoverend programma

Castricum - Op woensdag 19 
februari is er weer een spelle-
tjesavond in De Bakkerij en op 
zaterdag 22 februari een thema-
feestje met als thema 'feest'. 
Op beide avonden gaat de deur 
open om 20.00 uur en is de toe-
gang gratis. 
Vrijwilliger Mariska wil haar ver-
jaardag dit jaar vieren met een 
feest in De Bakkerij. Daarom 

roept zij iedereen op om in plaats 
van een cadeautje haar te hel-
pen dit waar te maken. Strobo-
scoop, blacklights, discoballen, 
confettikanonnetjes, aangeklede 
varkens die een kunstje kunnen, 
schminken, My Little Pony-pak, 
lekker eten op een speciaal op-
treden; het is allemaal welkom. 
De Bakkerij is te vinden op de 
Dorpsstraat 30. 

Help Mariska feestje 
bouwen in Bakkerij

Akersloot - Zondag 2 maart 
geeft het bekende operakwartet 
na lange tijd weer een voorjaars-
concert in het protestantse kerk-
je. Het afgelopen jaar heeft Bel-
la Cantara  een ander bezetting 
gekregen met Walter Deubel als 
nieuwe tenor. Viktoria Pankra-
tova vervangt  tijdelijk de vaste 

sopraan van het kwartet. Verder 
ziet men de vertrouwde  gezich-
ten van de bas Hans van Niekerk 
en de alt Joke Oud.
De begeleiding is in handen van 
de pianist Hans Weenink. Aan-
vang 14.30 uur.
Reserveren: tel.: 0251-310032/
iveramusch@quicknet.nl.                                                           

Castricum - Corry Bakker expo-
seert haar schilderijen in de ont-
moetingsruimte van de Tuin van 
Kapitein Rommel. Het werk is 
uitgevoerd in acryl- en olieverf.   
Het thema van deze tentoon-
stelling is ‘Natuur in eigen land’. 
Corry is al jarenlang actief lid bij 
de amateurkunstschilderclub 
Perspectief. Zij exposeert tot 27 
maart. De toegang is gratis. 
De Tuin van Kapitein Rommel is 
te vinden tegenover het NS-sta-
tion. 

Expositie van 
Corry Bakker

Grandcafé Mezza Luna 
presenteert Barnbees

Castricum - De vrijdagavond-
live bij Mezza Luna is in een 
korte tijd een groot succes 
geworden. Op 21 februari is 
het de beurt aan Barnbees. 

Deze band, uit Heemskerk en 
omgeving is binnen anderhalf 
jaar uitgegroeid tot een landelij-
ke bestseller. 

Of ze nu op een festival spelen of 
in de intieme sfeer van een café, 
binnen de kortste keren waant 

iedereen zich in de ‘early days of 
rock and roll’. Ze brengen nieu-
we en oude nummers in een ei-
gen herkenbare rock-a-billy-stijl. 
Stil blijven zitten is een onmoge-
lijke opgave.

Vooraf kan men eventueel di-
neren om daarna de pondjes er 
weer af te swingen. 
De aanvang is 21.00 uur en de 
toegang is gratis. Zie ook www.
grandcafemezzaluna.nl tel.: 
0251-652251. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 16.00 & 21.15 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 21.15 uur   
12 Years a Slave
donderdag 19.00 uur 

vrijdag 16.00 & 21.15 uur   
zaterdag 19.00 uur   zondag 21.15 uur   

maandag 19.00 uur   dinsdag 21.15 uur   
woensdag 19.00 uur   

The Monuments Men
donderdag 15.30 uur  vrijdag 13.30 uur   

Venus in Fur
donderdag 15.30 uur  vrijdag 13.30 uur   

American hustle
donderdag 21.15 uur   vrijdag 19.00 uur   
zaterdag 21.15 uur   zondag 19.00 uur   

maandag 21.15 uur   dinsdag 19.00 uur   
woensdag 21.15 uur   

Toscaanse Bruiloft
vrijdag 19.00 uur   

zondag 11.00 & 19.00 uur   dinsdag 19.00 uur   
Philomena

donderdag 19.00 uur  vrijdag 16.15 uur    
zaterdag, maandag & woensdag 19.00 uur   

Soof
zaterdag 16.00 uur  

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 11.00 & 16.00 uur 
De Lego film (NL) 3D

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag
 & woensdag 13.30 uur  

Het regent gehaktballen (NL) 3D
 zaterdag & zondag 13.30 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 11.00 & 13.30 uur 
K3 Dierenhotel

zaterdag 16.00 uur  
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur 

Het regent gehaktballen (NL) 2D

Programma 20 feb t/m 26 feb 2014

12 Years a Slave
12 Years a Slave is gebaseerd op 
het ongelofelijke verhaal van So-
lomon Northup. Hij leefde in de 
19e eeuw, voorafgaand aan de 
Amerikaanse burgeroorlog, als 
vrije zwarte man met zijn gezin 
in New York. Dan wordt Solomon 
ontvoerd en verkocht als slaaf in 
het zuiden. Hij vecht om niet al-

leen te overleven, maar ook zijn 
waardigheid te behouden. Als 
slaaf wordt hij geconfronteerd 
met de verschrikkelijke wreed-
heid van een slaveneigenaar en 
onverwachte vriendelijkheid. Na 
twaalf jaar ontmoet hij een Ca-
nadees die zijn leven voorgoed 
verandert.

Emmet is een doorsnee, braaf 
Lego-poppetje, dat door een 
misverstand wordt aangezien 
voor de ‘uitverkorene’ die de we-
reld zal redden. Met een bont 

De Lego Film gezelschap gaat hij op missie 
om een eind te maken aan het 
schrikbewind van de boosaardi-
ge tiran, president Business. 

Helaas is Emmet hopeloos en hi-
larisch slecht voorbereid op dit 
avontuur.
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Limmen - Verkouden, ver-
moeidheid, terugkerende hoofd-
pijn, ‘alweer’ de griep, (over)ge-
spannen gevoel, slaapproble-
men, gedrag-of aanpassingpro-
blemen bij kinderen, verdriet of 
‘niet lekker’ in uw vel; allemaal 
klachten waarvoor iedereen bij 
Homeopathie Noord Holland te-
recht kan. 
Saskia Olivier vertelt: ,,Een con-
tact bij een homeopaat bete-
kent een individuele aanpak 
met een behandeling op maat. 
Het homeopathische genees-
middel verhoogt de weerstand 

en brengt u weer in evenwicht. 
U heeft geen verwijzing van de 
huisarts nodig. De meeste zorg-
verzekeringen vergoeden klas-
sieke homeopathie in het aan-
vullende pakket. Het gaat dus 
niet ten koste van het eigen ri-
sico.” Meer informatie? Maak  
vrijblijvend een afspraak of be-
zoek de website. Saskia Oli-
vier, homeopaat, Homeopathie 
Noord Holland, Rijksweg 115 
Limmen, www.homeopathie-
noordholland.nl, info@homeo-
pathie-noordholland.nl, tel.: 06-
29566438. 

Storende klacht? 
Homeopathie Noord Holland!

Castricum - Begin februari 
brachten wethouder Bert Meijer, 
Arthur Sanders en Ali Turkes een 
bezoek aan de bewonersgroep 
Laan van Albertshoeve. Deze 
groep zet zich in om hun straat 
veiliger in te richten. 

Volgens de bewonersgroep 
wordt er over het algemeen te 
hard gereden, is de straat op 
sommige punten gevaarlijk on-
overzichtelijk en is niet duide-
lijk wie waar voorrang heeft. De 

bewonersgroep heeft een pre-
sentatie gegeven met sugges-
ties die door de bewoners zelf 
zijn aangedragen. De gemeente 
gaat naar aanleiding van de sug-
gesties van de bewoners bekij-
ken welke aanpassingen moge-
lijk zijn om de straat veiliger te 
maken. 
Op 3 mºaart vindt een vervolg-
afspraak met de bewonersgroep 
plaats. De gemeente geeft dan 
een presentatie van haar be-
vindingen. Bekeken wordt of de 

Vervolg verbetering verkeersveiligheid

Besturen doe je vanuit visie
Als je de gemeente Castricum wilt besturen vanuit visie, zeg je nu 
nee tegen een haalbaarheidsonderzoek ‘Landal Greenpark Zande-
rij’. Gemeentebesturen dienen aan hun burgers duidelijk te maken 
vanuit welke uitgangspunten en kaders en vanuit welke visie zij de 
gemeente besturen. Over die visie dient een breed maatschappe-
lijk debat plaats te vinden. Dat zorgt immers voor draagvlak voor 
besluiten, omdat burgers betrokken zijn bij de totstandkoming van 
de visie waarop die besluiten gebaseerd zijn. Het voorkomt ook 
verrassingen, zoals nu rond het initiatief van een projectontwikke-
laar, die een gemeenschap kunnen splijten en die de kans groot 
maken dat er een discussie op emotie plaatsvindt in plaats vanuit 
een visie op de toekomst van Castricum.
 
Naar mijn mening dient de gemeenteraad van Castricum, zowel 
voor als na de verkiezingen nee te zeggen tegen het voorstel van 
de projectontwikkelaar om een haalbaarheidsonderzoek uit te voe-
ren naar dit plan dat hij voor de Zanderij heeft ontwikkeld.
Welke elementen spelen in die visieontwikkeling een rol?
Recent heeft de gemeente een onderzoek laten doen naar wat in-
woners van Castricum nu de kernwaarden van de gemeente vin-
den. De nabijheid van natuur en open ruimte zijn daarbij belangrij-
ke aspecten. Castricummers zijn tevreden over de leefomgeving en 
willen dat graag zo houden. Daarbij spelen natuur en open ruim-
te een belangrijke rol, maar natuurlijk ook het voorzieningenniveau 
in Castricum.
Alhoewel Castricum vooral een forensengemeente is, is het wel 
van belang initiatieven die duurzame en bijvoorkeur hoogwaardi-
ge werkgelegenheid en koopkracht opleveren, te ondersteunen. 
Hier ligt een belangrijke rol voor ondernemers, die binnen de vi-
sie, kaders en randvoorwaarden van de gemeente initiatieven kun-
nen ontwikkelen.
Het handhaven van het door de inwoners van Castricum zo ge-
waardeerde woon- en leefklimaat is van het grootste belang voor 
de financiële positie van de gemeente Castricum. De onroerend 
zaakbelasting is naast de inkomsten vanuit de rijksoverheid een 
belangrijke inkomstenbron. Een ambitie om meer toeristenbelas-
ting binnen te halen mag dus niet ten koste gaan van het woonkli-
maat, dit zou immers een risico voor een nog grotere inkomsten-
derving kunnen opleveren.
 
Inwoners willen in een vroeg stadium betrokken worden bij plan-
ontwikkeling en niet pas aan het eind. Politieke partijen hebben in 
hun verkiezingsprogramma op bovenstaande terreinen ongetwij-
feld uitspraken gedaan, die aangescherpt kunnen worden in de 
debatten voor de verkiezingen, waar het gaat om de visie op toe-
komstige verblijfrecreatie, en in dialoog met de gemeenschap na 
de verkiezingen. Een nieuw college van B&W kan op basis hiervan 
vrij snel de kaders vaststellen, op basis waarvan initiatieven van on-
dernemers beoordeeld kunnen worden. Kortom gemeente en poli-
tieke partijen: neem de regie op het proces en laat die niet uit han-
den slaan door een projectontwikkelaar.

Jan Postma, voormalig wethouder van Castricum voor de PvdA.
 

Castricum - Vrijdagavond pre-
senteert Podium Ongekend Ta-
lent (P.O.T.) de one-woman ca-
baretvoorstelling ‘Mindfuck 
op wandelgympen’ van Merel 
Moistra in het huiskamerthea-
ter Dorpsstraat23. P.O.T onder-
steunt creatieve mensen op al-
lerlei gebied die hun artistieke 
producten eens aan het publiek 
willen laten zien. Merel Moistra 
stapt het podium op met de no-
dige ervaring. Organisator Frank 
Boske kwam Merel tegen tijdens 
zijn zoektocht naar ongekend 
talent. Meedogenloos zacht en  
vertederend hard vertelt en zingt 
Merel over persoonlijke onvolko-
menheden. Ze neemt zichzelf hi-
larisch op de hak. In de intieme 
sfeer van het huiskamertheater 

kruipt ze als het ware bij je op 
schoot. Voor iedereen met be-
langstelling voor kleinkunst een 
feest om bij te zijn.

Frank heeft het P.O.T bedoeld 
om mensen uit de regio een gra-
tis podium te bieden om kunst 
en/of kunsten te vertonen. Er is 
volgens hem  zó veel moois wat 
de logeerkamer, zolder of gara-
ge niet uit komt. ,,Eeuwig zon-
de!”, zegt hij. Zondagmiddag 9 
maart is  er ruimte voor muziek. 
Verschillende singer-songwriters 
begeleiden zichzelf en anderen. 
Voor meer cabaret verzorgt het 
podium op vrijdag 14 maart een 
gevarieerde theateravond. Frank: 
,,Dorpsstraat 23 doet aan all-
in-uit. Een donatie van 7,50 eu-

Avondvullend cabaret 
in Dorpsstraat23

ro wordt op prijsgesteld en dan 
schenken wij graag en gratis 
iets voor onze gasten in. Alleen 
voor Merel , die ongekend pro-
fessioneel is, wordt je een bijdra-
ge  van vijftien euro gevraagd. 
Reserveren is slim! Doe dat via 
www.dorpsstraat23.nl.”

mogelijkheden aansluiten bij de 
suggesties van bewoners. Ver-
volgens organiseert de gemeen-
te samen met de bewonersgroep 
een avond voor betrokken bewo-
ners. De laatste stap is het uit-
voeren van daadwerkelijke aan-
passingen. Ondertussen zet de 
bewonersgroep een participatie-
groep rondom de Laan van Al-
bertshoeve op. Wie zich hierbij 
wil aansluiten kan dat aange-
ven via participatiegroepLVA@
gmail.com.

Castricum - De Verhalengroep 
Oud-Castricummers heeft oud-
gemeentesecretaris Mok uitge-
nodigd om te vertellen over de 
ontwikkeling van Castricum in 
de jaren ‘50 tot en met ‘70. 

In 1952 is hij begonnen als jong-
ste bediende bij de gemeen-
te, vervolgens heeft hij daar vele 
functies vervuld. De laatste tien 
jaar was hij aangesteld als ge-
meentesecretaris. Als geen an-

der heeft hij de ontwikkeling van 
Castricum op de voet kunnen 
volgen. Geïnteresseerden kun-
nen op dinsdag 25 februari van 
10.00 tot 12.00 uur bij de groep 
aanschuiven in  het museum van 
de werkgroep Oud Castricum, 
de Duynkant, hoek Geversweg/
Duinenboschweg. Belangstel-
lenden kunnen zich opgeven bij 
de Stichting Welzijn Castricum,  
tel.: 656562/ info@welzijncastri-
cum.nl. 

De ontwikkeling van Castricum

Limmen – Iedereen die zich wil 
voorbereiden om op juiste wijze 
te handelen na kleine en grote-
re ongevallen kan vanaf 5 maart 
een uitgebreide EHBO-cursus 
volgen in de brandweerkazerne 
in Limmen. Ook reanimatie krijgt 
ruime aandacht in de lessen. De 
cursus leidt op voor het lande-
lijk erkende Rode Kruis diploma, 
dat ook erkend is door het Oran-
je Kruis. De nieuwe cursus omvat 
acht bijeenkomsten. Meer infor-
matie en aanmelden via tel.: 072-
5051929, heleenvanderlinden@
quicknet.nl. 

EHBO-cursus van start

www. .nl

www. .nl



wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

De Wereldwinkel 
helpt je opruimen

Heemskerk - Opbergmanden, 
kleine doosjes, tassen en shop-
pers zijn niet alleen handige ‘op-
bergers’ waar je spullen in op-
ruimt. Je kunt er ook je interi-
eur mee opfrissen. Wereldwin-
kel Heemskerk verkoopt ‘opberg’ 
assortiment in verschillende stij-
len, kleuren en materialen. Kun 
je wel wat opruimhulp gebrui-
ken? Doe dan mee met de actie 
van Wereldwinkel Heemskerk en 
win een opruimcoach.

Stop al je vieze was in een hand-
gemaakte wasmand die Adama 
Diop in het dorpje Mekhe village, 
Senegal maakt. Adama vlecht de 
manden van gedroogde rietsten-
gels die ze omwikkelt met ge-
kleurd afvalplastic: grote en klei-
ne wasmanden, potjes met een 
deksel en grote prullenman-
den. Over een grote mand doet 
ze een week. Heeft ze een gro-
te opdracht, dan vlechten haar 
dochters (ze heeft er zes die al-
lemaal naar school zijn geweest) 
en schoondochters mee. Adama 
is zo’n 50 jaar geleden begonnen 
met het maken van de manden, 
het is inmiddels een echte ‘fami-
ly business’.

Februari-actie: win een op-
ruimcoach voor een dag
Slibt je huis vol met tijdschrif-
ten, verdwijnt je bureau onder 

de papieren en ben je al maan-
den je telefoonoplader kwijt? 
Tijd voor orde in de chaos! En 
wie kan je daar beter bij helpen 
dan een opruimcoach… Een op-
geruimd huis is een opgeruimd 
hoofd. Vertel ons op wereldwin-
kels.nl waarom jij een opruim-
coach kunt gebruiken en wie 
weet komt Inezhelpt.nl bij jou 
langs. De actie loopt tot en met 
27 februari.
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Wereld-
winkel Heemskerk, Maerelaan 5,  
0251-251514, www.wereldwin-
kelheemskerk.nl.

Heemskerk - Zondag 23 fe-
bruari wordt een spiritue-
le beurs gepresenteerd in 
Sportcomplex Heemskerk 
aan Kerkweg 221. 
De beurs is open van 11.00 
tot 17.00 uur. 

Op deze huiselijke en gezel-
lige beurs kan men kennis-
maken met diverse discipli-
nes in de spirituele wereld. 
Naast paragnosten, helder-
zienden, mediums en kaart-
legsters zijn er mensen die 
zich toeleggen op aurafoto-
grafie, reiki en psychometrie. 
Ook zijn er kramen met edel-
stenen, boeddha’s, wellness-
producten enzovoorts. 

Deze spirituele beurs heeft 
alles voor lichaam en geest. 
Zo kan men een gratis vet-
meting laten uitvoeren en 
een deskundig voedingsad-
vies krijgen. Ook kan men 
een gratis consult op sterren-
beeld aan de hand van edel-
stenen vragen. Bij een van 
de kramen wordt ingezameld 
voor Straatkinderen van Ka-
thmandu in Nepal, zie hier-
voor www.straatkinderenvan-
kathmandu.nl.

De toegang voor de beurs 
bedraagt 5 euro. Kinderen 
tot 12 jaar mogen gratis mee 
naar binnen. En voor iedere 
25ste bezoeker is er een gra-
tis consult.

Deze beurs wordt georgani-
seerd door Pracht en Kracht 
van het Licht. Voor meer in-
formatie: 06-14164152.

Spirituele 
beurs in

Sportcomplex 
Heemskerk

Atleten Lycurgus scoren 
op NK Meerkamp
Regio - Bij het Nederlands kam-
pioenschap Meerkamp kwam 
Lisanne Schoonebeek uit Castri-
cum, lid van AV lycurgus als eer-
stejaars C-juniore uit bij de juni-
oren B en kwam tot een mooie 
7e plaats met een puntento-
taal van 3364 punten. Ze kwam 
tot een nieuw clubrecord voor 
de meisjes C op de 800 meter 
(2,24,68) en een pr op de kogel 
(11.42 meter). Haar overige pres-
taties waren: 60 meter horden 
9.22 sec; verspringen 5.12 meter, 
hoogspringen 1.41 meter.
Bij de meisjes A nam Lentine 
Klaassen uit Castricum deel aan 
de vijfkamp. Zij eindigde als tien-
de met 3125 punten  (60 meter 
horden 9.71 sec; hoogspringen 
1.45m; kogel 10.01 meter; ver-
springen 5.24 meter; 800 meter 
2.34.59).
Voor Lycurgiaan Menno Vloon 
was er bij het Nederlands Kam-
pioenschap Meerkamp in Apel-
doorn met een nieuw clubrecord 

van 5611 punten brons. Hij liep 
daarnaast op de 60 meter hor-
den 8.12s wat een ook een ver-
betering van zijn eigen clubre-
cord was. Er was ook nog een 
persoonlijk record op het onder-
deel verspringen (7.11 meter).
Thomas Ticheloven, die ook bij 
de mannen uitkwam, haalde drie 
pr’s op de onderdelen  60 m (7.42 
sec); verspringen (6.57 m) en ko-
gel (10.46 meter) en kwam hier-
mee op een hoger puntentotaal 
uit dan bij zijn meerkamp van vo-
rig jaar.
Bij de jongens A kwam Lucas 
Leemhuis uit voor Lycurgus. Hij 
kwam op de zevenkamp tot een 
elfde plaats maar haalde wel 
twee pr’s namelijk op de 60m 
(7.65s) en de 1000 meter
Bij de jongens B behaalde Sjoe-
rd van Deudekom een achtste 
plaats met een drietal Pr’s op de 
onderdelen 60 meter (7.67sec); 
kogelstoten (13,02 meter) en de 
1000 meter (3.00.03).

Deze week in De krant!

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

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

DIT IS HEMELS LEKKER !!

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do t/m wo): 

HEMELSE SPELT ONTBIJTKOEK NIEUW !!
100% Puur Spelt + Honing + Cranberry en Walnoten
 van € 5,50 voor € 4,50 !!
(of 2 volle spaarkaarten)

SPELT BESCHUIT NIEUW !!
gezond ontbijt 
 van € 3,50 nu € 2,75 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

Spelt is lekker en super gezond !!

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Diverse Driehoek-
gebakstukken E 7,95

2 pakken Roomboterkoek 
naar keuze E 5,95

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

www.wereldwinkelheemskerk.nl

Opgeruimd staat netjes

Handige manden
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Inundatie van start bij 
Fort bij Krommeniedijk
Uitgeest - Op woensdag 19 fe-
bruari start de inundatie van de 
weilanden bij Fort bij Kromme-
niedijk.  Hiervoor is in samen-
werking met het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorder-
kwartier een speciaal inlaatwerk 
onder de Lagendijk gebouwd 
met een diameter van 30 cm. In 
de weken daarna zullen de wei-
landen onder water komen te 
staan. Dit trekt elk jaar erg veel 
vogels aan en daarom worden 
op het hoogtepunt de vogelkijk-
dagen georganiseerd, op 8 en 9 
maart. 
De smient en de goudplevier 
worden zeker verwacht, samen 
met de eerste grutto’s en zo´n 50 
andere soorten. Misschien bren-
gen ook de slechtvalk of de le-
pelaar dit jaar weer een bezoek. 
Vanaf Fort bij Krommeniedijk 
kunt u de vele vogels goed be-
kijken.
Op zaterdag 8 en zondag 9 
maart staan vrijwilligers van 
Landschap Noord-Holland en de 

Vogelbeschermingswacht Zaan-
streek klaar om u op het fort te 
ontvangen. Zij kunnen u alles 
over de vogels vertellen. Mede-
werkers van Cameraland nemen 
hun telescopen, verrekijkers 
en camera´s mee en kunnen u 
daarover adviseren. In het fort-
gebouw kunt u opwarmen met 
koffie of soep. Ook een rond-
leiding door het monument be-
hoort tot de mogelijkheden. Voor 
kinderen is een speurtocht be-
schikbaar.

Het Fort bij Krommeniedijk is op 
8 en 9 maart open van 10 tot 16 
uur. De toegang tot het terrein 
bedraagt 2 euro (kinderen tot 12 
jaar en Beschermers van Land-
schap Noord-Holland gratis). 
Honden kunnen helaas niet wor-
den toegelaten. U vindt het fort 
aan de Lagendijk 22 in de ge-
meente Uitgeest, vlakbij Krom-
meniedijk. Kijk voor meer infor-
matie op www.fortbijkromme-
niedijk.nl.

Deze week in De krant!

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

Deze week 
in De krant!

Deze week 
in De krant!

OORTJE

Deze week in De krant!

Uitvinding van inwoner Uitgeest
VolleyWall subliem trainingsobject 

voor voetballers

Uitgeest - De sinds kort in Uit-
geest wonende Dennis Ebert 
werd 26 jaar geleden geboren 
in het Brabantse Nieuwendijk en 
voetbalde drie jaar bij de jeugd-
opleiding van FC Den Bosch. En 
hoewel hij het niet onverdienste-
lijk deed, werd duidelijk dat hij 
geen profvoetballer zou worden. 
In die periode zag hij een recla-
me op televisie waarbij een jon-
getje de hele dag tegen een ga-
ragedeur trapte waarbij de bal 
hoog terug kwam. Hoe hard 
Dennis ook zijn best deed, dat 
kreeg hij toch niet voor elkaar en 
hij vroeg zich vertwijfeld af hoe 
dat kon. Hij ging mountainbiken, 
schopte het zelfs tot het EK maar 
tussen al dit fietsgeweld door, 
bleef Dennis af en toe voetballen 
en trapte hij achter in zijn tuin te-
gen een muurtje waar een hoop 
zand voor lag met een plank. In 
eerste instantie leek de schuin 
liggende plank in de weg te lig-

gen maar toen hij er tegenaan 
trapte, stuiterde de bal omhoog 
en van daaruit kwam de gedach-
te om iets groters te maken zo-
dat de de bal altijd terug zou ko-
men naar de speler.
En zo zag de VolleyWall het le-
venslicht. Met zijn achtergrond 
als industrieel ontwerper be-
dacht Dennis een kromming in 
de muur waardoor het mogelijk 
werd keer op keer de volley uit 
te voeren. Van der Stelt Metaal-
techniek in Nieuwendijk voer-
de de VolleyWall in staal uit met 
een speciale curve en hellings-
hoek en waar de afwerking eerst 
nog met poedercoat was, is hij 
nu verzinkt zodat het regenwater 
niet voor roest kan zorgen. 
Momenteel staat er een Volley-
Wall in bruikleen bij PSV en de 
reacties zijn positief. Ook in Wer-
kendam wordt de muur gebruikt 
voor bijvoorbeeld de keeperstrai-
ning. Dennis: “Voor jongens die 

op zaterdag geen wedstrijd kun-
nen spelen of geblesseerd zijn, is 
de muur een prachtig middel om 
toch te oefenen of te revalideren. 
Verder is de VolleyWall uiterma-
te geschikt om in een openbare 
ruimte te plaatsen, hij is namelijk 
vandalismebestendig.”
Hoewel de echte promotie nog 
niet is begonnen, zijn de eer-
ste aanvragen al binnen. En 
wat Dennis betreft gaan er in 
Noord-Holland nog veel voetbal-
lers voordeel halen uit zijn Vol-
leyWall. Dennis: “Ik zou ‘t graag 
met mensen samen willen rea-
liseren en ben er van overtuigd 
dat dit het Nederlandse voetbal 
ten goede komt.” 
Voor wie meer wil weten: www.
volleywall.nl of mail naar info@
volleywall.nl. (Monique Teeling)

Dennis Ebert

Uitgeest - Het moest er toch 
weer eens van komen, een 
week waarin alle  Uitgees-
ter tafeltennisteams  de volle 
winst binnenhaalden. 
Allereerst ging het eerste team 
naar het Amsterdamse Patrios. 
Daar werd het een latertje, want 
gemiddeld werden alle partijen 
in vier games afgewerkt. Victor 
Tchernov en Henk Spoelstra wa-
ren weer ouderwets goed, want 
behalve de dubbel wonnen ze 
ook alle persoonlijke potten. Pa-
trick Schuddeboom moest hal-
verwege de avond eenmaal een 

partij gewonnen geven, maar dat 
drukte niet de 9-1 pret.
Team 2 kreeg TSTZ uit Haarlem 
op bezoek. Pim Koelman speel-
de onwennig met een nieuw bat 
en dat was te merken in zijn spel. 
Alleen tegen de wat zwakkere 
dame bij de tegenstanders kon 
hij succes boeken. Henk Pel en 
Ruud Pel behaalden ieder twee 
enkelspelpunten na een felle 
strijd tegen de beste Haarlem-
mer te hebben verloren. De dub-
bel werd door hen boven ver-
wachting goed gespeeld, waar-
mee een 6-4 winst op het score-

     Tafeltennisnieuws
bord kwam te staan.
Het derde team ging op be-
zoek bij TempoTeam in Amster-
dam-Zuid. Nico Baltus had het 
daar erg moeilijk, want hij won 
slechts eenmaal, terwijl Dennis 
Janssen en Patrick Rasch ieder 
drie tegenstanders de baas wa-
ren. Een mooie 7-3 overwinning 
was daarmee een feit.
Uitgeest 4, dit seizoen merkbaar 
versterkt door de komst van Jel-
le van Werkhoven, won even-
eens met 7-3. De tegenstanders 
uit Purmerend zagen Billy Fatels 
driemaal winnen, van Werkho-
ven tweemaal en Huib van Leeu-
wen eenmaal. Het duo Fatels/
Werkhoven verpletterde de te-
genstanders ook nog in de dub-
bel.
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Naambordje 
maken bij 

Kindervreugd
Uitgeest - Op zaterdag 22 fe-
bruari kunnen kinderen van acht 
tot twaalf jaar meedoen aan een 
workshop naambordje maken 
bij de speeltuin in Uitgeest. De 
middag begint om 14.00 uur en 
duurt tot ongeveer 16.00 uur. Le-
den van de vereniging kunnen 
gratis aan deze activiteit deelne-
men. Niet leden zijn ook van har-
te welkom, zij betalen een kleine 
bijdrage van twee euro.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl.

Fabo bedankt het 
Rabo Dichtbijfonds
Uitgeest - De Fabo Hobbyver-
eniging heeft een tijdje geleden 
meegedaan aan de wedstrijd 
van het Rabo Dichtbijfonds. In-
middels is het prijzengeld goed 
besteed aan nieuw gereedschap. 
De clubleden maken daar al een 
paar maanden dankbaar gebruik 

van. De vrijwilligers van de ver-
eniging zijn heel blij met het re-
sultaat van de wedstrijd en be-
danken het Rabobank Dichtbijf-
onds voor dit geweldige initiatief. 

Meer informatie over Fabo Uit-
geest: www.fabouitgeest.nl.

Winst voor G-team in 
de Friends League
Uitgeest - Ondanks de harde 
wind, stonden de jongens van 
het jeugd-G-team van FC Uit-

geest ontzettend goed te voet-
ballen bij de Friends League 
wedstrijden in Almere. Ze moes-

ten twee wedstrijden spelen. Het 
eerste partijtje speelden ze te-
gen DIOS uit Nieuw Vennep. Ze 
begonnen heel sterk en stonden 
zelfs een tijdje op voorsprong na 
een snelle goal van Jesse. He-
laas was hun vaste keeper ver-
hinderd, maar Jason deed het 
echt ontzettend goed in het 
doel. Hij hield het team met veel 
knappe reddingen lang op voor-
sprong. Geert en Jesse deden 
ontzettend hun best in de spits, 
maar helaas werd het midden-
veld een paar keer makkelijk ge-
passeerd, zodat het voor keeper 
Jason steeds lastiger werd om 
de nul te houden. Helaas verlo-
ren ze deze wedstrijd. 

Gelukkig lieten de spelers hun 
koppie niet hangen en na wat 
peptalk van hun coach en trainer 
begonnen de jongens vol goe-
de moed aan de wedstrijd tegen 
Sporting Almere. Middenvelders 
Ties en Abdurrahim konden deze 
keer wel veel ballen naar voren 
trappen en Bink en Mark hielpen 
keeper Jason in de verdediging. 
Wat een goed samenspel! Jes-
se was echt op dreef en scoor-
de maar liefst drie doelpunten. 
Dit keer gaven ze de voorsprong 
niet meer uit handen. Perfect ge-
speeld, jongens!

Uitgeest - Het is tijd voor een 
kleine en in het licht van de 
Olympische gebeurtenissen re-
levante bekentenis. U ziet hier-
onder natuurlijk altijd die pro-
centen, en dan met twee cijfers 
achter de komma, maar u moet 
weten dat de bridgemates bij 
bridge (de ‘kastjes’ te vergelijken 
met de transponders bij schaat-
sen) in werkelijkheid meten met 
drié cijfers achter de komma. 
Het is nog nooit nodig geweest 
om aan het einde van de wed-
strijdavond slechts een voorlopi-
ge uitslag te geven, in afwach-
ting van de beoordeling van de 
finishfoto door de Technische 
Commissie, omdat twee kop-
pels in honderdsten gelijk wa-
ren geëindigd, maar in duizend-
sten niet. Maar na de olympische 
1500 m van Koen Verweij kunnen 
we niet anders dan adviseren om 
bij de bepaling van de uitslag de 
scoreberekening in duizendsten 
ook daadwerkelijk te gaan han-
teren. Ex equo’s in honderdsten 
zoals die wel vaker voorkwamen 
zullen we dus niet meer zien. 
En ook een correctie op de uit-
slag zoals Jan Smeekes afgelo-
pen week in Sotsji overkwam is 
nog nooit nodig geweest. Wel is 
het zo dat de verschillen in de 
top van het Uitgeesterse Bridge, 
net als in het mondiale schaat-
sen, kleiner worden, zie de eer-
ste drie paren in de A-lijn waar 
het verschil tussen de nr 1 en 
de nr 3 slechts 0,72% bedraagt. 
Die nr. 1 was overigens Ruud 
Berkhout. Net terug van vakan-
tie scoort hij met Fred van Andel 
de eerste plaats in de A-lijn. We 
zijn benieuwd welke trainings-

stage hij heeft gevolgd. In de 
E-lijn is de variantie van scores 
wat groter. Eerste zijn geworden 
Margriet de Beurs en Marianne 
vd Klein met een mooie 65,97%. 
Hun transponder weigerde de 
score in duizendsten door te ge-
ven, maar dat gaf niks want er 
zat een straatlengte tussen hun 
score en die van nr. 2.
De hoogste score van de avond 
was voor Gerda Geukes en Ans 
Stephan, met ruim 67% werd de 
C-lijn door de dames aan flarden 
gekaart. Ook hier was een score 
met drie cijfers achter de komma 
niet nodig. (Paul Wijte)

De uitslagen:
A-lijn: 1 Fred v Andel-Ruud 
Berkhout 59,03%; 2 Aad Vis-
been-Simon Wijte 58,68%; 3 
Truus Jansen-Wim de Wildt 
58,33%. 

B-lijn: 1 Evelien Huising-Ria 
Weel 63,33%; 2 Nellie Modder-
man-Marian de Vries 57,92%; 
3 Riet Schafgans-Leo Tromp 
54,17%. 

C-lijn: 1 Gerda Geukes-Ans 
Stephan 67,50%; 2 Jan Sine-
mus-Wim Weber 60,83%; 3 An-
dré Hermans-Bert vd Pol 59,17%. 

D-lijn: 1 Joop de Beer-Fieneke 
de Beer 58,33%; 2 Wil vd Pol-Ank 
vd Eng 55,21%; 3 Ans Andringa-
Ria de Wildt 53,65%.

E-lijn: 1 Margriet de Beurs-Ma-
rianne v.d. Klein 65,97%; 2 Wies 
de Wit-Annie Nijman 53,47%; 
3 Ger v Andel-Rob de Neef 
50,69%.

        Bridgenieuws

Marga en Atie figureren 
in toneelversie Baantjer

Uitgeest - Afgelopen zondag- 
en maandagavond figureer-
den Atie Schoon uit Akersloot 
en Marga Vessies uit Uitgeest in 
de Stadsschouwburg Velsen in 
IJmuiden tijdens het stuk ‘Baan-
tjer’ dat al een half jaar draait. 
Enige tijd geleden reageerden zij 
op een oproep in de krant tot fi-
gureren in dit spektakel dat na 
de succesvolle boeken, de po-
pulaire RTL televisieserie en 
een heus museum nu tot leven 
komt in het theater. Atie en Mar-
ga, beiden niet behept met eni-
ge plankenkoorts, solliciteerden 
en werden aangenomen. Alle fi-
guranten zagen van te voren het 
stuk en kregen de opdracht door 
middel van hun rol het sfeer-
tje van de bühne vast te hou-
den. Atie: “Wij spelen allebei to-
neel dus het was een leuke ma-
nier om in deze spannende voor-
stelling mee te doen.”

Terwijl de acteurs in de pauze 
even mochten bijkomen en zich 
konden voorbereiden voor het 
tweede gedeelte, nam een zestal 
figuranten het spel over waar-
door er enige verwarring ont-
stond onder de bezoekers. Was 
dit nou echt of hoorde het erbij? 

Atie transformeerde in een re-
porter met cameraman in haar 
kielzog en Marga had dienst als 
politieagente. 
Marga lachend: “De reactie van 
de mensen was erg leuk en ze 
speelden het spel goed mee. 
Men vroeg zich af waarom wij 
niet na afloop het applaus in 
ontvangst namen maar het was 
de bedoeling dat we zelfs na de 
voorstelling in onze rol bleven.” 
(Monique Teeling)

Marga Vessies als politieagente

Uitgeest - Een motoragent heeft 
maandagochtend het rijbewijs 
ingevorderd van een 16-jari-
ge snorfietser uit Koog aan de 
Zaan. De agent zag de jongen 
met hoge snelheid over het fiets-
pad tussen Krommenie en Uit-
geest rijden. De snorfiets haal-
de een snelheid van 64 kilome-
ter per uur. Bij het passeren van 
twee fietsers, die naast elkaar 
reden en de snorfietser tege-
moet kwamen, nam de snorfiet-
ser geen gas terug. In Uitgeest 
sprak de agent de jongen aan op 
zijn gevaarlijke rijgedrag en ook 
werd zijn moeder op de hoogte 
gebracht. Na overleg met justitie 
werd de jongen een boete van 
440 euro opgelegd. Daarnaast 
mag hij twee maanden lang niet 
op een snor- of bromfiets rijden.

Snorfietser rijdt 
veel te hard
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Naam: Femke Teeling
Leeftijd: 18 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer Col-
lege Castricum
Nu: Regio College Zaandam, 
Frontoffice Management en            
Luchtvaartdienstverlening
Duur: 3 jaar

Uitgeest - De uitspraak ‘Taal is 
echt mijn ding’ is op Femke ze-
ker van toepassing want reken-
werk is aan haar niet besteed. 
Niet verwonderlijk dus dat ze al 
tijdens haar middelbare school-
periode interesse had in een op-
leiding waarbij taal een belang-
rijke positie inneemt. Na haar di-
plomering vertrok zij afgelopen 
zomer eerst naar Cambridge om 
het Engels te optimaliseren en 
dit seizoen startte zij de oplei-
ding Frontoffice Management/
Luchtvaartdienstverlening in 
Zaandam. 
Femke: “Vanaf mijn 15e werk 
ik met veel plezier in Hotel 
Akersloot en daar werd duide-
lijk dat ik het mooi vind om op-
lossingsgericht te denken en te 
werken. Receptioniste of Ste-
wardess, dat zijn de beroe-
pen die mij altijd al trokken.” Op 
het Bonhoeffer College kreeg 
zij vakken waar zij minder mee 
had maar nu op het Regio Col-
lege leert zij de dingen die ze 
leuk vindt. Femke: “Hier neem je 
zelf initiatief en verantwoording. 
We krijgen totaal andere vakken 
als; Balievaardigheden, Spaans, 
Marketing en we zetten projec-
ten op over bijvoorbeeld  Lucht-
vaartdienstverlening. Laatst kre-
gen we een rooster van een Ste-
wardess waarmee we leerden 
onze diensten te ruilen. Verder 

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. 

leren we bij Toerisme de IATA co-
des van de aanvlieghavens, heb-
ben we Topografie en werken we 
met reserveringssystemen van 
Hotelrecepties.”
De leerkrachten zijn volgens 
Femke erg aardig maar op Bon-
hoeffer kenden ze de leerlingen 
natuurlijk na vier jaar wel beter. 
Aan het begin van het seizoen is 
de afdeling Toerisme een kleine 
week naar Limburg geweest om 
elkaar beter te leren kennen.
Verder moest er ook een pak ge-
kocht worden dat de studenten 
aantrekken bij presentaties of 
excursies. Femke: “Er zijn stren-
ge eisen, alles moet kloppen, zo-
dra wij dit pak aan hebben zijn 

wij het visitekaartje van onze 
school. Ook de make-up moet 
gedoceerd aangebracht wor-
den” dan lachend: “Je wordt wel 
erg nagekeken als je zo keurig 
gekleed in de trein zit en dat is 
even wennen.”
Stage wordt er in het tweede jaar 
vanaf mei gelopen en wat Femke 
betreft had dat wel eerder gemo-
gen. De reistijd vanaf station Uit-
geest is zeventien minuten met 
de trein en dan nog vijf minuten 
lopen naar school. 
Op de vraag hoe Femke haar 
toekomst ziet zegt zij: “Ik hoop 
als stewardess te gaan vliegen 
en dan het liefst bij de KLM.”
(Monique Teeling)

Uitgeest - Na het grote suc-
ces van vorig jaar organiseert 
Speeltuinvereniging Kinder-
vreugd in Uitgeest op 1 maart 
weer een Superzaterdag. Op de-
ze zaterdag zijn er bij de vereni-
ging maar liefst drie activiteiten 
achter elkaar. Om 10.00 uur be-
gint men met het Carnaval, daar-
na volgt een bingo en om 13.30 
uur wordt er afgesloten met een 
te gekke Polka Party. Tussendoor 
wordt er voor de kinderen een 
verassingslunch verzorgd.
De carnavalsochtend (10.00-
12.00 uur) van Kindervreugd is 
altijd een groot feest. Naast de 
polonaisemuziek worden er ver-
schillende spelletjes gespeeld en 
is er de traditionele modeshow. 
Hiervoor is het de bedoeling dat 
de kinderen verkleed als bij-
voorbeeld brandweerman, Mega 
Mindy, zakenvrouw of voetballer 
naar de speeltuin komen. Kinde-
ren die bij dit feest aanwezig wil-
len zijn moeten vooraf worden 
opgegeven via www.inschrijven.

speeltuinuitgeest.nl. Aanmelden 
is mogelijk van woensdag 19 tot 
en met donderdag 27 februari 
17.00 uur. 
Aansluitend start men met een 
vermakelijke kinderbingo (12.00-
13.00 uur), waarbij natuurlijk ve-
le leuke prijzen te winnen zijn. 
Als de buit is verdeeld krijgen 
de kinderen omstreeks 13.00 
uur een lekkere verassingslunch 
voorgeschoteld.

Als feestelijk afsluiting van de 
dag begint om 13.30 uur nog een 
heuse Polka Party. Speeltuindj’s 
Sjef & Edwin maken er samen 
met de rookmachines, bellen-
blaas en lasershow een waar 
spektakel van! 
Leden van de vereniging kun-
nen gratis aan alle activitei-
ten deelnemen. Aan niet-leden 
wordt een kleine bijdrage ge-
vraagd. Voor meer informatie 
kan men terecht op de website 
van de speeltuin, www.speeltui-
nuitgeest.nl.

Pastor Hennie Slot te gast 
bij Kerk in Beweging
Uitgeest - Op zaterdag 22 fe-
bruari is er weer een heden-
daagse viering van de werk-
groep ‘Kerk in Beweging’. De 
gast van die avond is emeri-
tus pastor Hennie Slot. In de ja-
ren zestig is hij als priester ge-
wijd. Achttien jaar lang heeft hij 
in Afrika op verschillende pos-

ten gewerkt. Als vrijwilliger hielp 
hij mee op scholen en in kerken 
in Kameroen en Congo. In 1989 
keerde hij terug naar Nederland, 
in 1992 werd hij ziekenhuispas-
tor in Alkmaar. In deze regio is 
hij ook al jaren aan het werk in 
verpleeg- en verzorgingstehui-
zen. Daarnaast heeft hij de afge-

lopen 25 jaar veel tijd gestoken 
in de begeleiding van kinderen 
die communie of vormsel doen. 
Het thema van deze viering is 
‘Haat en liefde’. De viering wordt 
muzikaal ondersteund door twee 
koren. Aquarius uit Akersloot 
komt niet alleen, zij nemen 
het kinderkoor van de kerk uit 
Akersloot mee. De viering be-
gint om 19.00 uur. Na afloop is 
er koffie en thee in parochiehuis 
‘De Klop’, waar de mogelijkheid 
is om met elkaar en de gastspre-
ker nog even na te praten.
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Knaksmobiel bij AH
Zaterdag staat van 10.00 tot 17.00 uur de knaksmobiel op het parkeer-
terrein naast Albert Heijn in Castricum. Er is een glijbaan voor de kleinere 
kinderen en er wordt gratis erwtensoep en broodjes knakworst uitgedeeld 
door Albert Heijn.

Claudia en Karin, twee vriendinnen uit Heemskerk 
organiseren een nieuw evenement in Bobs Party & 
Events: Bobs Next Girls Night Out. 

Op woensdag 5 maart komen zo’n 65 grote en klei-
ne ondernemers naar Uitgeest met alles voor de 
hippe vrouw. Sieraden bijvoorbeeld, kleding, tassen 
en accessoires, beautyproducten en diensten. 

Vanaf 19.00 uur zijn de shops geopend. Gasten 
kunnen reserveren voor een eet-arrangement vanaf 
18.00 uur inclusief glaasje prosecco, goodie bag en 
gratis ticket voor de loterij die om 22.30 uur plaats-
vindt.

Bobs Next Girls Night Out

Winnaar 
Italiaanse fi ets

Mevrouw Grippeling heeft vorige week de hoofdprijs 
van de Italiaanse weken bij Albert Heijn Castricum in 
ontvangst mogen nemen. 
Iedereen kon kans maken op een van de tien Ita-
liaanse cadeaupakketten of op een fraaie Italiaan-
se fi ets, aangeboden door Kruijswijk Tweewielers. In 
het bijzijn van supermarktmanager in opleding Thier-
ry Reus, kwaliteitsmedewerker Marc Tempelmans en 
Wim Kruijswijk van Kruijswijk Tweewielers, werd de 
fi ets overhandigd. 

Olifant, aap, ridder, Mega Mindy of liever toch als Mega Toby? Speel-o-theek Castricum heeft 
alle verkleedkleding in huis. Leden kunnen kleding lenen en allerlei speelgoed. 

Speel-o-theek is te vinden boven de bibliotheek elke zaterdag van 11.00 - 13.00 uur.

Unox Knaks Party
in uw supermarkt!

De Unox Knaksmobiel bezoekt onze supermarkt 
op .................................... van .................. tot ..................

8717125093047

Peuter- en ouderinloop 
op de Cuneraschool

Elke woensdagmorgen, met uitzondering van de schoolvakanties, 
wordt van 9.45 tot 11.15 uur een peuter- en ouderinloop in de Cunera-
school in Bakkum gehouden. Ontmoeting tussen ouders onderling 
en peuters staat bij de activiteit centraal. De activiteit wordt door de 
ouders zelf geleid en de Cuneraschool stelt een ruimte beschikbaar.
Deelname is kosteloos. Meer informatie via Stichting Welzijn Castri-
cum, tel.: 0251 656562 of info@welzijncastricum.nl.

Op sportcomplex Wouterland in Bakkum en op het 
complex van voetbalvereniging Limmen hangen sinds 
kort vijftien nestkastjes. Dick Dekker, lid van de vogel-
werkgroep Midden-Kennemerland, maakte de nest-
kastjes. De gemeente stelde het hout beschikbaar. 

Volgend jaar worden nog eens vijftien kastjes opgehan-
gen op Wouterland. In de jaren daarna zijn de overige 
sportcomplexen aan de beurt.

Foto: Irene Zijlstra. 

Carnaval begint 
in Speel-o-theek

Vogels op sportvelden



Jeugdplan Nederland KNVB van start bij FC Uitgeest
Uitgeest - De KNVB organi-
seert al jaren voor talentvol-
le spelers het Jeugdplan Neder-
land en heeft dit jaar de accom-
modatie van FC Uitgeest geko-
zen voor een aantal selectiewed-
strijden voor jeugdspelers tot en 
met 12 jaar. 
Jeugdplan Nederland is een be-
langrijk onderdeel binnen de 
KNVB, om talentvolle spelers 
kansen te bieden zich verder 

te ontwikkelen en mogelijk zelf 
op een hoger niveau te kunnen 
gaan voetballen. Het doel van 
Jeugdplan Nederland is geen ta-
lent verloren te laten gaan.
In tegenstelling tot voorgaan-
de seizoenen wil de KNVB nu 
tijdens de scouting en de acti-
viteiten rekening houden met 
het competitieniveau, geboor-
temaand en de ontwikkelings-
leeftijd van talentvolle spelers. 

De verenigingen zijn de kweek-
vijvers van ons voetbaltalent. Sa-
men met alle verenigingen wil de 
KNVB het algemene voetbalni-
veau in Nederland verhogen. De 
bijdrage van de verenigingen is 
dan ook heel belangrijk. Op het 
moment dat men denkt dat spe-
lers binnen de eigen vereniging 
onopgemerkt zijn gebleven bij 
de KNVB, dan kan men contact 
opnemen.

FC Uitgeest ondersteunt het 
Jeugdplan Nederland en heeft 
zich dan ook aangeboden als 
gastheer. De KNVB heeft geko-
zen om een aantal selectiewed-
strijden voor de jeugd onder 12 
jaar bij FC Uitgeest te laten spe-
len. De KNVB wil graag gebruik 
maken van de prachtige accom-
modatie van FC Uitgeest die voor 
buitenstaanders zeer goed be-
reikbaar is. 

De wedstrijden worden gespeeld 
op een maandagavond om 19.00 
uur op het hoofdveld van FC Uit-
geest. De eerste wedstrijd staat 
gepland op maandag 24 febru-
ari en de tweede wedstrijd op 
10 maart worden gespeeld. De 
wedstrijden beginnen om 19.00 
uur en de toegang is gratis. Als 
een van deze wedstrijden wordt 
afgelast, dan zal er worden inge-
haald op maandag 31 maart.

Uitgeest - In het Nederlands 
bestaat er een mooi gezegde dat 
luidt: “te klein voor het servet en 
te groot voor het tafellaken”. Het 
begint er steeds meer op te lij-
ken dat de uitspraak van toe-
passing is op het leven van FC 
Uitgeest dit seizoen in de Eerste 
Klasse A. Te vaak glippen wed-
strijden van het team uit handen 
terwijl daar geen enkele aanlei-
ding voor is. Zelfs de meest luid-
ruchtige meegereisde supporter 
van Elinkwijk zou vrede hebben 
gehad met een voorsprong van 
de thuisploeg in de rust. Na ne-
gentig minuten voetbal stond er 
echter een ontluisterende 3-7 op 
het scorebord. Natuurlijk geflat-
teerd, maar het scorebord liegt 
nooit. 

FC Uitgeest begon zondag met 
Rick Buur in de goal voor de 
nog steeds geblesseerde Erik Al-
ders en Giovanni Cyrus voor de 
geschorste Joost de Jong. He-
laas moest ook Michael Kris-
tel tijdens de warming-up afha-
ken. FCU startte voortvarend. Al 
na vijf minuten kreeg Nick van 
der Valk een honderd procent 
kans maar oog in oog met kee-
per Mancori wist hij het net niet 
te vinden. 
De misser werd pas echt verve-
lend toen in de daaropvolgen-
de omschakeling een aantal Uit-
geester blijkbaar nog niet hele-
maal wakker waren en Ozcelik 
vrij doorgang verleende. Deze 
profiteerde dankbaar. 0-1 waar 
het 1-0 had moeten zijn. 
Gelukkig was Remco van Boxtel 
wel scherp toen hij in de 16e mi-
nuut een verkeerde terugspeel-

FC Uitgeest: het servet 
en het tafellaken!

bal van Schonis handig onder-
schepte en koelbloedig de ge-
lijkmaker scoorde, 1-1. 
Na de gelijkmaker ontspon zich 
een heel aardig duel van twee 
ploegen die graag wilde winnen. 
In de 34e minuut was het Elink-
wijk dat na lankmoedig verdedi-
gen weer op voorsprong kwam 
via spits Yasar, 1-2. 
Twee minuten later had Nick van 
der Valk de gelijkmaker op de 
schoen maar ook nu was keeper 
Mancori hem de baas. In de 51e 
minuut moest het dan maar ge-
beuren. Een handsbal werd be-
straft met een penalty. Zo kreeg 
Nick van der Valk de ultieme 
kans om zijn eerdere missers 
goed te maken. Helaas, het was 
niet zijn dag. Het bleek een keer-
punt in de wedstrijd. 
Wat FC Uitgeest daarna liet zien 
was nog minder dan het servet. 
Eerst was het Cornet die in de 
68e minuut 1-3 scoorde en twee 
minuten later lag de wedstrijd 
helemaal in het slot. De handi-
ge Yasar scoorde 1-4. Ruud Koe-
dijk deed nog wel wat terug in 
de 79e minuut, 2-4, maar een 
minuut later was het weer Ya-
sar die tekende voor de 2-5. Les-
ter Half bracht in de 85e minuut 
de marge terug naar twee tref-
fers, 3-5 maar Yasar en Oszelik 
zorgden voor de uiteindelijke 3-7. 
Het puntenverlies drukt FC Uit-
geest steeds meer terug naar 
het servet, daar waar het eigen-
lijk aanspraak zou willen maken 
op een plaats aan een fraai ge-
dekte tafel. De uitnodiging daar-
voor bleef vooralsnog uit. Gezien 
de plaats op de ranglijst rest er 
vanaf nu maar één ding te doen 

en dat is de mouwen opstropen, 
hard trainen en het grote degra-
datiegevecht gepassioneerd aan 
te gaan. En..oh ja, scoren! Mis-
schien dat dan alsnog een plaats 
verworven kan worden aan een 
rijk gevulde dis met een prachtig 
tafelkleed. (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Buur, Cyrus (71e 
Half), Janssen, van den Hel-
der, Hollenberg, Toebes (75e 
Olgers), Brouwer, van der 
Valk, van Boxtel, Koedijk, R. 
den Nijs

Zaterdag 22 februari junioren:
Uitgeest A1-Diemen A1 14:45
Uitgeest B1-Diemen B1 14:45
Koedijk B2-Uitgeest B2 13:15
Limmen B3-Uitgeest B3 14:45
Uitgeest C1-LSVV C1 12:45
Uitgeest C2-Kolping Boys C3 14:30
Uitgeest C4-Victoria O C3 12:45
Uitgeest C6-Zaanlandia C5 11:30
Pupillen: 
Uitgeest D2-Purmerland D1 10:00
Uitgeest D4-KSV D3 10:00
Koedijk D4-Uitgeest D5 10:15
Sporting K’nie D6-Uitgeest D7 08:30
EVC D4-Uitgeest D8 10:30
KSV E4-Uitgeest E3 11:30
Uitgeest E6-Uitgeest E7 11:30
Zeevogels E5-Uitgeest E9 09:00
BOL E5-Uitgeest E10 09:00
Kolping Boys F4-Uitgeest F3 09:00
Uitgeest F5-Vitesse 22 F4 11:30
Alcmaria V. F3-Uitgeest F6 09:00
Uitgeest F8-Uitgeest F7 10:15
Uitgeest F10-AFC 34 F6 10:15
Koedijk F9-Uitgeest F12 08:45
Meervogels 31 F4-Uitgeest F13 09:00

AFC 34 MP1-Uitgeest MP1 09:00
Uitgeest trainingsgroep 09:00
Meisjes:
Limmen MB2-Uitgeest MB1 14:45
Uitgeest MC2-Victoria O MC1 12:45
DTS MD1-Uitgeest MD2 10:15
G-team:
Argon G1-Uitgeest G1 10:30
HOSV G2-Uitgeest G2 11:00

Zondag 23 februari senioren:
NVC 1-Uitgeest 1 14:00
ADO ‘20 3-Uitgeest 3  11:00
EVC 2-Uitgeest 4  11:00
Uitgeest 5-Uitgeest 7  10:30
George st 2-Uitgeest 6  11:45
Uitgeest 5 -Uitgeest 7 10:30
Uitgeest 8-Koedijk 6 12:45
Uitgeest 9-Kolping Boys 12 12:45
DEM 7-Uitgeest 10  11:30
Uitgeest 11-Koedijk 12  10:30
RCZ 4 -Uitgeest 12  11:00
Uitgeest 13-Kolping Boys 9  12:30
Junioren:
Hugo Boys A1-Uitgeest A2  10:45
SVW 27 A3-Uitgeest A3  11:00

Inbrekers betrapt aan 
de Benesserlaan

Uitgeest - Zaterdagavond om-
streeks kwart over 9 zijn twee 
inbrekers overlopen aan de Be-
nesserlaan in Uitgeest. Een toe-
vallige passant zag de inbrekers 
bezig en waarschuwde de poli-
tie. 
De politie is hierop direct een 
zoekactie gestart in de omgeving 

van de Benesserlaan. Helaas zijn 
de twee mannen niet meer aan-
getroffen.
Heeft u iets verdachts gezien in 
de omgeving van de Benesser-
laan? Bel dan met de politie op 
0900-8844. Dit kan ook anoniem 
op: 0800-7000. (bron: 112-uit-
geest.nl) 

Volleybal 
Voluit

Uitgeest - Het wedstrijd-
overzicht van Volleybal-
club Voluit ziet er als volgt 
uit:

Donderdag 20 februari 

20.00
Voluit DS 4 - The Setfighters 
DS 4
Voluit DS 1 - MOVE DS 4

21.45
Voluit DS 5 - The Setfighters 
DS 5
Voluit HS 2 - The Setfighters 
HS 2

Zaterdag 22 februari 

09.00
Voluit JC1 - Croonenburg JC1
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

 woensdag 13.30-16.00 uur.

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

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

Ophaaldata gft-afval
In week 9 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 24 februari.
De Kleis en Waldijk: woensdag 26 februari.
De Koog: donderdag 27 februari.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 28 februari.
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Interesse Bouwend Nederland 
voor De Dije

Burgerlijke stand
GEBOREN
Luka Koelman, zoon van 
M. Koelman en S.L. Hand
Philippe Harko Bernard 
Robert Löwenthal, zoon 
van B.A.J.B. Löwenthal en 
I.J.K. Lautenbach

ONDERTROUW
H.W. Ranzijn en A. Nan 

GEHUWD
T.J.Q. Wijker en M. van 
den Berg
A.M.F.M. van Noort en F.R. 
Maksimova
M.H.J. Leijen en B. van den 
Heuvel

OVERLEDEN
J.P.C. Dam, 84 jaar

Kavelproject De Dije heeft de 
belangstelling getrokken van 
Bouwend Nederland. De vereni-
ging van bouw- en infrabedrij-
ven bracht vorige week een be-
zoek aan Wil Spaanderman, de 
voor het project verantwoorde-
lijke wethouder. Een filmploeg 
van Bouwend Nederland kwam 
opnamen maken op het bouw-
terrein nabij het sportpark.
Wat met name de aandacht wek-
te was het besluit van het colle-
ge vorig jaar april om een rea-
listischer grondprijs voor de ka-
vels te vragen, in overeenstem-
ming met de gangbare markt. 
Dat betekende een verlaging 
van de kavelprijzen van De Dije 

met 30% tot 35%. De stagneren-
de verkoop kwam vervolgens 
na de zomer goed op gang. Op 
dit moment zijn elf van de veer-
tien kavels verkocht. Op twee 
kavels is een optie genomen.
Volgens Bouwend Neder-
land zouden meer gemeenten 
het voorbeeld van wethouder 
Spaanderman moeten volgen 
en hun grondprijzen aanpassen 
aan de huidige markt. De hape-
rende bouwsector zou daarvan 
zeker kunnen profiteren.

Het filmpje met wethouder 
Spaanderman is binnenkort te 
zien op de website www.bou-
wendnederland.nl.

Werkzaamheden Tolweg duren 
langer
De werkzaamheden aan de 
Tolweg in Heemskerk lopen 
uit tot het einde van deze 
week. Dat komt door tegen-
slag bij de aanleg van een sta-
len gasleiding voor een wo-
ningbouwproject.
De rijstrook Tolweg vanaf de 
Communicatieweg naar de 
Hoflaan is dagelijks tot 16.00 
uur afgesloten. Automobilis-
ten wordt aangeraden reke-
ning te houden met vertra-

ging. De rijstrook in omge-
keerde richting blijft gewoon 
open.
Na afronding van het werk 
aan de gasleiding worden de 
afzettingen en omleidingen 
voor het autoverkeer verwij-
derd. Vervolgens wordt het 
fietspad bestraat en kan het 
fietsverkeer de normale rou-
te weer volgen. De verwach-
ting is dat dit midden volgen-
de week het geval is.

Wethouder Wil Spaanderman voor de camera op bouwlocatie De Dije 
(foto: gemeente Uitgeest)

De gemeenteraad van Uitgeest 
houdt een openbare vergade-
ring op donderdag 27 februari 
in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De vergadering begint 
om 20.00 uur en op de agenda 
staan onder meer de volgende 
onderwerpen:

- Voorstel tot vaststelling van 

de gewijzigde Legesverorde-
ning Uitgeest 2014.
- Voorstel tot het vaststellen 
van een krediet voor aanschaf 
van nieuwe printers.
- Voorstel tot het vaststellen 
van de Bouwverordening 2014.
- Voorstel inzake de realisatie 
van vier woningen ter plaatse 
van Assum 13 en 16a.

Vergadering gemeenteraad

Convenant wijk- en gebieds-
gerichte jeugdhulp

Wethouder Wil Spaanderman (staande, derde van rechts) met collega-
wethouders, na ondertekening van het convenant.

De welstandscommissie be-
handelt op maandag 24 fe-
bruari 2014 de bouwplannen 
van de gemeente Uitgeest. De 
agenda van de te behandelen 
bouwplannen ligt vanaf 18 fe-
bruari 2014 ter inzage bij de 
balie van de afdeling Publieks-

zaken. Voor inzage in de te 
behandelen bouwplannen, het 
bijwonen van de vergadering 
en overige informatie over 
welstandszaken kunt u con-
tact opnemen met de afdeling 
Publiekszaken, mevrouw K. 
Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

Vergadering Welstandscommissie

Het plastic afval en kunststof-
val wordt opgehaald op vrij-
dag 28 februari. Sinds janua-

ri is de ophaaldatum weer ver-
anderd naar de vierde vrijdag 
van de maand. 

Plastic afval

Vertegenwoordigers van de 
Jeugdgezondheidszorg, Soci-
us, MEE, OCK Het Spalier, Bu-
reau Jeugdzorg Noord-Holland 
en de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Vel-
sen hebben een convenant ge-
tekend over wijk- en gebieds-
gerichte jeugdhulp. De over-
eenkomst bevat afspraken 
over de manier waarop de ge-
meenten en de aanbieders het 
komende jaar jeugdhulp gaan 

vormgeven.
Dat gebeurt onder meer met 
de inschakeling van coaches 
van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG). De jeugdhulp 
komt op deze wijze dichter bij 
kinderen, jongeren en gezin-
nen te staan.
De gemeente Uitgeest draagt 
ervoor zorg dat er aansluiting 
komt met de werkwijze van de 
BUCH-gemeenten (Bergen, Hei-
loo en Castricum).
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