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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Uitgeest - Prachtige creatie-
ve werkstukken van de cur-
sisten die deelnemen aan te-
kenen en schilderen, thee-
zakjes vouwen, beeldhou-
wen en boetseren, quilten, 
3-dimensionaal, wenskaar-
ten borduren en handwer-
ken waren te bewonderen tij-
dens de ‘presentatie creatie-
ve werkstukken’ op woens-
dag 17 februari in dorpshuis 
de Zwaan. Cursisten waren 
met mooie werkstukken naar 
deze middag gekomen. Be-
zoekers waren enthousiast 

over al dat moois, gemaakt 
tijdens de diverse cursussen. 
Voor alle aanwezigen was er 
gratis koffie en thee. 
Wilt u ook aan een creatie-
ve (of andere cursus) deelne-
men of wilt u meer informatie, 
dan kunt u contact opnemen 
met de Stichting Uitgees-
ter Senioren, op de 1ste eta-
ge van dorpshuis de Zwaan, 
Middelweg 5 te Uitgeest. Te-
lefoonnummer: 0251-319020. 
E-mail: s.u.s@inter.nl.net.
Meer foto’s zijn te zien op 
www.uitgeestersenioren.nl.

Uitgeest - Zaterdag tussen 
14.00 en 20.00 uur sloegen 
dieven hun slag in een wo-
ning aan de Kleis. De achter-
deur was niet afgesloten ter-
wijl de bewoners niet thuis 
waren. Ontvreemd werden 
sieraden en geld.

Insluiping

Uitgeest - Tussen vorige 
week dinsdag en donder-
dag werd in de voordeur van 
een schoolgebouw aan de 
Langebuurt met een scherp 
voorwerp een hakenkruis ge-
krast.

Hakenkruis in 
deur gekrast

Deze week in De krant!
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SCHNITT VAN DE WEEK

CHEESECAKE 

IN MAAR LIEFST 12 SMAKEN!!!

7,95

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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FEBRUARI
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9,95
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Nu ook 
SEIZOENS 
aanbiedingen

�
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www.zonbespaartbv.nl

ZONNEPANEEL
INfOmIddAgEN

van 14.00-16.00 uur
27 februari

12 maart • 19 maart
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G E M E E N T E
U I T G E E S T

op de achter-
pagina van deze 

krant het 
gemeentenieuws

Bewonersinitiatief door 
gemeente gehonoreerd

Uitgeest - De gemeente Uit-
geest heeft medio juni 2015 
de bewoners van de Wal-
dijk gevraagd om voorstellen 
te maken voor de inrichting 
van speel- en groenvoorzie-
ningen. De droom van Johan 
Glorie, een van de omwonen-
den was om Aan de Kromme 
Sloot een veilige zit- en op-
stapplaatsen te creëren om 
te vissen, te varen, te schaat-
sen e.d. voor alle buurtbe-
woners. Door de steile en 
gladde berm vol met distels, 
brandnetels en hondenpoep 
is dit een lastige en onveilige 

onderneming. Hovenier Ha-
rald Broda maakte een plan, 
besprak dat met de gemeen-
te en binnen een week was 
de zit- opstapplaats een feit.
Zou het niet mooi zijn als er 
nog meer zit- en opstapplaat-
sen bijkomen, vraagt Glorie 
zich af? De keuze is volgens 
hem aan de bewoners van de 
Waldijk door dit kenbaar te 
maken bij de gemeente. Ou-
wehand Bouw heeft volgens 
Glorie beloofd 100 euro per 
woning beschikbaar te stel-
len voor de inrichting van de 
Waldijk. 
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UITGEESTER COURANT: 6.250

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

R   aadslid 
aan het wooRd

Bert Weijers
    In mijn eerste column heb 

ik verteld wie ik ben, n.l. een 
uiterst kritisch persoon. Na 
samenspraak met de fractie 
en de steunfractie neemt  
Uitgeest Lokaal pas besluiten 
als alle voors en tegens goed 
zijn besproken en tegen elkaar 
zijn afgewogen. Daarbij komt 
mijn kritische houding goed 
van pas.
Intussen is er politiek gezien 
veel gebeurd in ons dorp. Het 
vorige college is opgestapt.  
U weet inmiddels waarom. 
Uitgeest Lokaal heeft met alle 
partijen gesproken en heeft, 
na veel nadenken, uiteindelijk 
besloten een samenwerking 
aan te gaan met de partijen 
die thans het nieuwe college 
vormen. Op 19 november 2015 
is het nieuwe college, waarvan 
Uitgeest Lokaal deel is gaan 
uitmaken geïnstalleerd en is 
Judie Kloosterman wethouder 
geworden en Serena Doeve 
raadslid. 
Wat was mijn motivatie om Uit-
geest Lokaal op te richten en 
mij verkiesbaar te stellen en 
raadslid te worden?
Voor mij betekent dat: de liefde 
voor ons mooie dorp met al 
haar voorzieningen. Ik woon 
hier al bijna 44 jaar met veel 
plezier en wil iets doen voor de 
inwoners.
Ondanks het vele werk dat het 
raadslidmaatschap met zich 
meebrengt heb ik, na 25 jaar, 
toch weer besloten mij ver-
kiesbaar te stellen en raadslid 
te worden omdat naar mijn 
mening, wanneer je kritiek 
hebt op het functioneren van 
het gemeentebestuur en de 
raad, je beter lid kunt worden 
van een politieke partij, dan 
ervaar je zelf dat het allemaal 
niet zo makkelijk is wanneer je 
zelf beslissingen moet nemen. 
Daarom geachte inwoners van 
Uitgeest vraag niet wat de ge-
meente voor U kan doen maar 
wat kunt U zelf voor de ge-
meente en de inwoners doen?

Wordt daarom lid van Uitgeest 
Lokaal. Samen Sterk.

www.uitgeestlokaal.nl/lid worden

Uitgeest - Donderdag vond 
tussen 15.00 en 18.00 uur 
een insluiping plaats in een 
voormalig schoolgebouw 
aan de Wiekenlaan. Het ge-
bouw wordt bewoond/be-
waakt door antikraak. Ont-
vreemd werden  een i-pad, i-
mac, een laptop en een par-
fumtasje.

Inbraak

Uitgeest - In de nacht van 
vorige week maandag op 
dinsdag werd ingebroken 
in een personenauto aan de 
Hogeweg. Getracht werd de 
cabriokap en een portierslot 
te forceren. Toen dit kenne-
lijk niet lukte werd uiteinde-
lijk een ruit ingeslagen. Er 
werd een groot aantal cd’s 
ontvreemd.

Autoinbraak

Regio - Wie niet kan inter-
netten heeft soms een pro-
bleem; steeds meer dingen 
kun je niet meer zonder in-
ternet regelen. Wilt u alsnog 
leren internetten of kent u ie-
mand die dat nog wel graag 
zou willen? Woensdag 9 
maart helpt men u van 19.30 
tot 20.30 uur tijdens het Digi-
taal Inloopspreekuur in Bibli-
otheek IJmond Noord goed 
op weg in het gebruik van het 
gemakkelijke lesprogramma 
‘Klik & Tik’. U kunt vervolgens 
ook iedere volgende woens-
dagavond gratis komen oe-
fenen. Locatie: Bibliotheek 
IJmond Noord, vestiging Be-
verwijk, Kerkplein 5, 1e eta-
ge. Entree: (bijdrage in de 
onkosten) 5 euro. 

Beginnen 
met internet

Regio - Belangstellenden 
zijn zondag 6 maart welkom 
bij de open dag van Aquari-
um Vrienden Club Vivaria van 
12.00 tot 16.00 uur bij die-
rentuin Animal Farm aan de 
Luxemburglaan in Beverwijk. 
Er is veel informatie in te win-
nen over het houden van een 
aquarium, er zijn showaqua-
ria te zien en de club heeft 
leuke aanbiedingen. Zie ook 
www.avc-vivaria.nl.

Open dag 
Aquariumclub

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

Wat als er een ongeluk 
gebeurt in de Wijkertunnel?

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden hele-
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. Het verkeer kan 
dan door de Wijkertunnel rijden. Maar wat als daar een 
ongeluk gebeurt? Dan is vertraging helaas onvermijdelijk. 
Daarom neemt Rijkswaterstaat maatregelen om ongeval-
len in de Wijkertunnel of op de A9 te voorkomen. En als er 
toch iets gebeurt, zijn we snel ter plekke om de weg vrij te 
krijgen. Zolang de weg versperd is, worden automobilisten 
omgeleid via de Coentunnel.

Ongevallen voorkomen
Tussen de knooppunten Velsen en Beverwijk gaat de maxi-
mumsnelheid omlaag naar 90 kilometer per uur. Hierdoor is 
de kans op ongelukken kleiner. En als er toch iets gebeurt, 
is er minder schade. Verder hebben we goed nagedacht 
over de beste verlichting, goed zichtbare lijnen op de weg, 
extra camera’s en een veilige snelheid bij afslag 8, Bever-
wijk-Oost (N246 / Noorderweg). De A9 krijgt een tijdelijke 
extra rijstrook in beide richtingen die precies aansluit op de 
verbindingswegen naar de A22/N208. Daardoor is in- en 
uitvoegen niet nodig.

Extra snel paraat bij een ongeluk
Mocht er toch een ongeluk gebeuren, dan is iedereen erop 
gericht het verkeer zo snel mogelijk weer aan het rijden te 
krijgen. Hiervoor liggen speciale draaiboeken klaar. Met 
extra weginspecteurs en bergers zijn we sneller ter plekke 
dan normaal het geval is. Dicht bij de tunnel staan extra 
bergingsvoertuigen paraat. De berger kan beschadigde 
voertuigen snel naar een veilige locatie slepen en zorgt 
ervoor dat in de spits zo snel mogelijk weer drie rijstroken 
beschikbaar zijn. Uiteraard zijn ook afspraken gemaakt met 
de ambulancedienst, politie en brandweer. 

Omleidingsroutes
Als het nodig is, kunnen automobilisten via de Coentun-
nel rijden. De omleidingsroutes staan dan aangegeven op 
digitale borden. Rijkswaterstaat heeft met provincie en 
gemeenten afgesproken dat er tijdens de sluiting van de 
Velsertunnel geen werkzaamheden worden gepland op 
de routes van/naar de Coentunnel. Die wegen blijven dus 
maximaal beschikbaar.

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, Facebook: 
www.facebook.com/velsertunnel of Twitter: @Velsertun-
nelrws. 
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Aangenaam verrast waren de be-
woners van Geesterheem, woon-
zorgcentrum van de Viva!Zorggroep, 
toen afgelopen zaterdag een grote 
delegatie van het CDA Uitgeest bin-
nenwandelde tijdens de koffi e. Na de 
uitroep van een bewoner ‘Zozo jul-
lie zijn vroeg’ mengde de politiek als 
vanzelfsprekend met cliëntenraad, 
vrijwilligers en bewoners. Het idee 
om het oor te luisteren te leggen kon 
rekenen op veel bijval. 

Toen wethouder 
Jack Zwarthoed zich 
voorstelde aan een 
bewoonster ontving 
hij een schalkse blik 
en de opmerking: 
“Zwarthoed, uit 
Volendam zeker?” 
De wethouder vertelde dat hij door 
trouwen hier was komen wonen en 
daarmee was het ijs gebroken. Er  
volgde een openhartig gesprek over 
het verlies van zelfstandigheid. Een 
van CDA’s zeven partijspeerpunten 
is het item sociale voorzieningen 
waarbij iedereen een taak heeft en 
participeert. Het CDA ziet families als 
het fundament van de samenleving. 
Vooral ouderen verdienen daarbij 
extra aandacht. Geesterheem ligt 
in het oude dorp op ongeveer 400 
meter van een aantal winkels waar-
door senioren nog zelf boodschap-
pen kunnen doen. Omdat het CDA 
er voor wil zorgdragen dat er voor 

hen in Uitgeest goede huisvesting is, 
wilde men ter plekke een indruk krij-
gen van de huidige woonsituatie. Al 
snel kwamen verhalen los en bleek 
dat Geesterheem dringend behoefte 
heeft aan nieuwbouw met meer mo-
gelijkheden. 

Hoewel de gemeente al vele jaren 
met de plannen bezig is, verandert 
de visie regelmatig en gelijk daarmee 
de hoop in een soort moedeloosheid. 
Een van de bewoonsters typeerde dit 
gevoel over toekomstige nieuwbouw 
treffend en zuchtte ‘ik zal het niet 
meer beleven’. Wim Rodenburg: “Wij 
zijn een aantal mogelijkheden met 
betrekking tot de invulling in het cen-
trum aan het onderzoeken. Dan denk 
ik aan de bibliotheek en de sporthal 
die worden gesloopt. Tevens staan 
wij voor de opgave van de realisatie 
van een Integraal Kindcentrum en 
daarmee de fusie van drie scholen. 
Er zijn vele mogelijkheden te be-
denken en wij vinden het belangrijk 
hoe Uitgeesters erover denken als 
de ijsbaan een andere bestemming 
zou krijgen en bijvoorbeeld richting 
Huttenweekveldje gaat. Met twee 
molens op de achtergrond is dat ook 
nog eens een mooi plaatje. Op de 
huidige ijsbaan zou je dan kunnen 
denken aan een nieuwe school met 
een groot speelveld.” 

Na de koffi e vertrok men naar de 
huiskamer en een appartement waar 
duidelijk werd dat de leefruimte voor 
verbetering vatbaar is. De vraag zal 
binnenkort bij het college neerge-
legd worden of er vanwege de hoge 
nood vaart gemaakt kan worden met 

het aanwijzen van een locatie en de 
nieuwbouwplannen.

Na Geesterheem vertrok de delega-
tie naar FACTA op het industrieter-
rein aan de Westerwerf. Algemeen 
directeur Jeffrey Schotvanger hield 
een introductie over dit prachtige be-
drijf dat in 1958 begon in een gara-
gebox in Driehuis met het seriematig 
wikkelen van spoelen voor wasma-
chines. Sinds 1989 is Facta (Latijns 
voor ‘feitelijk, het gebeurt’) gehuis-
vest in Uitgeest waar de organisatie 
is uitgegroeid tot een specialistisch 

bedrijf dat opdrachtgevers in diverse 
sectoren bedient. Met kennis van 
aandrijftechniek, pomptechnieken 
en besturingstechnieken biedt Facta 
toegevoegde waarde ten behoeve 
van de continuïteit van productiepro-
cessen. Met ruim 165 vakkundige 
medewerkers, waarvan circa 40 Uit-
geesters, werkt men vanuit vesti-
gingen in Uitgeest en Spijkenisse. 
Jeffrey: ”Uiteraard werken wij met 
gemotiveerd personeel dat betrok-
ken is en wij investeren dan ook veel 
in scholing.”
Tijdens de rondleiding werd duidelijk 

dat FACTA door de ontwikkelingen 
van de afgelopen jaren uit zijn  jasje 
is gegroeid. De werkplaatsen, het 
kantoor, de opslag, de units aan de 
overkant van de weg, het ziet er al-
lemaal geordend uit maar veel ver-
der kan er niet uitgebreid worden op 
deze locatie. 
Jeffrey: “Met de huidige omvang en 
de groeipotentie die er nog is, zijn wij 
momenteel continu bezig met onze 
huisvesting. Het liefst willen wij op 
het terrein van de zoutopslag van 
Rijkswaterstaat naast ons  uitbreiden 
en in die plannen zit nu beweging.” 
Het CDA ziet hierin beslist importan-
tie door de grote werkgelegenheid 
die FACTA Uitgeesters biedt. Fractie-
voorzitter Annemiek van de Vliet: “Dit 
is één van de grootste werkgevers 
van Uitgeest en denk bijvoorbeeld 
ook aan de vijfenveertig bedrijfswa-
gens die door een Uitgeester Autobe-
drijf  worden onderhouden. Wij moe-
ten voor de werkgelegenheid heel 
erg ons best doen dit bedrijf in ons 
dorp te behouden.” 

Wim Rodenburg: “Het CDA in Uit-
geest hecht grote waarde aan con-
tact met bewoners en bedrijven in 
Uitgeest. In 2015 zijn er in dit ver-
band een drietal boerenbedrijven 
bezocht. De boerenbedrijven zijn van 
groot belang voor de groene omge-
ving van ons mooie dorp.

Heeft u suggesties om het CDA in 
contact te brengen met Uitgeesters, 
laat het ons weten!”

Voor verdere informatie en telefoon-
nummers zie www.cda-uitgeest.nl

CDA Uitgeest bezoekt 
Geesterheem en FACTA

Wim Rodenburg: 
“Het CDA in Uit-
geest hecht grote 
waarde aan con-
tact met bewoners 
en bedrijven in 
Uitgeest.

Uitgeest

Haalbaar
Betaalbaar
Herkenbaar

Voor alle inwoners 
van Uitgeest
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Swing in traditie Oscar 
Peterson Trio in Bakkum

Bakkum - Zondag 28 febru-
ari rond de klok van 16.00 uur 
biedt de nieuwe entourage 
van Fase Fier de ideale om-
geving om te  luisteren naar 
muziek in de traditie van Os-
car Peterson: Jazz in Bakkum  
met gitarist Joost Zoeteman 
en pianist Jos van Beest in de 
hoofdrol. 

Zoeteman staat bekend als 
een gitaartopper met als spe-
cialiteit swing. Hij is als gita-
rist te horen op vele cd’s en 
maakte verschillende tour-
nees met onder andere de 
legendarische zigeunergita-
rist Tchavolo Schmitt en de 
muzikale familie Rosenberg. 
Bij de opening van het North 
Sea Jazz Festival deelde hij 
het podium onder andere 
met de internationaal gelou-

terde musici Nilson Matta en 
Roni Ben Hur. 
Pianist  Jos van Beest  zet zijn 
stukken vaak op in geïmpro-
viseerde intro’s, waarbij de 
thema’s verrassend worden 
ingeluid. Na zijn ontmoeting 
met de legendarische jazz-
pianist Oscar Peterson (foto) 
zijn er inmiddels dertien al-
bums van hem  uitgebracht 
in Japan. Ook geeft hij re-
gelmatig met zijn gelijknami-
ge trio succesvolle  concer-
ten in grote concertzalen van 
Japan. 
Zijn album The Ginza Shuf-
fl e is onlangs tot ‘Masterpie-
ce’ uitgeroepen. Naast spe-
len in clubs presenteert en 
programmeert Jos van Beest  
voor Djazz-tv, onderdeel van 
het Ziggo-pakket, het pro-
gramma Focus on vocal jazz.

Kindervoorstelling ‘Loet moet’

Castricum - Op zondag 6 
maart kunnen kinderen van 
vier tot acht jaar samen met 
hun ouders genieten van de 
eigentijdse voorstelling ‘Loet 
moet’ van Ruth Bakker. De 

voorstelling begint om 14.00 
uur in het gebouw van Toon-
beeld. Loet moet is een in-
teractieve en muzikale fa-
milievoorstelling vol liedjes 
en (poppen)spel. Loet zingt, 
danst en speelt het liefst de 
hele dag. Maar dat kan niet, 
want ze moet van alles. Van 
haar moeder, haar juffrouw 
en zelfs van haar vader die 
helemaal in Amerika woont. 
Loet wil helemaal niks meer 
moeten. Daarom sluit ze zich 
op in haar slaapkamer waar 
ze verdwijnt in haar eigen 
gekke, sprankelende we-
reld. Ruth Bakker is een ar-

Plezier in 
schrijven
Castricum - Iedereen die wil 
schrijven en door anderen wil 
worden geïnspireerd, kan op 
donderdag 3 maart in de bi-
bliotheek terecht. Bestaan-
de gedichten vormen de in-
spiratie tot eigen teksten. De 

begeleiding is in handen van 
Jan Loogman, docent Crea-
tief Schrijven, die sinds 2010 
ook in Castricum met regel-
maat schrijfcursussen geeft. 
Plezier in schrijven staat voor 
hem voorop. Zelf publiceer-
de hij sinds 2000 gedichten 
in verschillende literaire bla-
den. In 2010 verscheen zijn 
bundel ‘Een woord valt uit 
het nest’, in 2015 zijn boek 
‘Een temperamentvolle man’, 

over zijn vader. De workshop 
vindt plaats van 10.00-12.00 
uur. Aanmelden via castri-
cum@bibliotheekkennemer-
waard.nl.

tistieke duizendpoot. Ze is 
Nederlands zangeres, actri-
ce, auteur, poppenspeelster 
en theatermaakster en gees-
telijk moeder van het stoe-
re en eigenwijze meisje Loet. 
Ruth is met haar familiethea-
tervoorstelling Loet Moet uit-
geroepen tot Rabo Jonge Ta-
lentvolle Theatermaker. In 
2014 kwam haar eerste kin-
derboek Loet Moet uit, geba-
seerd op haar theatervoor-
stelling. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de zaal, bij de Read-
shop, muziekhandel Borstlap, 
Boekhandel Laan en Vivant 
Rozing.

Kindervoorstelling ‘Loet moet’

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

maandag 20.00 uur 
Jonas Kaufmann 

An evening with Puccini
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.30 uur  zondag 19.30 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Knielen op een bed violen
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

maandag 18.45 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Familie weekend
vrijdag & zaterdag 21.00 uur

zondag 19.30 uur  maandag 20.30 uur 
Hail Caesar

vrijdag  16.00 uur
Beyond sleep
vrijdag  16.00 uur 

Lady in the Van
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag  21.00 uur 
The Revenant

zondag 16.00 uur
Publieke werken

zaterdag  16.00 uur  zondag 13.15 uur  
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur  

Robinson Crusoe - 2D
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag &

 woensdag 16.00 uur  
Zootropolis (NL) 3D

maandag, dinsdag & woensdag 13.15 uur  
Zootropolis (NL) 2D

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag & 
woensdag 13.15 uur  

Alvin en de Chipmunks: Road Trip
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur  

Woezel en Pip
zaterdag 13.15 uur  

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 11.00 uur  
Buurman & Buurman 

Programma 25 feb  t/m  2 maart 2016

Jonas Kaufmann: An 
evening with Puccini

Op 14 juni liep de Duitse te-
nor Jonas Kaufmann het po-
dium op van La Scala in Mi-
laan, het thuis van de Itali-
aanse opera, voor een van de 
meest langverwachte optre-
dens van 2015. Het concert 
haalde nationaal het nieuws 
in Italië en er volgde vijf toe-
giften en 40 minuten applaus 
van publiek dat nog meer 

wilde. Dit legendarische op-
treden is nu de focus van een 
nieuwe concertfi lm geregis-
seerd door Brian Large en 
geproduceerd door Arts Alli-
ance. Bioscooppubliek wordt 
getrakteerd op een onthul-
lende introductie tot Puccini, 
de man, de muzikant, de be-
roemdheid en met zeldzame 
beelden. 

Jeugdliefdes Hans en Marg-
je Sievez leiden een geluk-
kig gezinsleven op hun kwe-
kerij. Op een dag komt Hans 
de prediker Jozef Mieras te-
gen die hem over God vertelt 
en de herinneringen aan zijn 
streng gelovige opvoeding 
aanwakkert. Als Hans vervol-

Knielen Op Een Bed Violen
gens een diep religieuze er-
varing heeft, is hij ervan over-
tuigd in direct contact met 
God te hebben gestaan. 

In de daarop volgende zoek-
tocht naar zingeving en het 
eeuwige leven verliest hij het 
zicht op de werkelijkheid. 

Gratis bijeenkomst bij ACC
Wel of geen camper?

Limmen - De bijeenkomst 
die werd georganiseerd door 
ACC Service Limmen over 
caravans was een groot suc-
ces. Daarom krijgt deze op 23 
maart een vervolg, maar nu 
gaat het over campers. 
Vanaf 19.00 uur wordt allerlei 
informatie verstrekt over ver-
schillende soorten campers. 
De presentatie is in handen 

van NKC en de toegang is 
gratis. De bijeenkomst wordt 
gehouden in de showroom 
van het bedrijf op de Rijks-
weg 49B in Limmen. Altijd al 
meer willen weten over cam-
pers? Tijdens de presentatie 
komen allerlei onderwerpen 
voorbij. Aanmelden kan via 
de website van ACC-service 
Limmen www.acc-service.nl.
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Ook voor een uniek 
ontwerp naar Versani!

Regio - Bij het vinden van 
een nieuwe badkamer is het 
zeer verleidelijk om eerst op 
zoek te gaan naar uw droom-
badkamer op internet of in 
badkamershowrooms. Maar 
een nieuwe badkamer start 
met een badkamerontwerp 
van de ruimte. Zonder goed 
ontwerp van de badkamer-
ruimte is het bijna niet mo-
gelijk om de beste keuzes te 
maken.

Maximale benutting
Natuurlijk bepalen de per-
soonlijke wensen het ont-
werp van een nieuwe badka-
mer. In de huidige markt zijn 
echter talloze producten en 
ontelbare modellen, merken, 
kleuren en designs op de 
markt voor iedere denkba-
re ruimte. Zonder goed ont-
werp haalt men dan ook niet 
het maximale uit de ruim-
te én het budget. Het ont-
werp bepaalt welke produc-
ten daar het beste bijpassen. 
Zelfs van de kleinste ruimte 
en het krapste budget is door 
een slim en creatief ontwerp 
de meest fantastische bad-
kamer te maken.

Advies van ontwerper
Tegenwoordig bieden de 
grote bekende badkamer-
leveranciers de mogelijk-
heid aan om via hun websi-
te een badkamer zelf te ont-
werpen, maar waarschijn-
lijk is het ontwerpen van een 
badkamer niet iets wat men-
sen dagelijks doen. Het bes-
te is dan om je te laten ad-
viseren door een badkamer-
ontwerper. Bij Versani helpt 
ontwerper Rob Hartland ie-

dereen graag persoonlijk met 
het ontwerp van een nieuwe 
badkamer. Dit behoort tot de 
service van Versani en ge-
beurt dan ook kosteloos. Rob 
is een echte sanitairspecia-
list met passie voor zijn werk, 
die zelfs bij belangstellenden 
thuis komt om de situatie te 
bekijken. Als alles besproken 
is, maakt hij een ontwerpte-
kening, zodat men een goed 
beeld krijgt van de nieu-
we badkamer en precies ziet 
waar de producten straks ko-
men te staan. Heel handig en 
persoonlijk! 
Het adres is Zijperstraat 34, 
Alkmaar. Kijk ook eens op 
www.versani.nl.

Al geruime tijd werkt hij ach-
ter de tekentafel bij Versani 
middenin de showroom. Zijn 
inspiratie krijgt ontwerper Rob 
Hartland hier, tussen de men-
sen. Voor hem geen stil kan-
toor achteraf, waar je alleen 
op afspraak contact hebt met 
klanten.

Heemskerk - Het hele jaar 
droog en uit de wind zitten op 
het terras? Hummel Kozijnen 
& Wooncomfort is exclusief 
dealer voor heel Noord-Hol-
land van Deponti terrasover-
kappingen met gegarandeerd 
de laagste prijs. Een comple-
te terrasoverkapping van cir-
ca 500 cm breed en circa 250 
cm diep is al te bestellen voor 
de ongekende prijs van 995,- 
euro (incl. BTW).

Deze terrasoverkapping is le-
verbaar in de kleuren crème/
wit of antraciet en voorzien 
van polycarbonaat beplating. 
Luxe opties, zoals led verlich-
ting, een terrasverwarmer, 
spiekozijnen voor de zijwan-
den en Fiano schuifglaswan-
den (veiligheidsglas) voor het 
geheel afsluiten van de over-
kapping, behoren tot de mo-
gelijkheden. Zo kan iedereen 
bij elk weertype optimaal ge-
nieten van de tuin. Het door-
zichtige dak versterkt de zon-
nestralen en het is al snel lek-
ker om buiten te zitten. Be-
leef alle seizoenen met een 

luxe terrasoverkapping, van 
het eerste voorjaarszonnetje 
tot de laatste mooie herfst-
dag. Nu bestellen is in het 
voorjaar al genieten. Hum-
mel heeft diverse Deponti ter-
rasoverkappingen zeer realis-
tisch opgesteld in de mooie 
ruime showroom aan de Lijn-
baan 44a te Heemskerk. De 
terrasoverkappingen zijn ver-
rassend laag geprijsd en een-
voudig zelf te plaatsen door 
de zeer uitgebreide montage-
handleiding. Uiteraard kun-
nen de overkappingen ook 
door de vakkundige mede-
werkers van Hummel Kozij-
nen & Wooncomfort worden 
geplaatst tegen een vriende-
lijk montagetarief. Met een 
Deponti terrasoverkapping is 
het genieten geblazen, dank-
zij wooncomfort van de hoog-
ste klasse. Kortom, een must 
voor iedereen die van het bui-
tenleven houdt. De show-
room is nu zes dagen per 
week geopend. Voor een vrij-
blijvende prijsopgave kan ook 
worden gebeld met nummer 
0251 234484.

Verdachte overval al 
eerder aangehouden

Bakkum - De verdachte van 
een overval op een woning 
aan de Costerstraat in Bak-
kum op 15 januari 2015 is in 
september door de politie 
aangehouden. Dat meldt het 
NHD. 

In die krant staat dat de ver-
dachte, M.T. van achttien jaar 
en afkomstig uit Amsterdam, 
donderdag pro forma  voor 
de rechter moet verschijnen. 
Er is nog iemand aangehou-
den naar aanleiding van de 
overval, een 23-jarige Am-
sterdammer die op vrije voe-
ten is, maar nog wel als ver-
dachte wordt beschouwd. Een 
anonieme tipgever heeft een 

bericht achtergelaten op de 
website politie.nl. Niet veel la-
ter werd T. aangehouden.
De bewoners werden in de 
namiddag overvallen door 
twee mannen. 
Er werd aangebeld bij de wo-
ning en de mannen drongen 
binnen. De bewoonster werd 
bedreigd met een wapen en 
werd geslagen. Ze raakte 
hierbij gewond. De bewoon-
ster en haar zevenjarig zoon-
tje werden vastgebonden ach-
tergelaten. De overvallers gin-
gen er vandoor met enkele 
dure horloges. De politie vond 
de scooter waarmee zij vlucht-
ten dezelfde dag in Heems-
kerk terug. 

Limmen Artistiek en Creatief
Limmen - Op zaterdag 12 en 
zondag 13 maart is in Vrede-
burg een expositie van kun-
stenaars uit Limmen en om-
geving met keramiek, glas-
werk, sieraden, foto’s, schil-
derijen en meer. Er zijn ook 
demonstraties. Op zondag 
van 14.00 tot 16.00 uur spe-
len twee studenten van het 
Amsterdams Conservatori-
um, Irene Reig op saxofoon 
en Leonardo Mezzini op gi-
taar. Er is een tekenwedstrijd 
uitgeschreven voor de baisi-
scholen. De tekeningen wor-
den beoordeeld door kunste-
naars. De deuren van Vre-
deburg zijn op beide dagen 
geopend van 11.00 tot 17.00 

uur en de toegang is gratis. 
Voor meer informatie: www-
limmencultuur.nl. Op de foto 
een werk van Willy Min. New 
York. 

Patty-Lou Middel-Leenheer
Memoria Uitvaartzorg
Telefoon: 0251 - 254 135
www.memoriauitvaartzorg.nl

De winter
Misschien zag u op 
tegen de winter en de 
feestdagen. Kerst, Oud 
en Nieuw, dagen van 
gezelligheid in familie-
kring. Maar die kring is 
niet meer wat hij was. 
De confrontatie met het 
verlies van een dierbare 
kan in deze dagen des 
te sterker zijn. De dagen 
zullen niet zonder pijn 
en verdriet zijn geweest. 
Kerstbomen, feestverlich-
ting, veel kaarslicht; ze 
kunnen pijnlijke gevoe-
lens oproepen. De uiter-
lijke wereld kan vreemd 
en zakelijk aandoen. Mis-
schien hebt u het gevoel 
niet meer te passen in 
deze wereld, anders te 
zijn dan alle anderen.

De winter is tevens een 
tijd van bezinning. Voor 
hen die iemand hebben 
verloren, geldt dat in 
dubbel opzicht. De winter 
is een tijd van naar bin-
nen gekeerd zijn. Buiten 
is het vroeg donker. 
Binnen zitten we lekker in 
de warmte. Bezinning is 
naar binnen kijken, waar-
nemen wat er is. Voelen 
wat er is. In de loop van 
dit seizoen kunnen zich 
innerlijk nieuwe vormen 
ontwikkelen. Ook al voelt 
dit niet zo, er gebeurt wel 
iets binnen in je.

En dan komt de lente. 
De lente is de tijd dat die 
nieuwe vormen voorzich-
tig naar buiten kunnen 
komen. Dan komt er 
weer licht.

Deponti terrasoverkappingen
tegen de laagste prijs
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Veel animo voor Startersarena Rabobank IJmond

Goed voorbereid van start 
met eigen onderneming

IJmond - Zorg dat je goed 
voorbereid van start gaat. 
Dat was de belangrijkste tip 
waarmee de bezoekers van 
de Startersarena naar huis 
gingen. Met de aanwezigheid 
van  diverse startende en ori-
enterende ondernemers was 
de tweede editie in het Be-
verwijkse Adviescentrum van 
Rabobank IJmond een groot 
succes.
De Startersarena werd ge-
opend door Ron Eman, direc-
teur Bedrijven van Rabobank 
IJmond. ,,Het is een goed mo-
ment om te ontdekken wat 
uw drijfveer is, want dit jaar 
trekt de economie nog ver-
der aan. Zeker in de IJmond. 
In deze krachtige regio is in 
veel sectoren sprake van een 
bovengemiddelde groei.’’ Na 
het welkomstwoord werd 
het panel voorgesteld waar-
in een accountant, medewer-
kers van de bank en verschil-
lende marketing- en com-
municatiespecialisten zitting 
hadden (de notaris was op 
het laatste moment verhin-
derd). Op basis van een aan-
tal stellingen kwam een le-
vendig debat op gang waar 
alle aanwezigen iets van op-
staken. De panelleden gaven 
tips en trucs om te voorko-
men dat de starters tegen za-
ken aanlopen die ze niet had-
den voorzien. De eerste stel-
ling ging over de vraag of je 
kunt starten zonder onderne-
mingsplan. ,,Ik vind dat je wel 
iets op papier moet zetten als 
houvast voor jezelf’’, reageer-
de fotograaf Ron Pichel, sinds 
1 januari zelfstandig onder-
nemer. ,,Het zorgt ervoor dat 
je vooraf nadenkt over kan-
sen, risico’s en de doelgroep 

die je wilt bereiken.’’ Onli-
ne zijn handige tools te vin-
den die starters helpen bij het 
opstellen van een onderne-
mingsplan. 
Bij het aanvragen van een fi-
nanciering heb je zo’n plan 
trouwens wel nodig, zei ac-
countmanager MKB Job 
Worm. ,,Natuurlijk is het cij-
fermatige deel voor ons erg 
belangrijk, maar een onder-
nemingsplan moet ook pas-
sie uitstralen. Daarmee kun je 
er als starter voor zorgen dat 
het glas voor ons, als bank, 
half vol is. Besteed dus vol-
doende aandacht aan de eer-
ste pagina’s van je plan.’’ Ac-
countant Rob Gaal van Deijle 
en Veldt: ,,Je moet als onder-
nemer altijd oog houden voor 
de financiële mogelijkheden 
en onmogelijkheden. Zolang 
je realistisch blijft kun je er 
heel lang een goede boter-
ham mee verdienen.’’
De communicatie- en mar-
ketingspecialisten in het pa-
nel waren unaniem in hun 
oordeel dat ondernemers an-
no 2016 niet zonder een goed 
netwerk kunnen. Zowel on-
line als offline. ,,Je hebt een 
platform nodig om uit leggen 

wat je doet’, aldus Kevin Sars. 
,,Een website is een uitste-
kend middel, maar je kunt so-
cial media ook prima inzetten 
om contact te leggen met po-
tentiele opdrachtgevers. Het 
resultaat moet wel zijn dat je 
offline met elkaar afspreekt 
voor een kop koffie. Net als 
dat het belangrijk is dat je 
onderdeel gaat uitmaken van 
een ondernemersnetwerk.’’
Aan het einde van de Star-
tersarena bleek dat vrijwel al-
le vragen van de deelnemers 
waren beantwoord. In som-
mige gevallen werd een ver-
volgafspraak gemaakt met de 
panelleden of medewerkers 
van de bank. Daarna was het 
tijd voor één van de belang-
rijkste elementen van het on-
dernemerschap: het netwer-
ken.
Bent u startende of oriën-
terende ondernemer en wilt 
u de volgende Startersare-
na van Rabobank IJmond bij-
wonen? Bel dan (023) 51 33 
600 of mail naar bedrijven.
ijmond@rabobank.nl. Aan-
melden kan ook via www.ra-
bobank.nl/ijmond. De volgen-
de Startersarena vindt plaats 
op 13 juni 2016.

Bonte Vinylavond in 
Café de Bonte Vivant
Uitgeest - Zaterdag 27 fe-
bruari treden de Vinyl DJ’s 
op in  de Bonte Vivant. De Vi-
nyl DJ’s bestaat uit een vijf-
tal vrienden en is opgericht 
in 1997 tijdens een verjaar-
dagsfeest. Op die avond is 
het idee ontstaan om perio-
diek met elkaar elpees, sin-
gles en maxisingels, kortom 
vinyl te draaien. 
De format is al 19 jaar als 
volgt: men draait twee keer 
per jaar met elkaar op een 
avond of nacht diverse num-
mers van diverse bands.  Op 
de avond draait iedere deel-
nemer 5 nummers uit een 
echte platenkoffer die nog 
geen enkele keer gedraaid 
zijn. Er mag nooit éénzelf-
de nummer worden gedraaid 
behalve als het een studio 
versie betreft terwijl er reeds 
eerder een live versie was 
gedraaid of andersom. Tij-
dens de avond worden pun-
ten toegekend aan de keuzes 
door de leden onderling en 
de aanwezige klanten.
Dit betekent dat er uiteinde-
lijk een winnaar of winnaars 
(DJ en gast) met het bes-
te nummer van de avond zal 
ontstaan. Alle nummers wor-
den bijgehouden inclusief 
draaier, cijfer en avond. 
Na 5 avonden trekt deze 
vriendengroep met installa-

ties en reserve-installaties 
voor een lang weekend Euro-
pa in om daar een vinylweek-
end te houden. Al enkele ja-
ren smeken diverse kroegen 
en vrienden of zij willen ko-
men draaien. De Vinyl DJ’s 
willen de muziek en het vi-
nylgevoel echter voor zich-
zelf houden. Maar voor de de 
Bonte Vivant maken zij een 
uitzondering. 
Het genre bestaat hoofdza-
kelijk uit Hard Rock, Hea-
vy Metal, Rock en Blues mu-
ziek. Een enkele keer komt 
er een ander genre voor-
bij. De vrienden weten van 
te voren niet wat zij onder-
ling als assortiment hebben 
meegebracht dus wat moge-
lijk wordt gedraaid. Daardoor 
verrassen ze elkaar en de 
gasten avond na avond weer. 
De verzameling vinyl groeit 
ondertussen gestaag door 
waardoor de keuzemogelijk-
heden immer gevarieerd en 
verrassend blijft. 

De Vinyl DJ’s bestaat uit: 
Maarten Meijland  uit  
Heemskerk, Thomas Keetlaer 
uit Heemskerk, Frank Baltus 
uit Uitgeest, Remco Ooster-
laar uit Castricum en Richard 
de Jong uit Castricum
Aanvang 21.00 uur en de en-
tree is gratis.

Voor lezingen, workshops en cursussen

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
vele activiteiten, cursussen, 
lezingen en workshops voor 
senioren. Deze worden ge-
geven door enthousiaste en 
deskundige vrijwillig(st)ers.
Heeft u nog tijd over en wilt 
u deze op een leuke manier 
besteden? Bent u ergens 
goed in? Bent u creatief? 

Heeft u een interessant ver-
haal te vertellen? 
Komt u dan bij ons een work-
shop of lezing geven over een 
leuk en/of leerzaam onder-
werp. Of een cursus. Heeft u 
interesse, maakt u dan een 
afspraak om de mogelijkhe-
den te bespreken. Telefoon-
nummer: 0251-19020. E-mail: 
s.u.s@inter.nl.net.

Vrijwilligers gezocht

Cafe Bonte Vivant  Middelweg 180  UitgeestCafe Bonte Vivant  Middelweg 180  Uitgeest

ZATERDAG 27 FEBRUARI

VINYL DJ’S
Kom het mee maken! 

Aanvang: 21:00 uur Gratis entree!

ROCK AND ROLL, 
BLUES VINYL AVOND
IN DE BONTE VIVANT
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Uitgeest - Er was de afgelopen week vaak een prachtige zonsopgang te bewonderen met 
tevens geweldige luchten als gift, zoals deze foto laat zien. Genomen bij het Uitgeestermeer.
Foto en tekst: Ger Bus

Marco Zoeteman dook voor ons in de Uitgeestse sport-
archieven. Heeft u een bijdrage voor deze rubriek? Mail 
naar kantoor@uitgeestercourant.nl. Aanvullingen op de 
geplaatste foto zijn ook welkom op dit mailadres.

Uitgeest - Deze foto werd 
aangeleverd door Vincent 
van den Berg. Een foto van 
VVU  E1 uit 1981/1982. 

Boven van links naar rechts: 
Willem de Vries (leider), Ju-
rian Zweeris, Rens Bang-

ma, Vinod Sewpal, Wout van 
Duin, Piet Bangma (leider) en 
Marcel de Vries
Beneden van links naar 
rechts: Vincent van den Berg, 
Marcell Mak, Leon Martens, 
Vincent Wammes en André 
Theunissen

Uitgeest - Zondagavond  
reed Bob de Jong zijn aller-
laatste 10 kilometer in wed-
strijdverband. Op zijn thuis-
baan in Haarlem, zodat hij op 
gepaste wijze afscheid kon 
nemen van ‘zijn’ publiek. Te-
vens mochten er diverse an-
dere rijders, op inschrijving, 
aan de start verschijnen. We-
sley Hollenberg uit Uitgeest 
was zeer verheugd dat hij 
ook aan deze wedstijd mocht 
deelnemen. 
Deze afstand had hij vorig 
jaar al een keer in Enschede 
mogen rijden in een tijd van 
15.32,93 wat ook toen een 
mooie tijd was voor een juni-
or van 15 jaar. Nu gaf Haar-
lem aan 4 B junioren de gele-
genheid om ook aan de start 
te komen. Wesley is zeker 

meer een jongen van de lan-
ge adem, en dus pakte hij de-
ze uitdaging met beide han-
den aan. 
Vlak na de race van Bob 
mocht Wesley starten, het 
baanrecord voor de B-ju-
nioren was op 14 februa-
ri 2010 gereden in een tijd 
van 15.30,16. Het waren zwa-
re omstandigheden op de 
baan, de wind was op som-
mige stukken tegen. Dus ge-
woon van start gaan, en wel 
kijken waar de tijd op uit-
komt. Wesley liet een mooie 
vlakke rit zien, zijn eindtijd 
werd 15.23,13! Goed voor 
een pr van ruim 8 seconden, 
maar tevens ook een baan-
record. Hiervoor zal hij van-
uit de KNSB nog een officiële 
oorkonde ontvangen.

Vervoer naar bibliotheek Heemskerk
Uitgeest - Helaas heeft Bi-
bliotheek IJmond Noord de 
vestiging in Uitgeest afge-
lopen januari moeten slui-
ten. Veel klanten uit Uitgeest 
komen nu daarom naar de 
Heemskerkse bibliotheek-
vestiging. Voor wie slecht ter 
been zijn is het vervelend dat 
de bibliotheek nu zoveel ver-
der weg is. Voor sommigen is 
het zelfs helemaal niet meer 

te bereizen.
Bibliotheek IJmond Noord 
wil deze klanten tegemoet-
komen door ze te koppelen 
aan vrijwilligers die bereid 
zijn om hen met de auto naar 
de bibliotheek te brengen. 
Zo kunnen mensen toch nog 
zelf boeken komen lenen. De 
klant betaalt de vrijwilliger al-
leen een kleine kilometerver-
goeding.

Als u iemand bent of kent die 
van deze mogelijkheid ge-
bruik zou willen maken of als 
het u iets lijkt om als vrijwil-
liger mensen heen en weer 
te rijden, neemt u dan alstu-
blieft contact op met Biblio-
theek IJmond Noord via te-
lefoonnummer 0251-228591. 
U kunt ook een e-mail stu-
ren naar Ellen Kesting (ekes-
ting@obijmond.nl).

Dheepan in Filmhuis 
De Zwaan Cultureel

Uitgeest - De film Dheepan 
wordt vrijdag 4 maart ge-
draaid in Filmhuis De Zwaan 
Cultureel. 

Dheepan vertelt het verhaal 
van een ex-Tamil Tijger die 
een nepgezin vormt met een 
onbekende jonge vrouw Yali-
ni en een negenjarig wees-
meisje Illayaal in het vluchte-
lingenkamp om zo makkelij-
ker politiek asiel te krijgen in 
West-Europa. Ze zijn alle drie 
gevlucht uit de ellende van 
de slepende burgeroorlog in 
hun thuisland Sri Lanka. 
 
Hun bedrog is succesvol. Ze 
krijgen een uitreisvisum voor 
Frankrijk, waar ze vervolgens 
als ‘gezin’ terecht komen in 
Pré-Saint-Gervais een bui-

tenwijk van Parijs. Dheepan 
kan aan de slag als conciërge 
en Yalini als schoonmaakster. 
Hun probleem is; hoe moeten 
ze als volstrekte onbekenden 
verbonden door die ene leu-
gen een toekomst opbouwen 
en integreren in een andere 
milieu met een nieuwe iden-
titeit terwijl ze hun verleden 

als een zware ballast mee-
zeulen.
Regisseur Jacques Audiard 
weet naar de kijker toe vol-
doende inlevingsvermogen te 
creëren en dat is misschien 
de sterkste accent van de 
film. Hij geeft aan hoe hard 
onze samenleving wel niet 
is voor mensen die voor het 
geweld zijn gevlucht. Deze 
vluchtelingendrama van Au-
diard won de Gouden Palm.

Deze film wordt vertoond op 
vrijdag 4 maart. De zaal is 
open vanaf 19:45 en de film 
begint om 20:15. Toegang 5 
euro (“Vrienden v/d Zwaan” 
4 euro) inclusief een kop-
je thee of koffie voorafgaand 
aan de film.

Kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij Boek-
handel Schuyt aan de Mid-
delweg 139 in Uitgeest,of 
aan de zaal, indien nog be-
schikbaar.
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www.rabobank.nl/ijmond

facebook.com/RaboIJmond

twitter.com/RaboIJmond

Activiteiten en evenementen
1 maart 2016 Bijeenkomst Budgetteren – Adviescentrum Velserbroek
14 maart 2016 Inloopspreekuur Rabo Internetbankieren – Burg. Nielenplein, Heemskerk
29 maart 2016 Lenteborrel voor bestuurders van Verenigingen en Stichtingen – Heliomare 
31 maart 2016 Workshop Internetbankieren – Bibliotheek Velsen
2 april 2016 Landelijk Hypotheek Inloopspreekuur – Bankwinkels Santpoort-Noord, 
 IJmuiden, Beverwijk, Heemskerk
5 juni 2016 Rabobank Fietsdag 2016
13 juni 2016 Startersarena voor oriënterende en startende ondernemers

Dinsdag 29 maart vindt 
onze jaarlijkse Lenteborrel 
plaats. Een netwerkbijeen-
komst voor bestuursleden 
van scholen, verenigingen 
en stichtingen uit de 
IJmond. Als hoofdsponsor 
van de Heliolympics 2016, 
zijn we dit jaar te gast bij 
Heliomare in Wijk aan Zee. 

Collegetour Gerard 
Kemkers: Gerard Kemkers 
is één van de meest suc-
cesvolle schaatscoaches 
van Nederland. In 2016 is hij als ambassadeur verbonden aan de Heliolympics. Deze 
avond krijgen de aanwezigen de unieke gelegenheid om hem het hemd van het lijf 
te vragen over zijn ervaring als coach, het omgaan met tegenslagen, teambuilding, 
samenwerking en zijn rol als ambassadeur van Heliolympics.

Rabobank Fietsdag: De lenteborrel is tevens de aftrap voor de inschrijving van onze 
Rabobank Fietsdag 2016. Schrijft u uw vereniging of stichting deze avond in, dan 
bent u verzekerd van een startbewijs voor de � etsdag. Zorg dus dat u erbij bent!

Aanmelden: Bent u bestuurslid van een lokale vereniging of stichting en bankiert 
deze bij Rabobank IJmond, dan kunt zich vóór 14 maart aanmelden via www.rabo-
bank.nl/ijmond.

Coöperatiefondsen ter 
versterking van de IJmond
Als Rabobank IJmond 
willen wij graag de werk- 
en leefomgeving van 
mensen in de IJmond ver-
sterken. Dit doen we door 
kennis te delen, partijen 
aan elkaar te verbinden 
en door geld beschikbaar 
te stellen. Vanuit de winst 
stelt de bank jaarlijks 
een bedrag beschikbaar 
ter ondersteuning van 
initiatieven die bijdragen 
aan versterking van de 
IJmond. Dit geld wordt 
uitgekeerd via onze 
coöperatiefondsen.

Rabo DichtbijFonds
Het Rabo DichtbijFonds steunt en/of initieert projecten die bijdragen aan vergroting 
van de sociale leefbaarheid van inwoners in de IJmond. We richten ons daarbij op 
projecten die de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van inwoners in de IJmond 
stimuleren, met accent op leefbaarheid in zorg en wonen. 

Rabo InvesteringsFonds
Het Rabo Investeringsfonds steunt en/of initieert projecten  die bijdragen aan 
versterking van de economische infrastructuur (economische vitaliteit) in de IJmond. 
Denk daarbij aan thema’s  als  het versterking van de IJmond als Techniek Regio en 
promotie van de IJmond als vitale en veelzijdige regio.

Dien uw aanvraag vóór 1 maart in
Aanvragen voor de eerstvolgende commissievergadering kunt u nog indienen tot 1 
maart. Het aanmeldformulier en de voorwaarden vindt u op onze website.

Rabobank Lenteborrel

Als u een bedrijf start, heeft u een zakelijke rekening nodig. Met een eigen 
bedrijf begint u een nieuw avontuur. U wilt goed verzekerd van start. Als u nu 
een zakelijke rekening opent, betaalt u daarom in 2016 geen premie voor een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering èn ontvangt u korting op uw zakelijke 
rekening.

Premievrije aansprakelijkheidsverzekering als u nú een rekening opent
Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen schade die u of 
één van uw medewerkers veroorzaakt aan anderen. Denk hierbij aan een bedrijfson-
geval, de gevolgen van een gebrekkig product of fouten bij het uitvoeren van werk-
zaamheden bij uw klant. Een gemiddelde claim bedraagt € 3.800 en kan oplopen tot 
enkele miljoenen euro’s.

Zakelijke rekening met korting voor startende ondernemers
Een rekening op naam van uw bedrijf vormt de � nanciële basis. Starters krijgen bij de 
Rabobank twee jaar lang korting op de maandelijkse kosten. Naast de professionele 
uitstraling houdt u hiermee ook gemakkelijk en overzichtelijk uw zakelijke en privé 
administratie gescheiden. Kijk voor meer informatie www.rabobank.nl/bedrijven

Speciaal voor Starters: 
Klaar voor de start?

Hypotheekvragen? Bezoek dan onze Inloopavond Wonen. Elke dinsdag- en 
donderdagavond bent u welkom tussen 18.00 en 19.00 uur voor een gratis 
en vrijblijvend hypotheekgesprek met onze � nancieel adviseurs. 

Op dinsdagavonden verwelkomen we u graag in Heemskerk (Burgemeester 
Nielenplein 6). Op donderdagavonden bent u naast Heemskerk ook welkom 
in Beverwijk (Stationsplein 23) en Velserbroek (Zadelmakerstraat 150).

Inloopavond Wonen uitgebreid

Knu� elrobot helpt in de zorg bij Stichting Reigershoeve.



 
30   24 februari 2016

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft bewezen op een-
zame hoogte te staan door 
met overmacht de wedstrijd 
om de KPB mountainbike-
cup te winnen. Als door een 
wesp gestoken was het na 
de start Verdonk junior, met 
in zijn wiel Milosj van Renes-
se, die van start ging. Het ge-
vecht om plek drie ging aan-
vankelijk tussen Henk Lou-
we en Wim Verdonk met slu-
we vos Henk Jan Verdonk se-
nior voorlopig in de wachtka-
mer. Ditmaal lukte het Ver-
donk senior niet het gat zo-
als gebruikelijk te dichten 
en bleef steken op de vijfde 
plaats, nadat eerst Wim Ver-
donk de derde plek nog voor 
de neus van Henk Louwe had 
weggesnoept. 

Verdonk junior 
niet te kloppen

Regio - Op zondag 6 maart 
gaat activiteitenclub Stap-
maatjes lunchen in Castri-
cum. Aansluitend bezoekt de 
groep het archeologisch cen-
trum Huis van Hilde. Op 10 
april wordt er gefietst door de 
Zaanstreek en 1 mei is er een 
wandeling tussen de tulpen.
Voor meer informatie en aan-
melden: www.stapmaatjes.nl. 

Stapmaatjes

Kijken naar ontleden rat
Castricum - Biologiedocen-
te Muriel Polet van het Clu-
sius College Castricum heeft 
voor de onderbouwklassen 
een aantal digitale gastles-
sen via Naturalis georgani-
seerd. Er werd gekeken naar 
het ontleden van een mus-
kusrat. Dat gebeurt live in 
Naturalis en via het grote 
scherm in het biologielokaal 
van het Clusius College vol-
gen de leerling het ontleden 

rechtstreeks. Ook kunnen ze 
vragen stellen aan de weten-
schappers die meteen beant-
woord worden. 

Het volgende onderwerp op 
school is ‘evolutie’. Naturalis 
geeft dan een digitale gastles 
over fossielen uit Noordzee. 
De school heeft van Natu-
ralis al een kistje met mooie 
fossielen ontvangen die de 
school mag houden.

Weidevogeltellers en 
-beschermers op cursus

Regio - Binnen enkele we-
ken bevolken kieviten, schol-
eksters, tureluurs en grutto¹s 
de akkers en weilanden in de 
provincie weer. 
Landschap Noord-Holland is 
daarom op zoek naar mensen 
die weidevogels willen leren 
herkennen en inventariseren. 
Voor deze mensen organi-
seert Landschap Noord-Hol-
land, die de weidevogelbe-
scherming in Noord-Holland 
coördineert, een basiscursus. 
De bedoeling is dat de cur-
sisten daarna aan de slag 
gaan met de weidevogelbe-
scherming bij een Agrarische 
Natuurvereniging of weide-
vogelgroep in Laag Holland, 
de streek tussen Amsterdam, 

Hoorn, Alkmaar en Beverwijk.

De basiscursus is op de 
maandagen 7 en 14 maart 
vanaf 20.00 uur. De avonden 
zijn in het kantoor van Land-
schap Noord-Holland in Hei-
loo of in Concordia te Pur-
merend, afhankelijk van de 
aanmeldingen. Na de theorie 
volgt begeleiding in het veld 
bij een bestaande groep vrij-
willigers. 
De cursisten moeten na de 
basiscursus van half maart 
tot en met half juni wekelijks 
beschikbaar zijn. Voor meer 
informatie of aanmelding: 
p.mol@landschapnoordhol-
land.nl, 0800-0064483/06-
25557285.

Meer contacten dankzij 
hulp van netwerkcoach
Castricum - Wie graag het 
sociale netwerk uit wil brei-
den kan daarbij geholpen 
worden door een netwerk-
coach. Welzijn Castricum en 
MaatjeZ kunnen deskundige 
vrijwillige netwerkcoaches 
inschakelen om te helpen bij 
het opfrissen en vernieuwen 
van het netwerk. 
Bijvoorbeeld op het terrein 
van vriendschappen, acti-
viteiten of vrijwilligerswerk. 
De netwerkcoach maakt sa-
men een plan op basis van de 
wensen, biedt een luisterend 
oor, een frisse blik en steun 

bij te ondernemen stappen. 
Wie geen ondersteuning voor 
zichzelf wil vragen, maar ie-
mand kent die graag op weg 
geholpen wil worden, kan 
eveneens een beroep doen 
op de hulp van een netwerk-
coach. 
Voor meer informatie kan 
contact opgenomen wor-
den met Welzijn Castricum 
op werkdagen tussen 9.00 
en 12.30 uur, telefoon 0251-
656562. Contact per mail op-
nemen kan ook: info@wel-
zijncastricum.nl. Foto: Mez-
zo/Joost van Velzen.

Extra geld verdienen?
Castricum - In Castricum is 
nog plaats voor vijf stichtin-
gen of verenigingen om mee 
te doen met de Oranje Fonds 
Collecte. Zij kunnen zich nu 
inschrijven.
De helft van wat ze ophalen 
is voor de eigen organisatie, 

de andere helft besteedt het 
Oranje Fonds aan sociale ini-
tiatieven in Noord-Holland. 
De Oranje Fonds Collec-
te is in de week van 17 mei, 
inschrijven kan nog tot 31 
maart via www.oranjefonds.
nl/collecte.

Akersloot   Schietvereni-
ging De Vrijheid heeft ie-
dere woensdagavond club-
avond in De Vriendschap en 
belangstellenden zijn hier-
bij welkom. De uitslagen van 
17 februari: Ereklasse eerste 
Paul Twaalfhoven met 100 en 
tweede Erik Imming met 96 
punten. A-klasse eerste Bert 
Kieberl met 95 en tweede 
Dennis Arends met 94 pun-
ten. B-klasse eerste Annema-
rieke Kramer met 98 en twee-
de Hans Friking met 91 pun-
ten. C-klasse eerste Guido 
Tromp met 93 en tweede Lex 
Kramer met 93 punten.

Castricum - De afgelo-
pen week verliep rustig voor 
de brandweer. Er waren wel 
drie brandmeldingen die al-
len weer werden ingetrok-
ken voordat de tankautospuit 
uit kon rukken. De meldingen 
kwamen vanuit De Boogaert 
en twee keer van Dijk en 
Duin.

Brandweer heeft 
rustige week

Kans voor Jimmy Hendriks
Castricum - Libra Ener-
gy heeft op 19 februari een 
tweejarig sponsorcontract 
gesloten met het Castricum-
se darttalent Jimmy Hendriks. 
In 2011 won hij, op 17-jari-
ge leeftijd, het EK, de World 
Masters en werd wereldkam-
pioen bij de junioren. Jimmy 
deed voor het eerst in 2013 
mee aan het World Professio-
nal Darts Championship in 
Lakeside waar hij in de eer-
ste ronde wist te winnen van 
kampioen Martin Adams.
Jimmy heeft de top dus al 
eerder binnen handbereik 
gehad, maar door een aan-
tal tegenslagen heeft hij deze 
uiteindelijk net niet gehaald. 
Wel is hij nog altijd erg am-
bitieus en staat in Nederland 
bekend als een van de grote 

talenten van dit moment, ze-
ker gezien zijn prestaties bij 
de Dutch Open vorige maand 
in Assen. Daar liet de 21-ja-
rige darter zien dat hij nog 
steeds de internationale top 
zou kunnen bereiken. 
Via  medewerker Stephan 
Castricum van Libra Ener-
gy BV kwam Jimmy onder 
de aandacht van de direc-
tie. Door de sponsoring krijgt 
Jimmy opnieuw de kans om 
aan de top te komen. Een van 
zijn doelen is om zich weer te 
kwalificeren voor het WK en 
mogelijk volgend jaar deel te 
nemen aan het PDC-darts-
circuit. Het eerstvolgende in-
ternationale toernooi waar 
Jimmy zal darten is het HAL 
Open in Venray op 19 en 20 
maart. 

Winnaars bij 
De Vrijheid

Hulpdiensten rukken 
massaal uit, vals alarm

Castricum -Maandag om 
16.00 uur zijn de hulpdien-
sten massaal uitgerukt voor 
een voertuig te water in de 
omgeving van De Bloemen. 
Na een grote zoekactie in de 
omgeving kon niemand iets 
vinden en is de zoekactie ge-
staakt. 
Op hetzelfde tijdstip was een 

auto te water geraakt op de 
A9 bij Heemskerk en daar-
door is verwarring ontstaan. 
Twee duikwagens van de 
brandweer en een tankauto-
spuit, traumahelikopter, twee 
ambulances en diverse poli-
tie-eenheden konden weer 
retour. Foto: Hans Peter Oli-
vier.
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Waar komt die 
straatnaam vandaan?

Waar komt die 
straatnaam vandaan?

Wie kent ze niet, de juffen en meesters op de Uitgeestse basisscholen. Ze kennen 
vaak de helft van het dorp! Monique Teeling ging bij de scholen langs om de juffen 
en meesters te vragen naar hun ervaringen in Uitgeest. Haar bevindingen vindt u  
onder deze kop regelmatig in de Uitgeester Courant.

Uitgeest - Zij volgde de 
Kleuter Leidster Opleiding 
School in Haarlem en staat 
inmiddels meer dan 30 jaar 
voor de klas. Nelleke Wester 
kwam op 21-jarige leeftijd in 
Uitgeest werken en merkte 
direct dat de Uitgeester be-
woners haar echt wilden le-
ren kennen. Zij werkte eerst 
op de Molenhoek. Een ka-
tholieke school waarvan zij 
zich onder andere herinnert 
dat alle leerkrachten van ver-
schillende Uitgeester scholen 
door de pastoor werden uit-
genodigd als deze jarig was. 
Er werd koffie met taart ge-
serveerd en zodoende kende 
iedereen elkaar. 
Toen haar derde zoon werd 
geboren, stopte zij met wer-
ken. Dat hield zij precies 
twee jaar vol maar wilde toen 
graag weer aan het werk. 
Zij werd aangenomen op de 
openbare basisschool voor 
Dalton onderwijs De Wissel. 
Ooit waren hier zes kleuter-
klassen, nu zijn er nog twee 
over met kinderen van de 
Kleis en uit het dorp maar 
ook uit Heemskerk. Met een 
lach vertelt Nelleke dat er nu 
zelfs kinderen in haar klas 
zitten van wie zij de moeders 

heeft les gegeven. Nelleke: 
“Het is leuk om dingen in een 
leerling van een ouder te her-
kennen.” 
De kleuters vindt zij niet zo-
zeer veranderd in de loop der 
jaren, wel de wereld om hen 
heen. Haar hart ligt echt bij 
deze leeftijdsgroep waarmee 
je zo goed kunt inspelen op 
bepaalde activiteiten. Is er 
een bezoek aan de dieren-
tuin geweest, dan is dat pri-
ma in te passen in het spe-
len met letters of cijfers. Nel-
leke: “Wij werken volgens het 
Daltonprincipe en leren kin-
deren stap voor stap zelf-
standig worden. Dat doen 
wij door samen te werken en 
ze te leren omgaan met ver-
antwoordelijkheid. We bou-
wen dat heel rustig op. Men 
weet niet altijd waar Dalton 
onderwijs voor staat en het 
idee bestaat dat kinderen 
hier alles zelf moeten doen.” 
Dat dit zeker niet het ge-
val is, wil Nelleke graag toe-
lichten. “Hier krijgen kinde-
ren taken op hun eigen ni-
veau, de kleuters werken 
met een weektaak met op-
drachten die in de loop van 
de week moeten worden af-
gerond. De leerkracht zorgt 

ervoor dat ieder kind suc-
ces ervaart bij het maken van 
de taak. Ook hebben wij het 
maatjes systeem waarbij de 
leerling voor een week een 
maatje heeft waarmee wordt 
samengewerkt, na een aantal 
weken wisselen de kinderen 
in de klas van plek en werken 
ze weer samen met een an-
der maatje. Een aantal keer 
per jaar wisselen de kinde-
ren zelfs van klas. Tijdens de 
wisselmiddag mogen zij zelf 
een activiteit kiezen. Zij zitten 
dan met verschillende leeftij-
den door elkaar. Zo zie je een 
kind uit groep 8 samen knut-
selen met een kind uit groep 
4.  Hierdoor leren zij elkaar 
goed kennen en dat bevor-
dert het gevoel van veiligheid 
op school.” 

Het is vrijdagmiddag en de 
kinderen luisteren aandach-
tig naar juf Nelleke die zeer 
beeldend een spannend ver-
haal voorleest. Een vierjarig 
jongetje droomt weg, wijst 
naar beneden en fluistert: 
“Nieuwe sok” om vervolgens 
zijn andere voet naar voren 
te steken en er geheimzinnig 
aan toe te voegen: “Ik heb er 
nóg een”.

Dagbustocht voor 65-plussers

Uitgeest - De jaarlijkse dag-
bustocht voor Uitgeesters 
van 65 jaar en ouder wordt 
door de S.U.S. dit jaar geor-
ganiseerd op woensdag 11 
mei.

Om 8.15 uur vertrekt de bus 
vanaf het gemeentehuis en 
rijdt richting Utrechtse Heu-
velrug. Voordat er een gids 
instapt voor een mooie tocht 
door de Utrechtse Heuvel-
rug wordt er eerst koffie ge-
dronken, uiteraard met ge-
bak. Zo komt u meer te we-
ten over de slag bij Arnhem, 
de Amerongse Bovenpolder, 
het huis van Keizer Wilhelm II 
en Kasteel Zuylenstein.
Na deze tocht rijdt de bus 
verder richting Barneveld 
naar het Oude Ambachten & 
Speelgoed Museum, alwaar 
u eerst aan tafel gaat voor de 
lunch. 
Aansluitend staat een bezoek 
aan het museum op het pro-
gramma. Het Oude Ambach-
ten en Speelgoedmuseum 
is werkelijk uniek. Het is het 
grootste particuliere museum 
op de Veluwe met 150 oude 
ambachten, verzamelingen, 
gereedschappen, werktui-

gen en huishoudelijke artike-
len. Regelmatig is er een am-
bacht in werking. Het Speel-
goedmuseum bezit prachti-
ge poppen, vernuftige con-
structies van Meccano, Dinky 
Toys, oude kinderserviesjes, 
poppenhuizen, stoommachi-
nes, rijdende treinen, mecha-
nisch blikken speelgoed.
De bijdrage voor deze dag-
bustocht is vastgesteld op 
37,50 per persoon. Dit is in-
clusief vervoer met luxe tou-
ringcar, twee keer koffie met 
gebak, rondrit Utrechtse 
Heuvelrug met gids, koffieta-
fel met soep en kroket en en-
tree museum.

U kunt zich op dinsdag 8 
maart en donderdag 10 maart 
tussen 9.00 en 12.00 uur in-
schrijven op het kantoor van 
de S.U.S. ,1ste etage van 
dorpshuis de Zwaan, Middel-
weg 5 te Uitgeest. Contan-
te betaling bij inschrijving. U 
ontvangt dan een deelname-
bewijs en brief met informa-
tie over deze dag. 
U dient voor deelname aan 
deze dag redelijk goed ter 
been te zijn; rollators worden 
niet meegenomen.

Aangepaste busroutes 
tijdens renovatie tunnel
Uitgeest - De buslijnen 
73 (Haarlem – Uitgeest) 
en 74 (IJmuiden – Heems-
kerk) krijgen een aange-
paste route tijdens de re-
novatie van de Velsertun-
nel. Dit zijn de provincie 
Noord-Holland en Con-
nexxion overeengeko-
men in een alternatief ver-
voersplan voor de komen-
de periode. Voor de bus-
reiziger wordt de omrijd-
tijd tijdens de afsluiting 
van de Velsertunnel daar-
mee aanzienlijk ingekort.  

Tijdens de renovatie van 
de Velsertunnel wordt al 
het verkeer omgeleid via 
de A9/Wijkertunnel. Om 
de reistijd voor deze om-
leidingsroute in te korten 
zijn de provincie Noord-
Holland en Connexxion 
gekomen tot een goed 
alternatief vervoersplan. 
Hierbij wordt het busver-
voer zoveel mogelijk aan-
gesloten op de veerpont 
in Velsen (buslijn 74) of 
op het NS station in Sant-
poort-Noord (buslijn 73). 

Om een goede overstap 
mogelijk te maken naar de 
veerpont of trein, gaan de 
bussen rijden op de veer-
pont- en treintijden. Voor 
jaarabonnementshouders 
van Connexxion die veel 
gebruik maken van lijn 73 
wordt een compensatiere-
geling uitgewerkt vanwe-
ge de overstap op de trein 
voor het traject Santpoort-
Noord – Beverwijk. De 
busreiziger wordt binnen-
kort via Connexxion op de 
hoogte gebracht van de 
nieuwe busroutes.
 
De provincie betaalt mee 
aan de aangepaste om-
leidingen van het open-
baar vervoer tijdens de 
sluiting van de Velsertun-
nel. Met deze bijdrage wil 
de provincie het openbaar 
vervoer ook aantrekkelijk 
houden tijdens de renova-
tiewerkzaamheden. De al-
ternatieve busroutes gaan 
in vanaf 16 april en gelden 
gedurende de periode dat 
de Velsertunnel gereno-
veerd wordt.
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FC Uitgeest ‘verliest’ met 1-1
Uitgeest - Zij van Zaan-
landia waren er maar wat 
blij mee, met dat ene punt-
je. Die van ons in het groen-
geel trokken zure gezichten. 
Clichés waren waar: “er had 
meer in gezeten”, “we ver-
zuimden om de 1-2 te ma-
ken” en het was vaak “net 
niet” in plaats van “net wel”.  
Feit was dat na negentig mi-
nuten op het scorebord 1-1 
oplichtte. Daarmee vergaten 
de gasten zichzelf te belonen 
in een wedstrijd waarin ze ei-
genlijk bij voortduring de bo-
venliggende partij waren.
Interimcoach Frits Walsmit 
kon niet beschikken over de 
geblesseerde Bob Out. Dat 
maakte de weg vrij voor de 
rentree van Joost de Jong die 
weer volledig beschikbaar 
lijkt te zijn voor de hoofd-
macht. Een goede zaak want 
hij speelde vandaag een de-
gelijke partij. 
FC Uitgeest begon goed aan 
de wedstrijd. Al snel na het 
beginsignaal van de wat war-
rig leidende scheidsrechter 
Metsemakers  zocht  en vond 
het team het initiatief in de 
wedstrijd. Het leidde tot wat 
kleine kansen. Toch was het  
vreemd genoeg Zaanlandia 
dat op voorsprong kwam.  Bij 
één van de spaarzame  aan-
vallen ging er ineens van al-
les fout aan de kant van FCU. 
Het gevolg? Spits Kok die zijn 
voet tegen de bal kon krijgen 
en daarmee doelman Sven 
Koning kansloos maakte. 1-0
Het was het sein voor FC Uit-

geest om nog meer aan te 
dringen. Dat was zo eenvou-
dig nog niet. Een harde wind 
over de lengteas van het veld 
maakte zorgvuldige combi-
naties bijna onmogelijk. Bo-
vendien moest de verdedi-
ging flink op zijn hoede blij-
ven. Vooral aanvaller Kho 
zorgde in deze fase voor “co-
de geel” bij de gastheren. In 
de 38e minuut bracht een 
hoekschop uitkomst voor 
FCU. De fraai aangesneden 
bal werd niet goed verwerkt 
door de verdediging van de 
Zaankanters. Het leder be-
landde voor de voeten van 
de mee gekomen verdediger 
Stan Vrouwe die niet aarzel-
de en de bal hoog in de tou-
wen joeg. 1-1
Coach Frits Walsmit zal in de 
rust ongetwijfeld zijn spelers 
hebben voorgehouden dat er 

vandaag toch echt iets te ha-
len viel. Het was te merken 
want de thee was nog niet op 
of FCU vloog uit de startblok-
ken vandaan. Ondanks flinke 
wind tegen werd bij voortdu-
ring het doel van keeper  Bos-
ma gezocht. De kansen kwa-
men maar steeds ging het al-
lemaal “net niet” goed, stak 
er weer heel irritant een been 
tussen van een Zaanlandia-
speler  of werd de kans ge-
woon gemist. Zelfs in de laat-
ste minuut nog wist Bosma 
een fraai en hard ingescho-
ten bal van invaller Wouter 
uit den Boogaard met zijn 
grote teen te beroeren waar-
door de bal net naast vloog. 
Kortom, winnen had gekund, 
misschien zelfs gemoeten 
maar het gebeurde niet. Flo-
rian Wolf, de nieuwe trainer 
met ingang van het volgende 
seizoen, zal op de tribune ge-
mengde gevoelens hebben 
overgehouden aan zijn eer-
ste wedstrijdkennismaking 
met zijn nieuwe team. Hij zal 
gezien hebben dat het qua 
strijdlust en passie wel goed 
zit, dat de verdediging staat, 
er kansen gecreëerd worden 
maar dat scoren FC Uitgeest 
niet altijd even makkelijk af-
gaat. Ook zondag weer niet. 
Jammer want daarmee is de 
achterstand op de nieuwe 
koploper Assendelft opgelo-
pen tot vijf punten. 

Toch zal het de komende we-
ken nog ongemeen span-
nend blijven in klasse 2A. 
Tenminste als “we” er in sla-
gen om wat zorgvuldiger 
met de kansen om te sprin-
gen. (De Afvallende Bal, foto: 
Bouke Hoogstra)

FC Uitgeest: Koning, de 
Jong, Vrouwe, van den 
Helder, Tim uit den Boog-
aard, Olgers, de Wit (76e 
Wouter uit den Boogaard), 
Koedijk, Emiel Sinnige, 
Duijn (71e Kristel), Half.

Zaterdag 27 februari 
Junioren:
Meisjes:
Meervogels 31 MB1-
FC Uitgeest MB1 10:15
Pupillen:
Sporting Krommenie D3-
FC Uitgeest D6 10:00
FC Uitgeest E1-DWS E1 13:00
FC Uitgeest F9-ADO ´20 F11 10:15

Zondag 28 februari
Senioren:
FC Uitgeest 1-VSV 1 14:00
FC Uitgeest 7-Vitesse 22 7 10:30
FC Uitgeest 10-Limmen 7 10:30
Tos Actief 7-FC Uitgeest 11 11:00
FC Uitgeest 12-KFC 6 10:30

Dames:
A-junioren:
SVA-FC Uitgeest A1  11:00
Pupillen:
FC Uitgeest D1 
Uitgeest Boardingtoernooi 17:00
FC Uitgeest F1 
Uitgeest Boardingtoernooi 09:00
FC Uitgeest F2 
Uitgeest Boardingtoernooi 13:00

Maandag 29 februari
Pupillen:
FC Uitgeest D2 
Uitgeest Boardingtoernooi 17:00
FC Uitgeest E1 
Uitgeest Boardingtoernooi 09:00
FC Uitgeest E2 
Uitgeest Boardingtoernooi 13:00

FC Uitgeest Vrouwen 1 
maakt geen fouten

Uitgeest - Kampioen word 
je niet door alleen te winnen 
van concurrenten, maar niet 
verliezen van lagere teams is 
ook belangrijk. De vrouwen 
van FC Uitgeest mochten het 
dit weekend opnemen te-
gen de uiterst sportieve hek-
kensluiter OFC. Uitgeest be-
gon de wedstrijd romme-
lig, dat viel te wijten aan de 
straffe wind die schuin over 
het veld raasde. De ballen 
vlogen alle kanten op maar 
Anouk de Goede wist toch de 
0-1 te scoren in de 20e mi-
nuut. In de 30e minuut was 
er een grote kans voor Lotte 
Smit, zij schoot de bal tegen 
de paal. De bal keerde te-
rug in de voeten van Bo Smit 
maar die was hier niet op be-
dacht dus schoot zij de bal 
over. In de 40e minuut scoor-
de Daniëlle Kortekaas de 0-2 
uit een corner na miscom-
municatie acterin bij OFC. 
De tweede helft had Uitgeest 
wind mee. Na een goed voor-
bereidend werk van Anouk 
de Goede kon Sophie Wals-
mit een perfecte pass op Bo 
Smit geven die de bal vervol-
gens onberispelijk tegen de 
touwen schoot. Daniëlle Kor-
tekaas heeft de 0-4 en 0-5 
voor haar rekening genomen. 
In de 80e minuut wilde Lotte 
Smit een voorzet geven vanaf 
de cornervlag, mede door de 
wind eindigde deze bal ach-
ter de keeper van OFC, 0-6. 
Eva Schavemaker gaf de as-
sist voor het laatste doelpunt 
die Daniëlle Kortekaas af-

rondde. Eindstand van deze 
wedstrijd: 0-7.

Kersverse inwoonster van 
Uitgeest Robin Leijen, is wo-
man of the match. Na veel 
doorzettingsvermogen na 
een blessure bijna een hele 
wedstrijd gespeeld.

Uitgeest - Team 1 van TT-
VU werd afgelopen week on-
aangenaam verrast. Ze had-
den AMVJ 1 uit Amstelveen 
te gast. De avond begon zo-
als gewoonlijk met een winst 
door Henk Spoelstra. Martin 
van Veen mocht als tweede 
en kon de winst niet afdwin-
gen. Victor Tchernov werd 
hard door zijn tegenstan-
der bediend. Vooral Henk en 
Martin maakten het uitda-
gend voor de tegenstander, 
maar het mocht niet baten. 
Zoiets maken onze mannen 
niet vaak mee, ze moesten 
met een 1-9 nederlaag ge-
noegen nemen. Waar het in 
het begin nog veelbelovend 
naar promoveren uitzag, ziet 
het er nu uit naar een hand-
having in de tweede klasse. 
Desondanks is de club trots 
op hun Team 1, want er wer-
den mooie rally’s gespeeld en 

de spanning tijdens de laat-
ste punten was om te snij-
den. De trainende leden ver-
anderden vaker in een stil en 
steunend publiek. 

Deze week werden geen an-
dere wedstrijden van de re-
guliere competitie gespeeld.

Het ledenaantal en talent van 
Tafeltennis Vereniging Uit-
geest neemt toe. Naast een 
nieuwe jeugd van op dit mo-
ment 5 leden, zijn er 2 da-
mes en 4 heren bij gekomen. 
Sommigen met minder erva-
ring en sommigen die vroe-
ger wel eens gespeeld heb-
ben. Mocht je het ook eens 
willen proberen, kom vrijblij-
vend op maandag- en don-
derdagavond vanaf 20:00 uur 
langs in de sportzaal van ba-
sisschool De Wissel op De 
Hoop 3.

     Tafeltennisnieuws



Jubilerende Jacqueline Veerman:

‘Mijn plek is in de 
gezondheidszorg’

Uitgeest - Zij is een bekend 
gezicht voor veel Uitgeesters 
en werkt deze week 25 jaar 
bij huisartsenpraktijk Krijgs-
man & Van Wijk en 2,5 jaar 
voor dr. Veenstra en dr. Huis-
man. Ooit overwoog zij ver-
pleegkunde te gaan doen 
maar koos toch voor het vak 
van doktersassistente waar 
zij in 1990 haar diploma voor 
haalde. Er werd stage gelo-
pen bij dr. Smeets, gewerkt 
bij dr. Dunnewold en een 
Heemskerkse huisartsen-
praktijk voordat zij in 1991 
in vaste dienst kwam in Uit-
geest. 
Jacqueline: “Dit werk gaf mij 
veel voldoening. Ik beant-
woordde de telefoon, bekeek 
wat patiënten nodig hadden 
en daarnaast was ik de rech-
terhand van de huisartsen. 
Als doktersassistente ben je 
de spil tussen huisarts en pa-
tiënten en vertaalt bijvoor-
beeld naar hen wat de huis-
arts heeft bedoeld. Door twee 
fantastische bazen, dr. Krijgs-
man en dr. Van Wijk, werd mij 
de mogelijkheid geboden 
door te groeien en mijzelf te 
ontwikkelen. Zodoende werd 
ik praktijkondersteuner so-
matiek wat inhoudt dat je pa-
tiënten met een chronische 
ziekte zoals Diabetes Melli-
tus, Astma, COPD en Hart- 
en Vaatziekten begeleidt.” 
Zelf woont zij in Heems-
kerk en heeft drie grote 
zoons die tijdens haar stu-
die en werk werden opge-
vangen door opa’s en oma’s. 
Jacqueline:”Dat was gewel-
dig want met dit werk moet 
je om 08.00 uur op de prak-
tijk zijn, of je kind nou ziek is 
of niet.” In het begin combi-
neerde Jacqueline beide ba-
nen, werkte anderhalve dag 
als doktersassistente en an-
derhalve dag als praktijkon-
dersteuner. Jacqueline lacht: 
“Dat was voor patiënten wat 
lastig, men zag mij eerst de 
urine controleren en vervol-
gens haalde ik iemand uit de 
wachtkamer. Dus bij de ver-
huizing naar de Molenstraat 
heb ik afscheid genomen van 
mijn doktersassistentebaan.” 
Sinds 2013 is Medisch Cen-
trum Molenstraat de plek 
waar vele disciplines bij el-
kaar komen. De lijnen zijn 
korter nu onder andere thuis-
zorg, fysiotherapie, apotheek, 
psychologische zorg en dië-
tiste in één gebouw zijn ge-
huisvest. Jacqueline: “De 

mensen moesten hier wel 
aan wennen, waren wat hui-
verig want het was verder 
weg. Daar spelen wij op in 
door iets meer visites aan 
huis te doen. Voor ons was 
dat ook aanpassen maar we 
zijn efficiënter gaan werken 
met elkaar om optimale kwa-
liteit van zorg te bieden.” 
Minimaal vier keer per jaar 
laat zij zich bij- of nascholen 
op alle vakgebieden. Daar-
naast overlegt zij regelma-
tig met andere praktijkon-
dersteuners uit de regio om-
dat het gewenst is in dit be-
roep met anderen te spar-
ren. Er komt meer bij kij-
ken dan alleen de consul-
ten, de ouderenzorg veran-
dert en ouderen worden ge-
acht zo lang mogelijk thuis 
te blijven wonen. Jacqueli-
ne: “Tijdens de huisbezoe-
ken probeer ik te achter-
halen wat men nodig heeft. 
Je krijgt te maken met een-
zaamheid en daarom moet 
ik op de hoogte zijn van wat 
er te doen is in bijvoorbeeld 
Geesterheem of De Zwaan. 
Bij iedere patiënt zoem je op-
nieuw in, het belang van die-
gene staat voorop, je levelt 
en probeert hem of haar te 
begrijpen. Wij zijn niet alwe-
tend. De patiënt voelt het li-
chaam en weet wat er nodig 
is en ik kijk wat ik daar in kan 
betekenen. Sommigen zoe-
ken op internet, daar sta ik 
voor open. We kunnen erover 
praten en soms kan ik angst 
of bezorgdheid wegnemen. 
Ik moedig het aan dat de pa-
tiënt zelf de regie over het le-
ven houdt.” 
Ze benadrukt dat de gezel-

ligheid binnen het team haar 
werk extra leuk maakt en ziet 
het daarnaast als een ca-
deautje dat patiënten mooie 
verhalen over vroeger met 
haar delen. Haar roots liggen 
in West-Friesland en zij her-
kent in Uitgeesters de direct-
heid en de humor: Jacqueli-
ne: “Uitgeesters zijn leuk om 
voor te mogen werken, het 
zijn harde werkers en het 
Noord-Hollandse ‘ons kent 
ons’-gevoel daar houd ik 
van, daar voel ik mij bij thuis.” 
(Monique Teeling)

Arjen Krijgsman:
“Jacqueline begon bij ons 

als jonge leerling doktersas-
sistente en heeft zich door 

haar leergierigheid, doorzet-
tingsvermogen en de con-
frontatie met het leven ont-
popt tot een liefdevolle, al-
lerte, empatische en kun-
dige praktijkondersteuner. 

Haar brede, stralende glim-
lach geeft een ieder ener-

gie!”

Dirk Jan van Wijk:
“In 25 jaar heeft zij nooit 
een probleem gehad met 
een patiënt. Dat is opmer-

kelijk en zegt veel over haar 
kwaliteiten, want mensen 

komen bij ons met hun zor-
gen, emoties en ellende en 
zijn daardoor wel eens licht-
geraakt. Jacq. is een gou-

den meid met zilveren jubi-
leum!”

Meisjes 8D1 van 
MHCU kampioen

Uitgeest - Het was afgelo-
pen zondag een bijzondere 
dag voor de meiden van 8D1 
van Mixed Hockey Club Uit-
geest. De hockeysters moes-
ten de laatste twee wedstrij-
den van hun zaalcompeti-
tie spelen en alleen bij winst 
van beide duels zouden zij als 
nummer 1 in de poule eindi-
gen.
De eerste wedstrijd werd nipt 
met 2-1 gewonnen. Onder-
tussen kregen de speelsters 
van IJburg (die op dat  mo-
ment het klassement aan-

voerden) medailles om de 
nek gehangen om een even-
tueel kampioenschap alvast 
te vieren. Een tikkeltje ner-
veus begonnen de speelsters 
aan de laatste partij. Het was 
super spannend met kansen 
over en weer maar uiteinde-
lijk was Uitgeest de sterkste 
ploeg.  

Mara, Pien, Josafien, Irini, 
Milou, Robin, Yana, Meike, 
Pleun en coach Ronald van 
Dijck van harte gefeliciteerd 
met dit prachtige resultaat.

Uitgeest - Soms zit het mee, 
soms zit het tegen. Soms zit 
je zelf te stuntelen, en soms 
ben wél 100% bij de les.
En als dan de sterren goed 
staan en alles meezit én 
je maat doet ook nog al-
les goed, dan scoor je een 
hoop procentjes. En dat de-
den wij. Meestal heb ik wel 
wat te zeuren over mijn maat: 
‘Na een doublet spelen we 
toch geen transfers!’, of heeft 
hij wat aan te merken op mij: 
‘Wat zit er in je oog? Zag 
je niet dat ik een singleton 
had?’, maar afgelopen com-
petitie-avond was er geen re-
den voor wederzijds gekift. 
Gaandeweg de avond kre-
gen wij beiden het gevoel dat 
alles wel snor zat: Signalen 
werden door de maat begre-
pen, uitkomsten pakten goed 
uit, niet zo goede scores wer-
den, door beiden, stoïcijns 
geïncasseerd, vermeende 
slechte scores bleken toch 
goede te zijn. En aan het ein-
de van de avond knikken we 
genoegzaam naar elkaar: 
‘Geen fouten gemaakt, dat 
moet wel een goede score 
zijn!’ En dat blijkt, 67%. Maar 
goed, indachtig mijn ex-
schoonmoeder, genoeg van 
al die eigen roem want ‘eigen 
roem stinkt’ (best wel lekker, 
trouwens!) . Dan nog even de 
loftrompet voor de anderen. 

Ineke Los scoorde met in-
valler Siebren Graafsma een 
mooie 55% in de A-lijn, geen 
geringe prestatie. In de E-lijn 
een mooie 63% voor Tineke 
de Groot-Constance Dirks. 
En in de andere lijnen boven-
in steeds een 60% als hoog-
ste score. Niks om je voor te 
schamen. Ik wou dat wij dat 
elke week scoorden!
Hieronder ziet u de drie 
hoogsten van iedere lijn.

A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul 
Wijte 67,01%, 2 Klaas de 
Groot-Peter Kossen 57,29%, 3 
Ineke Los-Siebren Graafsma 
55,21%;
B-lijn: 1 Ed de Ruyter-Siem 
Wijte 60,00%, 2 Henny Kaan-
dorp-Ans Verheijde 59,50%, 
3 Henk Graafsma-Toin Graaf-
sma 57,92%;
C-lijn: 1 Joop de Beer-Fie-
neke de Beer 60,05%, 2 Mil-
ja van den Booren-Jeanne 
Admiraal 59,38%, 3 Ria Bee-
rens-Riet Meijer 53,65%;
D-lijn: 1 Jan van den Boo-
ren-Eddy Jansen 60,42%, 2 
Riny van Wijk-Ton van Wijk 
57,81%, 3 Jaap Molenaar-Ka-
rin Tushuizen 57,29%;
E-lijn: 1 Tineke de Groot-
Constance Dirks 63,54%, 2 
Gré Krom-Ank Kager 62,50%, 
3 Ger van Andel-Rob de Neef 
58,33%.
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws
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Ophaaldata restafval
In week 9 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 29 februari. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 2 maart.
De Koog: donderdag 3 maart.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 4 maart. 

Burgerlijke stand
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 
L.C. Truijens en J.D. Donkersloot

Nachtwerkzaamheden 
N203 Castricum-Uitgeest
De provincie voert van maandag 14 tot en met donderdag 17 maart 2016 
de laatste werkzaamheden uit aan de N203 tussen Castricum en Uitgeest. 
De N203 is vier nachten van 20.00 uur tot 5.00 uur afgesloten voor al het 
verkeer, met uitzondering van nood- en hulpdiensten. Om de hinder voor 
het verkeer te beperken vinden de werkzaamheden in de nachten plaats.
De laatste werkzaamheden bestaan uit het vastzetten van de bermran-
den langs het asfalt. Deze zijn verzakt door de vele regen. De markering 
op het fietspad langs de provinciale weg wordt vernieuwd, omdat deze 
in het donker niet meer goed zichtbaar is. Het fietspad bij het tankstation 
in Castricum wordt geasfalteerd. Ook lijnt de provincie de bestaande ge-
leiderails uit en worden enkele verkeersborden aangepast en rechtgezet.
Tijdens de afsluiting volgt het verkeer omleidingsroutes van en naar Cas-
tricum, Uitgeest, Limmen en Heiloo. Deze omleidingen worden met ge-
le borden aangegeven.

Alcohol op aantal plaatsen verboden
In Uitgeest zijn sinds kort een aantal gebieden aangewezen als alcohol-
verbodsgebieden. Dit is gebeurd op grond van de Algemene Plaatselij-
ke Verordening. Op openbare plaatsen in deze gebieden is het voort-
aan verboden alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken fles-
sen, glazen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te  
hebben. Doel van de maatregel is om overlast gevend gedrag in deze  
gebieden verder terug te dringen.

Het verbod geldt voor de volgende gebieden:
•  de ‘loop- en slooproute’: vanaf de Langebuurt tussen de Meldijk en  

het Kuiperspad tot het Tolpad, de Middelweg, Prinses Beatrixlaan, 
Geesterweg, de Zientunnel, de Krijgsman, Anna van Renesselaan en 
de Vrede;

•  de jongerenontmoetingsplaatsen: Castricummerweg tegenover  
nummer 13, Anna van Renesseplein tegenover nummer 8 en een 
straal van 50 meter daaromheen;

•  alle speelterreinen en schoolpleinen en een straal van 50 meter  
daaromheen;

•  de uitgaansgebieden: Middelweg 13, Langebuurt 16, Middelweg 180 
 en een straal van 50 meter daaromheen;
•  het stationsgebied en een straal van 50 meter daaromheen;
•  het Zienhouse: Zienlaan 10 en een straal van 50 meter daaromheen;
•  de supermarkten: Anna van Renesseplein 1, Middelweg 80, Melis  

Stokelaan 1 en een straal van 50 meter daaromheen.

De politie kan boetes uitdelen bij overtreding van dit verbod.

Brandveilig leven? 
Doe de check
Brandweer Kennemerland wil samen met u ervoor zorgen om de  
eigen woon- en leefomgeving brandveiliger te maken. Iedereen kan zich 
aanmelden voor een gratis woningcheck op de website van brandweer 
Kennemerland: www.brandweer.nl/kennemerland/brandveiligleven/
aanmeldingsformulier

Wethouder Judie Kloosterman bij de opening van de wandelroute die van 
het NS-station Beverwijk via Heemskerk en Uitgeest naar NS-station Cas-
tricum voert.

200 kilometer wandelroutes in 
Midden-Kennemerland
Op zaterdag 13 en zondag 14 februari zijn twee nieuwe routes van Wan-
delnetwerk Noord-Holland ingelopen. Op zaterdag in een heerlijk win-
terzonnetje door de afwisselende omgeving van Haarlem-Noord, Sant-
poort, Velsen-Zuid en Velserbroek. En op zondag kwamen de waterdich-
te wandelschoenen goed van pas tijdens een mooie wandeling door de 
groene randen van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum. Jaap 
Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en verschillende 
wethouders van de gemeenten waardoor de routes lopen, waren aanwe-
zig bij de opening en start van de wandelingen. Voor Uitgeest gaf wet-
houder Judie Kloosterman een toelichting op het aantrekkelijke Uitgees-
ter deel van de nieuwe route Beverwijk-Castricum.   

Wandelnetwerk Noord-Holland is de laatste tijd gegroeid met ruim 1000 
kilometer aan routes, waarvan 200 kilometer in Midden-Kennemerland. 
Op zeven verschillende locaties in Noord-Holland werd deze mijlpaal ge-
vierd. In totaal liepen ruim 300 mensen de openingswandelingen mee. 
De routes zijn te vinden op de website www.wandelnetwerknoordhol-
land.nl

Het wandelnetwerk is een initiatief van de samenwerkende gemeenten 
en terreinbeheerders in Noord-Holland. De aanleg is financieel mogelijk 
gemaakt door de  provincie Noord-Holland.

Schrijft u mee aan de Woonvisie Uitgeest?

De gemeente Uitgeest stelt in samenwerking met bureau 
Companen een woonvisie op voor Uitgeest. Deze visie 
moet onder meer antwoord geven op de vraag voor welke 
groepen inwoners Uitgeest in de nabije toekomst moet gaan 
bouwen en wat voor soort woningen dat dan bij voorkeur zou-
den moeten zijn. De inbreng van de inwoners van Uitgeest bij de 
beantwoording van deze vragen is uiteraard van groot belang! 

Via het nieuwsbericht op de homepage van de website www.
uitgeest.nl is een vragenformulier te vinden. Dat kunt u nog 
deze week (tot  1 maart 2016) online invullen. De antwoor-
den worden gebruikt bij het opstellen van de Woonvisie  
Uitgeest, die in mei 2016 aan de gemeenteraad ter besluit-
vorming wordt voorgelegd.

GEBOREN
Sarah Boogaard, dochter van 
J.G.J. Boogaard en D. de Koekkoek
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