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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Nachtelijk tennis  
Uitgeest – Afgelopen vrij-
dag trainden de mannen van 
het Media Meadows Wereld-
duurrecord dubbelspel ten-
nis voor Stichting Terre - Rett 
Syndroom Fonds een he-

le nacht door in De Zien van 
Uitgeest. Zeer nuttig, be-
dankt Sportcentrum Uitgeest 
en Robbert Jan Vrenegoor 
voor het mogelijk maken. De 
mannen speelden 5 kwar-

tier een dubbel of een sin-
gle en dit deden ze 8 uur 
lang als training. Nog 152 
dagen dan gaat het Wereld-
duurrecord van start. Zie ook 
www.62uur.nl.

CAKE VAN DE WEEK

KANEEL CAKE

IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN

FEBRUARI 
CAKE MAAND!!

FEBRUARI 
CAKE MAAND!!

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

6,95
8,95
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 
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nu ook thuis!
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jumbo.com(Zie advertentie elders in deze krant)

Deze week in De krant!
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Lezing over nalatenschap 
door notaris Leegstra
Uitgeest – Donderdag 2 
maart is van 9.30 tot 11.00 
uur in De Zwaan een lezing 
over nalatenschap, erfbelas-
ting, testament en schenking 
door notaris Saskia Leegstra. 
Er zijn zoveel termen: erfenis, 
erfrecht, erfbelasting, schen-
king, testament, levenstes-
tament, wilsbekwaam, men-
tor, curator, gevolmachtigde. 
Maar hoe zit het nu precies? 
Wat en hoe kunt u het bes-
te uw zaken goed regelen? 
Hoeveel mag u aan uw kin-
deren schenken? Hoe zit het 
met de erfbelasting van uw 
eigen huis als u of uw partner 
komt te overlijden? Is het no-
dig een testament te maken? 
Wat is het verschil tussen een 
testament en een levenstes-
tament? (In een levenstesta-
ment staan uw wensen, wan-
neer u niet meer in staat bent 
deze zelf te regelen. In een 
testament regelt u wat er met 

uw bezittingen moet gebeu-
ren na uw overlijden). 
Deze onderwerpen wor-
den tijdens deze lezing be-
handeld door notaris Sas-
kia Leegstra van het Uitgees-
ter Notariaat. Er is gelegen-
heid tot het stellen van vra-
gen. Ook is er foldermateri-
aal aanwezig. Indien wense-
lijk kan er een afspraak ge-
maakt worden voor een per-
soonlijk advies. 
De entree bedraagt 2 eu-
ro, inclusief koffie of thee in 
de pauze. U kunt vooraf of 
aan de zaal een kaartje ko-
pen. Informatie en opgeven: 
op het kantoor van Stich-
ting Uitgeester Senioren, op 
de eerste etage van Dorps-
huis de Zwaan, Middelweg 
5,  Uitgeest of telefonisch via 
0251 – 319020 of via de mail: 
s.u.s@inter.nl.net. Zie ook 
de website: www.uitgeester-
senioren.nl.

Uitgeest - Na overlastklach-
ten heeft de politie zaterdag-
avond even na 11 uur twee 
jongens aangetroffen op het 
Regthuysplein. Zij nuttigden 
daar alcohol en waren nog 
geen 18 jaar. De drank is af-
genomen en beiden zijn be-
keurd.

Overlast op 
Regthuysplein
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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

Henk Beentjes voorzitter 
Zonnebloem Uitgeest
Uitgeest - Twaalf jaar gele-
den werd Thijs Fonville gebeld 
met de vraag of hij als vrijwil-
liger bij Nationale Vereniging 
de Zonnebloem afdeling Uit-
geest wilde komen. De Zon-
nebloem leek hem in de ge-
nen te zitten want zijn moe-
der en zus belegden vroeger 
al vergaderingen hiervoor bij 
hen thuis. Thijs: “In het be-
gin dacht ik oh jee hoe werkt 
dit en kon er geen touw aan 
vastknopen maar daar rol je 
vrij snel in. Ik moet zeggen dat 
je van dit werk energie krijgt. 
Het is mooi om te zien hoe tij-
dens vergaderingen dingen 
besproken en geregeld wor-
den. Uitgeest is een kleine 
gemeenschap en dat werkt 
anders, wellicht sneller dan in 
bijvoorbeeld een stad. “
Na twaalf jaar wordt het tijd 
om het stokje over te dragen 
aan een nieuwe voorzitter. Dat 
is zo geregeld in de statuten 
en Thijs heeft daar vrede mee: 
“Je moet oppassen dat de ge-
drevenheid niet wegzakt, dat 
het een automatisme wordt of 
dat je vastroest. Andere men-
sen hebben vaak weer nieu-
we, frisse ideeën of inzich-
ten.” Lang hoefde Thijs niet te 
zoeken naar een opvolger, hij 
kende Henk Beentjes al heel 
lang en wist dat hij een pri-
ma kandidaat zou zijn: “Henk 
heeft zóveel ervaring, is een 
sociaal mens dus ik heb hem 
gevraagd.” Henk Beentjes be-
zocht een ledenvergadering 
en meldde na te willen den-
ken over het verzoek. Henk: 
“Het is fijn te ervaren dat ik 

op voorhand veel vertrouwen 
krijg, dat is leuk binnenkomen 
maar dat geeft geen garan-
tie.” Henk werkte bij de over-
heid als leidinggevende, was 
gemeentesecretaris en daar-
naast altijd actief in vrijwilli-
gerswerk voor onder ande-
re VVV en Rode Kruis. Henk: 
“Met mijn vrouw Tineke zat ik 
in de sociaal maatschappelij-
ke hoek, dat kregen wij van 
huis uit met de paplepel in-
gegoten. Ik vind het een ge-
not om in mijn vrije tijd iets 
voor een ander te doen en 
neem mijn eigen bagage mee. 
Ik ben nu vijf jaar gepensio-
neerd en geniet van de con-
tacten die je door vrijwilligers-
werk legt. Het viel mij overi-
gens onmiddellijk op dat zo-
veel mensen betrokken zijn in 
dit dorp. Men heeft oog voor 
elkaar.”
Eigenlijk kent heel Uitgeest 
Henk Beentjes, zij het in de 
gedaante van kindervriend 
die in november vanuit Span-
je aanmeert in de haven. Ver-
der speelt hij graag gitaar, 
leest veel of maakt een ste-
vige wandeling ter ontspan-
ning. Terwijl Thijs op de ach-
tergrond nog hand- en span-
diensten zal verrichten, gaat 
Henk met enthousiasme aan 
zijn nieuwe functie bij de Zon-
nebloem beginnen. Henk: “Ik 
voel een groep om mij heen 
die klaar staat voor elkaar en 
dat is mooi om te zien. Als ik 
daar een heel klein steentje 
aan kan bijdragen dan ben ik 
een gelukkig mens.” (Moni-
que Teeling)

Eerste Repair Café  
Uitgeest – 16 februari was het 
eerste Repair Café in Dorps-
huis de Zwaan georganiseerd 
door Stichting Uitgeester Se-
nioren (S.U.S) Duurzaamheid, 
repareren als alternatief voor 
weg gooien en sociale inter-
actie zijn de speerpunten. 
Wethouder Antoine Tromp 
heeft de opening verricht door 
een kapotte lamp aan te bie-
den. Deze werd naar tevre-
denheid gerepareerd.
Uitgeesters konden hun ka-
potte spullen samen met vrij-
willige reparateurs, weer in or-
de maken. Er zijn vrijwilligers 
die kunnen helpen met re-
paratie aan kleding of textiel, 
elektrische apparaten, fietsen, 
meubels, houten voorwerpen, 
computers en kleine huishou-
delijke apparaten. Reparaties 

zijn kosteloos, maar men dient 
zelf zorg te dragen voor mate-
rialen, die nodig zijn om een 
reparatie te verrichten.
Ter gelegenheid van de ope-
ning ontving elke bezoe-
ker met een reparatieverzoek 
een leuke verrassing. Er zijn 
21 mensen met hun defec-
te apparaat of fiets langs ge-
komen. Het resultaat was dat 
negen reparaties gelukt zijn. 
Bij de andere gevallen werd 
een advies gegeven. Wethou-
der Antoine Tromp testte ook 
nog een gerepareerde rollator 
en deze deed het weer uitste-
kend.
Het eerstvolgende Repair Ca-
fé in De Zwaan is op 23 maart. 
De openingstijden zijn van 
9.30 tot 11.30 uur. De toegang 
is gratis.

Uitgeest - Een reiziger werd 
zondagavond bij het verla-
ten van de trein op het sta-
tion Uitgeest gecontroleerd 
door NS-personeel. Hij bleek 
geen geldig vervoersbewijs 
te hebben en weigerde zijn 

ID te tonen. Vervolgens zette 
hij het op een lopen. Helaas 
voor hem de verkeerde kant 
op, waardoor hij kon worden 
aangehouden. Voor verdere 
afhandeling werd hij overge-
bracht naar het politiebureau.

Reiziger op de loop

Zaterdag 25 februari
Jongens:
FC Uitgeest JO17:2 Zeevogels JO17-1  11:15
LSVV JO17-3 FC Uitgeest JO17:3  14:45
IVV JO17-3 FC Uitgeest JO17:4  12:00
FC Uitgeest JO15:1 Volendam (rkav) JO15-2  14:30
FC Uitgeest JO15:2 Koedijk JO15-2  14:30
Flamingo s64 (de)JO15-1 FC Uitgeest JO15:3 1 3:00
FC Uitgeest JO14:2 AFC 34 JO14-2  14:30
Kolping Boys JO13-3 FC Uitgeest JO13:2  11:30
FC Uitgeest JO13:4 Vrone JO13-2  13:00
FC Uitgeest JO13:5 Castricum JO13-3  09:00
Zwanenburg JO12-1 FC Uitgeest JO12:2  11:00
FC Uitgeest JO11:1 Reiger Boys JO11-1  09:00
V.V. Bergen JO11-1 FC Uitgeest JO11:2  10:30
FC Uitgeest JO11:3 Castricum JO11-2  11:30
Kennemers JO11-2 FC Uitgeest JO11:4  10:15
FC Uitgeest JO11:5 AFC 34 JO11-4  10:00
George st JO11-1 FC Uitgeest JO11:6  10:00
FC Uitgeest JO10:1 Reiger Boys JO10-1  10:15
BOL JO10-1 FC Uitgeest JO10:3  09:00
ODIN 59 JO9-4 FC Uitgeest JO9:2  10:00
FC Uitgeest JO9:3 Zeevogels JO9-1  10:15
FC Uitgeest JO9:5 Meervogels 31 JO9-4  10:15
Alkmaarsche Boys JO9-2 FC Uitgeest JO9:6  10:00
OFC JO8-3 FC Uitgeest JO8:2  13:00
Koedijk JO8-5 FC Uitgeest JO8:3  08:45

FC Uitgeest JO8:4 LSVV JO8-4  09:00
Sp. Krommenie JO8-4 FC Uitgeest JO8:5  10:00
FC Uitgeest JO7:1 .
FC Uitgeest KB1 . 08:45

Meisjes:
FC Uitgeest MO19:1 VVC MO19-1  14:30
FC Uitgeest MO17:2 Meervogels 31 MO17-1  12:30
LSVV MO13-1 FC Uitgeest MO13:1  12:45
FC Uitgeest MO13:2 Vitesse 22 MO13-1  13:00
FC Uitgeest MO11:2 WSV 30 MO11-2  09:00
G-team:
FC Uitgeest G1 (zat) Waterloo G2 (zat)  11:30

Zondag 26 februari
Senioren:
FC Uitgeest 1 (zon) Kolping Boys 1 (zon)  14:00
FC Uitgeest 6 (zon) SVIJ 2 (zon)  13:00
FC Uitgeest 7 (zon) Alcmaria Victrix 4 (zon)  10:30
FC Uitgeest 8 (zon) Kolping Boys 5 (zon)  13:00
WBSV 2 (zon) FC Uitgeest 9 (zon)  11:30
FC Uitgeest 10 (zon) Koedijk 9 (zon)  13:00
Zeevogels 3 (zon) FC Uitgeest 11 (zon)  11:00
Junioren:
Flevo JO19-1 FC Uitgeest JO19:2  11:30
FC Uitgeest JO19:3 Jong Holland JO19-1  13:00
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Historische Vereniging 
Oud Uitgeest
Uitgeest - Het komende 
weekend barst het weer los. 
Carnaval! Van oorsprong is 
het een heidens feest. La-
ter werd het voor de katho-
lieke bevolking dé mogelijk-
heid om zich nog drie dagen 
tegoed te doen aan allerlei 
lekkernijen voordat er 40 da-
gen werd gevast. Het carna-
val zoals wij dat nu kennen, 
komt uit de Romeinse tijd. 
Het werd het feest van Satur-
naliën genoemd met optoch-
ten, vermommingen en een 
heuse Prins. 
Carnaval begint op een zon-
dag en eindigt op vette of 
dikke dinsdag, de dag waar-
op extra lekker wordt ge-
kookt en veel wordt ge-
snoept. Rond 1900 gingen de 
kinderen op deze dag al zin-
gende langs de deuren met 
een rommelpot om geld op 
te halen. 
Op Aswoensdag die daarop 
volgde werd geen vlees ge-

geten. De start van de vas-
tentijd. Zes weken tot aan 
Paaszondag probeerden de 
katholieken zich aan de re-
gels van het vasten te hou-
den. In Uitgeest is er nooit 
een carnavalsvereniging ge-
weest. Wel is bekend dat de 
eigenaar van hotel Kars en 
later Piet Tuijn carnavalsfees-
ten organiseerden. Dit vond 
alleen binnen plaats in de ja-
ren 1966-1971, uiteraard met 
live muziek en uitreiking van 
prijzen voor de mooiste ver-
momming of uitdossing.  
Voor de kinderen wordt  op 
de scholen en verenigingen 
al vele jaren carnaval ge-
vierd. Op bijgaande foto uit 
1961 zien we een aantal ver-
klede meisjes uit de omge-
ving Middelweg, C.C. straat 
en Achterpad. Tekening Jan 
Ploeger, 1949.  Foto en te-
kening uit de fotobeeldbank 
van Vereniging Oud Uitgeest. 
www.ouduitgeest.nl.

Parched is een
plaatje van een film

Uitgeest – De Indiase film 
Parched is vrijdag 3 maart te 
zien in Filmhuis De Zwaan. 
Vier  vrouwen in West-In-
dia proberen een eigen leven 
te leiden in het verstikkende 
web van een door conserva-
tieve mannen geregeerde sa-
menleving. Deze film is een 
bijzondere mix tussen ‘feel-
good’ en drama waarbij de af-
schuwelijke levens van vrou-
wen in traditioneel India cen-
traal staan. 
Leena Yadav  regisseerde de-
ze intieme, aangrijpende film. 
Dit is haar derde werk, maar 
haar stijl voelt aan als dat van 
een doorgewinterde regis-
seur. Prachtige beelden van 
het droge India en een uitste-

kende cast maken de cultuur 
en routines van het gebied 
voelbaar. Ze weet je telkens 
op je gemak te laten voelen 
bij de hoofdpersonen die uit 
besluiteloosheid voor opti-
misme hebben gekozen, on-
danks de harde werkelijkheid 
van misbruik en woede. 
De zaal is open vanaf 19.45 en 
de film begint om 20.15 uur. 
De toegang bedraagt 6 euro. 
‘Vrienden van De Zwaan be-
talen 5 euro. Altijd inclusief 
een kopje thee of koffie voor-
afgaand aan de film.
Kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij Boek-
handel Schuyt aan de Middel-
weg 139 in Uitgeest, of aan de 
zaal, indien nog beschikbaar.

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 26 
februari plaats in de kerk 
op de Castricummerweg 
in Uitgeest, aanvang 10.00 
uur. Voorganger is de heer 
B. Appers. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Regio – Per direct is er 
weer plaats voor nieuwe 
leden in de Mondharmo-
nicagroep, georganiseerd 
voor longpatiënten door 
het Longpunt Beverwijk. U 
traint hierbij uw ademha-
lingsspieren met gevarieer-
de oefeningen, waardoor 
de longfunctie verbetert. 
Noten kunnen lezen is niet 
nodig om mee te doen. Het 
is bovendien gezellig, met 
na afloop een kopje koffie 
of thee, én voordelig. 
U bent altijd welkom om 
een keer te komen kijken. 
Wanneer: woensdagavond 
van 18.00 tot 19.00 uur, be-
halve de eerste woens-
dag van de maand. Loca-
tie: Wijkcentrum De Stek in 
Velsen-Noord. 
Voor aanmelden of meer 
informatie: Wil van Willigen, 
06-3024 5790 of per e-mail:  
beverwijk@longpunt.long-
fonds.nl

Leuk voor 
longpatiënten

Uitgeest - Zondag heeft 
de politie een bromfietsbe-
stuurder aangehouden in 
de Zientunnel. De bestuur-
der bleek geen rijbewijs te 
bezitten. Hij werd bekeurd 
en kon zijn weg lopend 
vervolgen.d

Geen rijbewijs

Beverwijk  - Woensdat 1 
maart is van 14.30 tot 16.00 
uur een Longpuntbijeen-
komst in het Rode Kruis Zie-
kenhuis. Voor u als patiënt, 
partner, familie en / of man-
telzorger is het Longpunt dé 
plek om ervaringen uit te 
wisselen, tips op te doen en 
zorgen te delen. De inloop 
is vanaf 14.15 uur. Het on-
derwerp is zuurstof, gebruik 
en criteria door mevrouw N. 
Strijker van de firma Medi-

dis.Locatie: Rode Kruis Zie-
kenhuis, Vondellaan 13, Be-
verwijk in het personeelsres-
taurant op de tweede etage. 
Volg de bewegwijzering. De 
toegang is gratis. 
Voor aanmelden en / of infor-
matie: telefoonnummer 0251-
65 40 60 of 072-5336395 of 
per e-mail: beverwijk@long-
punt.longfonds.nl. U wordt 
verzocht in verband met al-
lergieën geen geurtjes te ge-
bruiken. 

Bijeenkomst 
Longpunt

Vieringen OL Vrouwe
Uitgeest – De komende vie-
ringen bij Onze Lieve Vrouwe 
Geboorte zijn op woensdag 
22 februari om 19.00 uur, een 
Heilige Eucharistieviering in 
de kapel. 
Vrijdag 24 februari om 19.00 
uur is er een Heilige Eucha-

ristieviering in Geesterheem 
met koffiedrinken. 
Zaterdag is er geen viering. 
Maar zondag om 9.00 uur is 
er een viering met medewer-
king van Lau’s Deo. Uiteraard 
is er na afloop weer koffie 
drinken in de Klop.

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d, 1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Like en volg ons op FACEBOOK

Roomboter APPELTAART   €  7,50 
Roomboter CAKE   € 4,50 
Roomboter Karamel Walnoot KOEKEN 
3 + 1 GRATIS!!!! 
Roomboter DENNEKOEKEN   € 3,95 
Roomboter FRUITSLOFFEN   € 8,95

Uw broodbestelling leggen wij graag voor u apart.
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Stemmen op buurtfoto Bakkum

Bakkum - Tijdens de buurt-
bijeenkomst van Oud-Castri-
cum in het kader van 1967 
zijn er in Fase Fier  verschil-
lende leuke ingeleverd van 

Bakkum. Deze foto’s dingen 
mee naar de winnende fo-
to van de buurt.  Wie ook fo-
to’s heeft die het leven van 
Bakkum in 1967 weergeven 

kan die tot maandag 27 fe-
bruari 15.00 uur nog ophan-
gen op de panelen in de hal 
van de Cuneraschool. Ook is 
het mogelijk tot en met 26 fe-
bruari digitaal versturen met 
toelichting en naam en tele-
foonnummer naar foto1967@
oudcastricum.com. Iedereen 
kan op maandag 27 februa-
ri tussen 15.00 en 17.00 uur 
stemmen in de Cuneraschool 
op ‘De foto van Bakkum’, die 
wordt uitvergroot en eind ok-
tober in de buitenlucht in dit 
deel van het dorp tentoonge-
steld. 
Bijgaande foto, ingestuurd 
door René Stet, is gekozen 
tot winnende foto van de 
Oranjebuurt. Hij zit zelf in het 
midden van de kar van schil-
lenboer Bos in de Marijkes-
traat. Links Marco Bruinsel 
en rechts Aline Bakker.

Expositie Katinka 
Krijgsman

Castricum - Katinka Krijgs-
man woont en werkt in Eg-
mond, dicht bij duin en zee. 
Ze begon na haar opleiding 
aan de Akademie voor Beel-
dende Kunsten in Utrecht als 
fotograaf en vormgever in het 
theater. Het theatrale is terug 
te vinden in haar schilderijen. 
Magisch-realistisch werk vol 
eigenheid waarin de zee, ba-
dende vrouwen en vissen 

een grote rol spelen. Over de 
sfeer zegt zij: ,,De realiteit in-
teresseert me niet. Die heb-
ben we in ons dagelijks le-
ven al genoeg. Laat je fan-
tasie mee drijven op het rit-
me van de golven, dan kom je 
nog eens ergens.” Te zien in 
Galerie Streetscape, Dorps-
straat 7 Castricum, geopend 
van donderdag tot en met 
zondag 14.00-17.30 uur.  

Castricum - Om inwoners 
op eenvoudige wijze in con-
tact met de lokale VVD te la-
ten komen is de VVD maan-
delijks op de laatste vrijdag 
van de maand aanwezig in 
club Mariz in Castricum.
Een bijeenkomst die altijd 
druk word bezocht door in-
woners die met de VVD van 
gedachten willen wisselen 
over zaken die hen of hun 
woon- of werkomgeving aan-
gaan en waar door de korte 
lijntjes vaak snel een advies 
of oplossing mogelijk is.
Vrijdag 24 februari, vindt tus-
sen 16.00 en 17.00 uur een 
nieuwe bijeenkomst plaats. 
Naast de lokale VVD wet-
houder en leden van de frac-
tie is deze keer ook Rosema-
rijn Dral aanwezig. Rosema-
rijn staat voor de VVD op de 
lijst voor de Tweede Kamer 
verkiezing. 

Rosemarijn 
Dral bij VVD-
bijeenkomst 

Castricum - Op donderdag 
9 en 16 maart is in de biblio-
theek een workshop over de 
iPad van 10.00 tot 12.00 uur. 
Deelnemers nemen zelf een 
iPad en apple ID mee. In de 
eerste bijeenkomst leert men 
de basis en daarna komen 
appstore, e-mail instellen en 
wachtwoorden aan de orde. 
Aanmelden op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl of in 
de bibliotheek. 

iPad voor 
beginners

Hummel veranda’s
Heemskerk - Het hele jaar 
genieten van het terras, al-
tijd droog en uit de wind, 
dat wil toch iedereen? En 
dat kan nu voor een laag-
ste prijs-/kwaliteitgaran-
tie bij Hummel Kozijnen & 
Wooncomfort.

Bij Hummel Kozijnen kan 
men al een complete ter-
rasoverkapping bestellen 
van  circa 400 cm breed en 
250 diep voor de ongekende 
prijs vanaf 1.300,- euro inclu-
sief BTW (Hummel Deluxe) 
in de kleuren crème/wit RAL 
9001 of antraciet RAL 7024 
en voorzien van polycarbo-
naat beplating. Deze terras-
overkappingen zijn te voor-
zien van vele luxe opties zo-
als led-verlichting, infrarood 
terrasverwarmer, spiekozij-
nen voor de zijwanden, gril-
lo schuttingdelen en uiter-
aard Fiano schuifglaswan-
den (gelaagd veiligheidsglas) 
en schuifpuien zodat men de 
overkapping geheel kunt af-
sluiten.

Hummel heeft in het assor-
timent ook terraszonwering 
voor onder de overkapping 
door middel van geplisseerde 
stof in een aluminium frame 
dat geplaatst wordt tussen de 
panelen/liggers in, waardoor 
er een vlak geheel ontstaat. 
Zonwering voor op het dak 
van de  terrasoverkapping in 
de vorm van een elektrische 
ZIPX windvaste screen be-
hoort ook tot de mogelijkhe-
den. Een terrasoverkapping 
van Hummel is dan ook de 
ideale oplossing, een fl itsen-
de overgang van huis naar 
tuin. Een beetje wind en re-
gen houden niemand langer 
binnen. Het doorzichtige dak 
versterkt de zonnestralen en 
het is al snel lekker om bui-

ten te zitten.
Kortom: het terrasseizoen 
breekt aan. Een terrasover-
kapping is dan ook een must 
voor iedereen die van het 
buitenleven houdt. Het hele 
jaar genieten van het terras is 
nu betaalbaar geworden bij 
Hummel Kozijnen. Beleef alle 
seizoenen met een luxe ter-
rasoverkapping, van het eer-
ste voorjaarszonnetje tot de 
laatste mooie herfstdag, het 
weer doet er eigenlijk steeds 
minder toe. Genieten kan 
tocht wel in de tuinkamer.

Nu bestellen is snel genieten.  
Hummel heeft diverse terras-
overkappingen zeer realis-
tisch opgesteld in zijn mooie 
ruime showroom, zodat men 
een fraai beeld kunt krijgen 
van hoe het er thuis uit zou 
komen te zien. Nu bestellen 
is straks optimaal genieten 
en dat wil toch iedereen?
De terrasoverkappingen zijn 
verrassend laag geprijsd, ze 
zijn eenvoudig zelf te plaat-
sen door de zeer uitgebreide 
digitale montage handleiding 
inclusief alle bevestigings-
materialen die standaard bij 
elke overkapping meegele-
verd worden. Uiteraard kan 
de overkapping ook worden 
geplaatst tegen een vriende-
lijke montageprijs. Met een 
Hummel terrasoverkapping 
is het genieten geblazen en 
heeft men een wooncomfort 
van de hoogste klasse.
De showroom is van maan-
dag tot en met vrijdag ge-
opend tussen 10.00 en 16.30 
uur, op zaterdag tussen 11.00 
en 15.00 uur. Voor een vrijblij-
vende prijsopgave thuis kan 
men bellen: 0251 234484. De 
showroom is gevestigd aan 
de Lijnbaan 44a in Heems-
kerk. Hummel Kozijnen & 
Wooncomfort voor kwaliteit!

www. .nl

www. .nl
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Liefde voor leven en dood
Castricum - In ‘t Praethuys 
Castricum vindt op donder-
dag 2 maart van 10.00 tot 
12.00 uur een bijeenkomst 
plaats met als thema ‘Liefde 
voor leven en dood’. Er wordt 
gesproken over de dood en 
het leven en hoe het leven 
bewuster te leven met dat 
wat er nu is. 
Bezoekers kunnen informa-
tie inwinnen over zaken als: 
de te verwachten kosten van 
een begrafenis of crema-
tie, een kist, mand of zelf-
gemaakte levensdoek. Ook 
kan het gaan over de rol van 
(klein)kinderen, muziek en 
teksten. Denk ook aan ruim-
te voor de naasten en de mo-
gelijkheid actuele zaken toe 
te voegen. Bij elkaar maakt 
dit te zijner tijd een belangrijk 

onderdeel uit van het rouw-
proces.Tijdens de informatie-
bijeenkomst in ‘t Praethuys 
Castricum is Libelle Uitvaart-
begeleiding aanwezig. Men 
kan vragen stellen aan Nien-
ke Blom. Er zijn geen kosten 
aan deze informatiebijeen-
komst verbonden. Aanmel-
den is niet nodig. Het adres is 
Dorpsstraat 23, centrum voor 
training en coaching.

Drie dagen werk 
voor authentiek en 
puur desembrood

Regio - De oude Egyptena-
ren wisten het 1500 jaar ge-
leden al. Een bakkersknecht 
ontdekte per toeval dat het 
brood luchtiger werd als je 
een oud stuk deeg aan het 
verse deeg toevoegde. Bak-
ker Willem Putter is altijd op 
zoek naar ‘nieuwe’ recepten 
en vond in deze geschiede-
nis de manier om een heer-
lijk desembrood te bereiden. 
Willem: ,,De eerste dag maak 
ik mijn desem met bloem en 
water, de tweede dag maak 
ik een deeg van bloem, wa-
ter, desem en zeezout en de 
derde dag wordt hier een 
brood van gemaakt dat ik in 
een houtgestookte oven bak. 
Door dit langzame proces 
worden veel nadelige stoffen 
door het desem afgebroken 
in melkzuur, wat goed is voor 
het lichaam. De grondstof-
fen, temperatuur en fermen-
tatie bepaalt de desemsmaak 
en die hoeft zeker niet zuur te 

zijn. Ook het speltmeel geeft 
een uitmuntende smaak, dit 
betrek ik van molen De Ou-
de Knegt in Akersloot.” 
Aan de Middelweg kan de 
klant het rijzen volgen in de 
door Willem zelfontworpen 
rijskast. 
Terwijl Willem het proces de-
monstreert, maakt een me-
dewerkster platen vol met 
gevulde broden. Noten, chi-
azaad, roosmarijn en olijven, 
Willem heeft een scala aan 
smaken in de winkel liggen. 
Willem: ,,Daar komt ’s zomers 
nog een pizza-achtig desem-
brood bij met kaas, paprika 
en ui, heerlijk bij bijvoorbeeld 
de barbecue.” 
De passie die Willem voor zijn 
ambachtelijke brood voelt, 
proeft de klant zonder meer 
terug. Gezien de snelheid 
waarmee de desemschap-
pen leegraken, hebben veel 
Uitgeesters dit reeds ontdekt. 
(Monique Teeling)

Jonge talenten gezocht 
voor Castricum Got Talent

Castricum - Jong en talent-
vol? Op zaterdagavond 8 april 
kunnen kinderen en jonge-
ren tussen de twaalf en twin-
tig jaar hun talent laten zien 
tijdens ‘Castricum Got Talent’ 
in Nieuw Geesterhage. 

Castricum Got Talent is een 
talentenjacht voor het goede 
doel. Rotary Castricum-Ken-
nemerland organiseert de 
avondvullende show met de 
grootste talenten uit Castri-
cum en omgeving. De avond 
wordt gepresenteerd door 
Henny Huisman. Een jury on-
der leiding van burgemeester 
Toon Mans beoordeelt alle 
optredens. De opbrengst van 
de avond is voor Stichting 
Muziekids. Stichting Muziek-
ids zet zich in voor het reali-
seren van de Nick en Simon 
Muziekstudio voor kinderen 
die langdurig moeten verblij-
ven in het Rode Kruis Zieken-
huis in Beverwijk. Via kaart-
verkoop en de hulp van spon-
soren gaat de rotaryclub voor 
een zo hoog mogelijk bedrag. 

Muziek, dans, cabaret of een 
andere vorm van kleinkunst; 
er is veel mogelijk. Aanmel-
den via castricumgottalent@
gmail.com met vermelding 
van naam, telefoonnummer 
en om welk talent het gaat. 
Castricumse bedrijven wor-
den uitgenodigd een fi nan-
ciele bijdrage te leveren. Voor 
het beste talent van de avond 
wacht een mooie beloning 
die verder bijdraagt aan een 
mogelijke kleinkunstcarrière.

Akersloot - Zondag  5 
maart is er weer een vlooi-
enmarkt in sporthal De Lelie. 
Deze gezellige markt biedt 
vintage en retrospullen, ver-
zamelingen, computerspel-
len en speelgoed, gereed-
schap, antiek, curiosa, huis-
houdelijke artikelen en nog 
veel meer. Men kan zich in-
schrijven voor een kraam of 
grondplaats. Een kraam is 
vier meter lang en kost 25 
euro en twee kramen 39 eu-
ro. De markt is geopend van 
9.30 tot 16.00 uur op de Rem-
brandtsingel 3 Akersloot. De 
toegang bedraagt  2,50 euro, 
kinderen tot en met twaalf 
jaar hebben gratis toegang. 
Bel organisatiebureau de 
Lang op 0229-757766 of 06-
51374913 of kijk op www. 
burodelang.nl.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 11.00 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

Het doet zo zeer
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag 21.00 uur  woensdag 20.00 uur

Jackie
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
Fifty Shades Darker

donderdag 21.15 uur
vrijdag 16.00 uur 

zaterdag 18.45 uur   dinsdag 21.00 uur
Moonlight

vrijdag 18.45 uur
Demain tout Commence

donderdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur

zondag 19.30 uur  dinsdag 18.45 uur
Lion

donderdag 16.00 uur
maandag 20.00 uur  dinsdag 18.45 uur

La La Land
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

Down to Earth
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 16.00 uur
De Lego Batman Film (NL) 3D

donderdag & vrijdag 13.30 uur
zaterdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur

Storm
donderdag & vrijdag 16.00  uur

De Lego Batman Film (NL) 2D
donderdag & vrijdag 11.00 uur

zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur  woensdag 16.00 uur

Masha en de Beer
donderdag & vrijdag 11.00 uur

Sing (NL) 2D

Programma 23 feb t/m 1 maart 2017

Het Doet Zo Zeer
In Het Doet Zo Zeer schetst 
Heleen van Royen een por-
tret van haar moeder bij wie 
beginnende dementie is ge-
constateerd. Een portret van 
zeer dichtbij: Heleen bedient 
de camera grotendeels zelf. 
In een periode van ruim een 
jaar volgt ze haar moeder in 
alledaagse situaties en in de 
tocht langs artsen, zorgin-

stellingen en klinieken. Moei-
lijke beslissingen over ver-
huizen, over euthanasie en 
kostbare momenten van sa-
menzijn wisselen elkaar af. 

Een liefdevolle, herkenba-
re, pijnlijke en vaak bijzonder 
grappige ode aan het leven, 
met dank aan Heleens moe-
der, mevrouw Breed.

Mia droomt ervan actrice te 
worden in Hollywood. Tus-
sen het serveren van koffi e 
door rent ze van de ene au-
ditie naar de andere. Jazzmu-
zikant Sebastian speelt piano 
in sjofele clubs om de eind-
jes aan elkaar te knopen en 
droomt van een eigen jazz-
club. Voor beiden lijkt het le-

La La Land ven waar ze op hopen ver 
weg. Het lot brengt deze dro-
mers samen, maar is hun 
liefde bestand tegen de ver-
leidingen en de teleurstellin-
gen van het hectische leven 
in Hollywood? 
La La Land is een moderne 
variant op de klassieke Hol-
lywood musical en een ode 
aan iedereen die durft te dro-
men.

Vlooienmarkt
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De column van Monique.....

Kan iemand perfect zijn? Ik bedoel niet alleen uiterlijk want dan zouden we ons erg beper-
ken tot de cosmethische kant en daar ben ik niet van. Ik heb liever te maken met een lelij-
kerd maar aardig dan bloedmooi en een klier. Schoonheid zit van binnen. Toch ben ik zeker 
niet ongevoelig voor de buitenkant en het is nou eenmaal een feit dat mooie mensen vaak 
betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. We zullen er mee moeten leren leven. Nu meen 
ik toch een perfecte persoon te kennen. U kent hem ook, tenminste als u de afgelopen jaren 
niet in een grot hebt geleefd. Ik heb het over acteur George Clooney. Die hele ziekenhuisse-
rie ER waarin hij een appetijtelijke arts speelde en waar het allemaal mee begon, heb ik nooit 
gevolgd. Ik werkte zelf in het ziekenhuis en had weinig zin om ’s avonds ook nog eens naar 
Amerikaanse medische ellende te moeten kijken, dus bij mij kwam George pas later in beeld. 
Maar toen ik ‘m eenmaal in de smiezen kreeg, viel mij op dat hij niet bepaald op Quasimodo 
leek. Eigenlijk werd hij met de jaren mooier, zijn gedistingeerde grijze haar en het nonchalan-
te net-niet-baardje hielpen daar zonder meer aan mee. Soms las ik over zijn vrijgezellenbe-
staan. George Clooney! Vrijgezel! Ik bedacht dat hij enorm teleurgesteld moest zijn door vori-
ge vrouwen en dat ie daarom het celibaat een warm hart toedroeg. Dat paste ook weer pre-
cies in het beeld van geëngageerde acteur die graag bleek te babbelen met de paus of met 
Angela Merkel over vluchtelingen, wat hem nog onweerstaanbaarder maakte. Een paar jaar 
geleden is ie toch gestrikt door een vrouw met de romantisch, Disneyachtige naam  Amal 
Alamuddin. Perfecte zet van George. Een Libanees-Britse beauty met brains want zij is men-
senrechtenadvocate van beroep. Hij vroeg haar ten huwelijk en dat deed ie heel geinig door 
de ring in een aanstekerdoosje te leggen en te vragen of zij even de aansteker wilde pak-
ken. Perfect op schema met playlist en al. Ondertussen zakte hij op zijn knieën om het ge-
heel in stijl af te maken. Zij staarde tamelijk lang naar het geopende aanstekerdoosje en mur-
melde “Het is een…. ring…” Dat gedraal duurde 25 minuten waarop George humorvol riep: 
“Ik hoop wel dat je ja zegt, want ik ben 52 en mijn heup gaat het nu begeven.” Er werd ge-
trouwd. Nogal wiedes, wie weigert George Clooney. Het was een perfecte bruiloft in Venetië 
met alles erop en eraan. Vervolgens dacht ik lange tijd niet aan George of Amal. En nu lees ik 
dat ze zwanger is. Kan nog net want Amal loopt al tegen de 40, perfect getimed zou ik zeg-
gen. Maar Mr. Perfect moest zijn naam natuurlijk nog effe eer aandoen. Het wordt een twee-
ling. In één keer klaar. Griezelig perfect.

Monique Teeling

Perfect

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Deze haan fotografeerde ik op het buurtschap Groot Dorregeest. Het is een Brah-
ma. De Brahma is een statig en opgericht hoen met een forse donsontwikkeling en voetbeve-
dering. Het dier is zowel breed als diep van bouw en heeft in verhouding tot het lichaam een 
vrij kleine kop. Hierdoor lijkt het dier nog forser. Het gewicht van een volwassen Brahma haan 
ligt tussen de 4/5 kilo , die van een hen ligt tussen de 3/4 kilo. Een Brahma is een zelfbewust 
dier, zonder echter wreed of vechtlustig te zijn. Foto en tekst: Ger Bus

HelioHeroes hebben 
een berg te overwinnen
Uitgeest – Dat je als mens 
met een beperking ook pittig 
kunt sporten bewijzen de He-
lioHeroes elk jaar. Op 22 juni 
staat dit jaar weer een nieuw 
team aan de start bij de 
Handbike Battle, een lood-
zware wedstrijd voor rolstoel-
gebruikers in de Oostenrijkse 
Alpen. Een van hen is John 
van der Zeeuw (60) uit Uit-
geest. Hij is, met zijn team, 
nog op zoek naar sponsors.
John kreeg in 2013 een zo-
genaamde broekopera-
tie, waarbij aderen in de be-
nen, bekken en buik die ver-
nauwd of verstopt zijn, wor-
den hersteld. Helaas traden 
na de operatie complicaties 
op. Vanwege zijn slechte si-
tuatie is toen besloten zijn 
rechterbeen te amputeren. 
John heeft ook een incom-
plete dwarsleasie en kan al-
leen kleine stukjes lopen met 
een rollator. Hij gebruikt zijn 
rolstoel veel en is gek op zijn 
rolstoelfiets. Vanwege zijn 
beperking kon John zijn werk 
bij drukkerij Dobber in Uit-
geest niet meer uitoefenen. 
Hij is echter geen type om bij 
de pakken neer te zitten en 
volgde op verzoek verschil-
lende trajecten via UWV en 
Heliomare, op zoek naar (vrij-
willigers)werk. Nu doet John 
vrijwilligerswerk als taal-
coach bij statushouders en 
bij Taxus voor Hoop waar hij 
veel werk verricht rond het 
project taxus inzamelen om 
medicijnen van te maken.
John zocht daarnaast een 
sportieve uitdaging en vond 
die bij HelioHeroes en de 
Handbike Battle. Samen met 
nog vijf oud-revalidanten en 

een leerling van Heliomare is 
hij nu aan het trainen voor de 
20 kilometer lange tocht in 
de Oostenrijkse Alpen, met 
daarin een klim van maar 
liefst 863 meter. Een fikse 
uitdaging dus voor John, die 
de oudste van het team is. 
De andere helden zijn Ani-
ta Boerkoel (32) uit Scher-
merhorn, Sander Smit (16) uit 
Heemskerk, Wim Verheul (47) 
uit Breezand, Mischa Rossen 
(45) uit Amsterdam en Sjeng 
de Jongh (52) uit Alkmaar. 
Zo’n 20 stafmedewerkers 
van Heliomare en een aan-
tal vrijwilligers zetten zich in 
voor HelioHeroes. Sinds ok-
tober wordt al flink getraind. 
Naast de sportieve uitdaging 
hebben de HelioHeroes het 
ook druk met het vinden van 
sponsoring voor de deelna-
me aan de Handbike Battle. 
Wilt u John of het team steu-
nen, neem dan contact op via 
helioheroes@heliomare.nl. 

Uitgeest - Vorige week 
dinsdagmiddag had een be-
woner van de Koningin Wil-
helminastraat een panne-
tje met olie op het vuur ge-
zet en naar boven gelopen. 
Toen hij vervolgens rookont-
wikkeling opmerkte en weer 
naar beneden liep, zag hij 
dat het pannetje en de gor-

dijnen in brand stonden. Hij 
pakte de pan en gooide deze 
naar buiten. Hierbij brandde 
hij zijn handen. 
De brand in de woning werd 
gelukkig tijdig geblust. De 
bewoner is voor behande-
ling van zijn brandwonden 
overgebracht naar het zie-
kenhuis.

Uitgeest - Zondagmiddag 
rond vijf uur stond de be-
stuurder van een personen-
auto voor de verkeerslich-
ten te wachten, teneinde zijn 
weg rechtdoor te vervolgen. 
Een achterop komende be-
stuurder van een personen-
auto zag hem echter niet stil-

staan en botste met ongeveer 
70 km per uur tegen de ach-
terzijde. 
Een inzittende van de stil-
staande auto had last van zijn 
nek en is per ambulance ver-
voerd naar het ziekenhuis.
Beide auto’s zijn weggesleept 
door een bergingsbedrijf.

Kop-staartbotsing
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Doelpuntenactie Vitesse
Castricum - Om geld in te 
zamelen voor een panna-
veld organiseert Vitesse’22 
binnenkort een doelpuntac-
tie onder jeugdspelers met 
als pakkende naam: ‘Scoren 
voor Vitesse!’ Voor de actie is 
Vitesse op zoek naar spon-
soren die doelpuntten van 
het team honoreren met een 
klein of hoog bedrag. Ieder-

een kan meedoen. Vitesse-
spelers die doelpuntsponsors 
aanbrengen maken kans op 
mooie prijzen.
De spelers van de club zul-
len inwoners binnenkort ge-
heel vrijblijvend benaderen 
voor de doelpuntactie. Meer 
informatie over de actie is te 
vinden op www.doelpuntac-
tie.nl/sponsor. 

JPTijgers winnen toernooi
Castricum - Afgelopen zon-
dag vond de eerste editie 
plaats van het CSV handbal-
toernooi voor eerste en twee-
deklassers van het Bonhoef-
fer, Jac. P Thijsse en het Clu-

sius. De uiteindelijke win-
naars werden de JPTijgers 
(Jac P Thijsse) op de voet ge-
volgd door HC Blobvis (Jac P 
Thijsse) en The Red Dangers 
(Bonhoeffer). Persoonlijke 

successen waren er voor So-
fi e Kerssens en Tim Lind van 
het Jac P Thijsse door hun 
prestaties in het veld en door 
het hardst te gooien naar een 
snelheidsmeter.

Volleybalochtend voor jeugd
Castricum - Vrijdag 24 fe-
bruari kan iedereen tussen 
de 2,5 en 12 jaar kennisma-
ken met volleybal. 
Het programma begint om 
10.00 uur en duurt tot 11.30 
uur en wordt gehouden in 
de sporthal de Bloemen. 
Volleybalvereniging Croo-

nenburg geeft er twee cli-
nics. In zaal vier gaan de 
jongste deelnemers, 2,5 
tot en met 5 jaar, funvol-
leyballen. In de grote zaal 
kan iedereen tussen de 6 
en 13 jaar meedoen met de 
smashbalclinic. Publiek is 
welkom. Deelname is gratis.

Kinderen leren overleven in de natuur
Castricum - In Bezoekers-
centrum De Hoep kunnen 
kinderen vanaf 8 april elk 
weekend leren (over)leven in 
de natuur. 
De lessen zijn onderdeel van 
de jaaropleiding suvival en 
natuur voor kinderen van ze-
ven tot twaalf jaar en worden 

gegeven door boskinderen.nl. 

De jaaropleiding survival en 
natuur wordt gegeven door 
hike & survival instructeur en 
natuurgids Egon Bloem en di-
verse gastdocenten, ieder met 
zijn of haar eigen vaardighe-
den. Bezoekerscentrum De 

Dienstregeling NS 
kan beter zegt PvdA
Castricum - Al enige tijd be-
staat er grote ontevredenheid 
bij forenzen over treinverbin-
dingen vanuit Noord-Hol-
land naar Amsterdam en ver-
der. Naast klachten over veel 
te drukke treinen en treinen 
die uitvallen, heeft ook de in 
december 2016 ingevoerde 
dienstregeling geleid tot ver-
slechtering van de aansluitin-
gen trein-trein en trein-bus. 
In de nieuwe dienstregeling, 
die eind 2017 moet ingaan, 
zullen mogelijk opnieuw ver-
slechteringen staan. Dat is de 
verwachting van de PvdA die 
de uitgangspunten voor de 
nieuw dienstregeling 2018 
heeft bestudeerd.
Zo werkt de invoering van 
spoorboekloos rijden tussen 
Eindhoven en Amsterdam 
volgens de PvdA in negatie-
ve zin door in de rest van de 
dienstregeling in Noord-Hol-
land. Verder zal de overstap 
in de avond en in het week-
end in Uitgeest verder ver-
slechteren. Was de overstap 
vorig jaar nog acht minuten, 
sinds december 2016 is dat 
veertien minuten en dat zal 

in de avond en het weekend 
verder in zijn achteruit zal 
gaan naar 26 minuten.
De overstap van IC’s en 
Sprinters op de Zaanlijn en 
de Hoornlijn verslechteren 
en dat  geldt volgens de par-
tij ook voor de overstap van 
Sprinters en IC’s in Alkmaar 
en Haarlem, omdat de uit 
Hoorn komende Kennemer-
lijn naar Haarlem en Amster-
dam met een kwartier ver-
schuift. Hiermee gaat de aan-
sluiting van de Kennermerlijn 
in Alkmaar van maandag tot 
en met zondag op de IC Den 
Helder-Nijmegen verloren. 
Ook de overstap in Haarlem 
op de IC Leiden verslechtert.

De PvdA doet een zeven-
tal voorstellen ter verbete-
ring, onder andere: trek de 
IC Maastricht-Alkmaar in de 
daluren door tot Heerhugo-
waard, kies voor een extra 
stop van spits-IC Alkmaar-
Haarlem in Uitgeest en hand-
haaf de Sprinters Amster-
dam-Uitgeest in een kwar-
tierdienst, ook in de avond en 
in het weekend.

Hummel Kozijnen & Wooncomfort

Splendid Pliss oplossing 
voor kunststof kozijnen

Heemskerk - Ook gezien op 
televisie? Keje raamdecora-
tie op magneetband is spe-
ciaal voor kunststof kozijnen 
en wordt bevestigd zonder te 
boren of te schroeven. Hum-
mel Kozijnen is de aangewe-
zen dealer geworden voor 
Noord-Holland en daar zijn 
ze trots op. Nooit meer pro-
blemen met gordijnrails of 
cassettes die voor het raam 
of de draaikiepramen han-
gen. De Splendid Pliss wordt 
direct op de kunststof glas-
latten geplaatst. Het is een 

aluminium frame voorzien 
van een magneetband waar 
een geplisseerde raamde-
coratie is ingebouwd en kan 
worden bediend van boven 
naar beneden en van bene-
den naar boven. Het voordeel 
is dat het draaikiepraam al-
tijd maximaal geopend kan 
worden en dat de eventuele 
ventilatieroosters nooit meer 
zijn afgesloten. Men kan de 
Splendid Pliss bestellen voor-
zien van plissé stof, licht-
doorschijnend, niet door-
schijnend, maar wel licht-

doorlatend of een verduiste-
rende stof die geschikt is om 
de slaapkamers ook overdag 
donker te maken. Uiteraard 
kan men kiezen uit diver-
se kleuren. Tevens geschikt 
voor lichte vochtige ruimtes. 
Voor lamellen wordt de La-
tende aangeraden, een alu-
minium frame waar een 25 
mm aluminium jaloezie is in-
gebouwd. De Latende is ver-
krijgbaar in diverse kleuren. 
Alle raamdecoratieproduc-
ten zijn ook geschikt voor de 
meeste houten kozijnen. De 
inzethor werkt op een soort-
gelijke manier. Het voordeel 
van de inzethor is dat men 
het raam op de kiepstand 
kan zetten en het raam ge-
heel gesloten kan worden 
terwijl de hor er nog in zit. De 
producten staan zeer over-
zichtelijk in de grote show-
room van Hummel Kozij-
nen opgesteld. Wie de maten 
meeneemt kan een prijsop-
gave ontvangen. De maat van 
het glas moet hiervoor geme-
ten worden. De showroom 
is gevestigd op de Lijnbaan 
44a in Heemskerk. De ope-
ningstijden zijn maandag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 
16.30 uur, zaterdag van 11.00 
tot 15.00 uur.  Zie ook www.
hummel-kozijnen.nl.

Hoep organiseert twee open 
dagen waar kinderen een in-
druk kunnen krijgen van de 
jaaropleiding: zaterdag 25 
maart  en 1 april van 10.00 tot 
12.00 uur. 

Aanmelden op: www.pwn.nl/
eropuit of in De Hoep.





Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Akersloot, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden*, Velserbroek*, Santpoort*, Driehuis*.

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n

d e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e nd e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e n

VAK
kundigkundigkundig

Castricum - 
Op zoek naar 
een vakbekwaam 
timmerbedrijf dat 
kwaliteit levert, 
het werk tot in de 
puntjes verzorgd 
afl evert voor een 
redelijke prijs én 
waar de com-
municatie op alle 
vlakken prettig 
verloopt? Dan 
is het goed idee 
contact op te 
nemen met Tim-
merbedrijf Ron Limmen. Hier is iedereen aan het juiste adres voor 
het plaatsen van onder andere kozijnen, binnen- en buitendeuren, 
dakkapellen en -ramen, maar ook voor een dakopbouw of een 
mooie aanbouw op de begane grond.
Daarnaast kunnen allerlei werkzaamheden rond het huis worden 
verricht, denk dan aan bijvoorbeeld het plaatsen van een schut-
ting, het realiseren van een sfeervolle veranda, een handige 
schuur of een grappige blokhut. Ron Limmen heeft een jarenlange 
ervaring en een uitstekende naam opgebouwd in Castricum en 
de wijde omgeving. En dankzij zijn goede contacten in de aan-

nemerij zijn op 
eenvoudige 
wijze andere 
vakmannen 
in te scha-
kelen als de 
klus daarom 
vraagt.
Ron heeft, 
voordat hij als 
zelfstandige 
startte, zo’n 
twintig jaar 
ervaring opge-
daan bij een 
middelgrote 
aannemer. Na 

de start van zijn bedrijf werkte hij het eerste jaar hoofdzakelijk voor 
een lokale aannemer. Na dat jaar waren zowel bedrijven als parti-
culieren overtuigd van het vakwerk dat Timmerbedrijf Ron Limmen 
levert. Hierdoor kan zijn bedrijf met gemak zeer succesvol worden 
genoemd. Wie meer informatie wenst of benieuwd is wat zo¹n klus 
nu gaat kosten, neemt contact op via r.limmen@casema.nl of bel 
06-22228187. Kijk op de website voor mooie voorbeelden van het 
werk dat eerder werd afgeleverd: 
http://www.timmerbedrijfronlimmen.nl.

Timmerbedrijf  
Ron Limmen voor alle 

klussen in en om het huis

VERSPREIDNET
VOOR VAKKUNDIGE 

VERSPREIDING VAN FOLDERS
Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl

FC Uitgeest verliest 
ongeslagen status

Uitgeest - ‘De dag die je vreesde dat zou 
komen’, kwam dan toch nog, namelijk af-
gelopen zondag in de thuiswedstrijd te-
gen Zaanlandia. Twee weken geleden 
werd in de eerste wedstrijd na de winter-
stop nog een frisse en fruitige overwin-
ning behaald op LSVV maar in de eerste 
helft van de wedstrijd tegen de Zaankan-
ters leek een collectieve vorm van voor-
jaarsmoeheid afgedaald over de spe-
lers. Het gevolg: een 0-2 achterstand en 
gedwongen tot een inhaalrace. Te prij-
zen in het team is in ieder geval dat de 
achtervolging ook fanatiek en gepassio-
neerd werd ingezet. Het leidde uiteinde-
lijk tot een bizar scoreverloop waarbij je 
bij een 3-3 stand als supporter zelfs nog 
even dacht aan een overwinning. Echter, 
plaaggeest Kho dacht daar anders over 
en zette alsnog de 3-4 op het scorebord.
Erg? Natuurlijk niet. Het leert wel de be-
langrijke les van nederigheid die een 
koploper moet kennen. Iedere week 
weer, tegen elke tegenstander, moeten 
de mouwen opgestroopt worden en dat 
vanaf minuut 1. Er is geen ruimte voor de 
mate van lankmoedigheid die groengeel 
in de eerste helft ten toon spreidde want 
dat wordt door jagers op een prooi gena-
deloos afgestraft. Zo bleek zondag.
FC Uitgeest startte met Jordy Duijn in de 
basis in plaats van of Yeboah of Aroma 
of… startte eigenlijk niet. Al in de derde 
minuut was het bijna raak voor Zaanlan-
dia. Spits Emirdag kon zomaar aanleggen 
maar gelukkig voorkwam keeper Sven 
Koning erger. FC Uitgeest sliep echter 
dwars door de wake-up call heen want 
in de 10de minuut was het toch raak. Een 
hard ingeschoten voorzet van uitblinker 
Kho werd door Tinus Putter pardoes in ei-
gen doel gewerkt. 0-1. Het bleef daarna 
chaos in de Uitgeester gelederen. Zaan-
landia hoefde nagenoeg niets te doen om 
in balbezit te komen want zij van FCU le-
verden de bal zelf wel in. Trainer Flori-
an Wolf schreeuwde zich de longen uit 
het lijf maar niets leek te helpen. Hij be-
sloot maar tot een vroege wissel en haal-
de, daar waar hij wel een half elftal had 
kunnen wisselen, Kick Smit in de 31ste 
minuut naar de kant voor Ruud Koedijk. 
Vlak voor rust, zo’n wedstrijd is het dan, 
wist Emirdag na hopeloos gepruts aan de 
kant van de thuisploeg nog de 0-2 op het 
scorebord te zetten. 
Gelukkig kwam er na de rust een geheel 
ander FCU uit de kleedkamer. De mou-
wen waren opgestroopt, de oorlogskleu-
ren opgedaan en vanaf dat moment werd 

er strijd geleverd.  De beloning kwam via 
Ruud Koedijk in de 51ste minuut.1-2. Vijf 
minuten later was de marge echter weer 
twee. Een dekkingsfout en een matig re-
agerende Sven Koning stelde Emirdag in 
staat zijn tweede van de dag te scoren, 
1-3. Met de moed der wanhoop viel de 
thuisploeg aan en weer bracht men de 
marge terug. Ditmaal via een gekraakt 
schot van Lester Half in de 57ste minuut, 
2-3. Nog in de 67ste minuut was het zo-
waar weer raak. Een corner, de goed vrij-
gelopen Paul Groen en een rake kopbal, 
3-3. De wereld zag er anders uit. Voor-
waarts richting doel van Zaanlandia maar 
dan, de zeperd. In de 83st minuut weder-
om Uitgeester gehannes, de slimme Kho 
met een mooi schot van afstand en een 
keeper die op het verkeerde been staat, 
3-4. Bijna was er nog de late gelijkmaker 
maar het zat er niet in. FC Uitgeest  ver-
liest de ongeslagen status maar zal vol-
gende week, voorspel ik, heel anders aan 
de wedstrijd beginnen.
De Afvallende Bal

Ook in een slechte en verloren thuiswed-
strijd kiest de jury een speler van de wed-
strijd. Deze keer niet eens zozeer de bes-
te speler maar wel iemand die zich een 
beetje aan de malaise wist te onttrekken 
namelijk vroege invaller Ruud Koedijk. 
Ruud van harte gefeliciteerd.
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De Natuur van 
het Oer-IJ 

Uitgeester drankrijder 
plast tegen eigen auto

Beverwijk – Tijdens de le-
zing op dinsdag 28 febru-
ari gaat Ron van ’t Veer in 
op de oorspronkelijke na-
tuur van het Oer-IJ. Aan 
de hand van overgeble-
ven plantenresten in de 
veenbodem kan een beeld 
van het landschap van het 
Oer-IJ worden geschetst. 
We maken kennis met de 
wadplanten van weleer, 
de bloemrijke veenterrei-
nen langs de eerste ne-
derzettingen, de groei van 
het hoogveen en de eerste 
boerengraslanden langs 
het Oer-IJ bij Krommenie. 

Ook legt Ron van ’t Veer uit 
waarom rond 1900 de Dot-
terbloem de loop van het 
Oer-IJ nauwkeurig volg-
de en waar we tegenwoor-
dig nog dotterbloemhooi-
landen, vroeger zo kenmer-
kend voor het Oer-IJ, te-
rugvinden. De lezing  sluit 
af met de centrale vraag: 
welke natuur is kenmer-
kend voor het Oer-IJ en zijn 
we in staat om het oude 
Oer-IJ landschap weer te 
doen herleven?

Ron van ’t Veer is consul-
tant op het gebied van Na-
tura 2000 gebieden (leef-
omgeving), brakke veen-
gebieden, natuurwaarden 
in Noord Holland, Natio-
naal Landschap Laag Hol-
land en weidevogels. Ook 
geeft hij trainingen en le-
zingen over het beheer van 
weidevogels, veenvegeta-
tie, brakke veengebieden 
en waterlopen.

Deze lezing wordt georga-
niseerd door Stichting Oer-
IJ in samenwerking met 
het Huis van Geschiede-
nis en Bibliotheek IJmond 
Noord en wordt gehouden 
in het Huis van Geschiede-
nis, Westerhoutplein in Be-
verwijk. Aanvang  is 20.00 
uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
De toegang bedraagt 12,50 
euro, met bibliotheekpas of 
als vrijwilliger van Stichting 
Oer-IJ of Huis van Geschie-
denis 10 euro. Kaartver-
koop via de website van de 
bibliotheek of bij de klan-
tenservice in een van de bi-
bliotheekvestigingen.  

Beverwijk - Getuigen heb-
ben vrijdagmiddag 18 febru-
ari rond 16.00 uur de poli-
tie gebeld vanwege een ver-
moedelijke drankrijder. Op 
een parkeerplaats aan de Pa-
rallelweg in Beverwijk stond 
een man tegen zijn eigen au-
to aan te plassen.
De bestuurder was onvast 
ter been en dat was voor de 
getuigen reden genoeg om 
de politie te bellen. Agenten 
waren snel op de locatie en 
zagen de man net weg rij-
den. De bestuurder had gro-
te delen van de weg nodig. 
De man kreeg een stopteken. 
Na nog even doorgereden te 

hebben was de man weer te-
rug op hetzelfde parkeerter-
rein aan de Parallelweg.
Pas toen vielen de agenten bij 
de man op. Agenten hebben 
de man laten blazen. De uit-
slag op straat was een ‘F’. Op 
het bureau blies de man 865 
ug/l (bijna vier keer teveel). 
Het rijbewijs van de 48-jarige 
Uitgeester is ingenomen.
Ondanks dat de man meer-
dere keren duidelijk was ge-
maakt dat hij geen auto meer 
mocht rijden is de verdach-
te na heenzending toch in-
gestapt. Agenten waren in de 
buurt en hebben de man op-
nieuw aangehouden.

Carnaval in Kindervreugd
Uitgeest – Zaterdag 4 maart 
is het bij speeltuinvereni-
ging Kindervreugd Uitgeest 
tijd voor de tweede superza-
terdag van dit winterseizoen. 
Liefst drie gezellige kinder-
activiteiten staan er deze dag 
op het programma. Om 10.00 
uur begint men traditiege-
trouw met het carnavalsfeest 
om vervolgens, rond het mid-
daguur, te starten met een 
gezellige bingo. Tijdens dit 
bingorondje wordt achter de 
schermen een heerlijke ver-
rassingslunch klaargemaakt. 
Als afsluiting van de dag 
volgt ook nog een creatieve 
workshop.
Al jaren kunnen de kinderen 
van Uitgeest het echte car-
naval beleven bij de vereni-
ging. Tijdens deze gezellige 
ochtend zal de polonaise ui-
teraard niet ontbreken. Ook 
worden er verschillende spel-
letjes gespeeld en is er een 
heuse modeshow. Hiervoor is 
het de bedoeling dat de kin-
deren verkleed als bijvoor-
beeld politieman, indiaan, za-

kenvrouw of voetballer naar 
de speeltuin komen. Als ie-
dereen is uitgefeest gaan de 
kinderen lekker bingoën. Wie 
o wie heeft zijn of haar kaart 
het eerste vol en gaat er met 
de hoofdprijs vandoor?
Omdat zo’n dag enorm veel 
energie kost wordt er rond 
half 1 een overheerlijke lunch 
geserveerd. Wat er precies op 
het menu staat blijft nog even 
een verrassing. Om 13.30 uur 
is het alweer tijd voor de laat-
ste activiteit van de dag. On-
der leiding van Wilma Roden-
burg gaan de kinderen enge 
dierenmaskers maken.
Graag vooraf inschrijven via 
www.inschrijven.speeltuinu-
itgeest.nl. Aanmelden is mo-
gelijk van donderdag 23 fe-
bruari tot donderdag 2 maart 
17.00 uur. Kun je niet bij al-
le activiteiten zijn? Dat is he-
lemaal niet erg. Het is na-
melijk ook mogelijk om la-
ter aan te schuiven of eerder 
weg te gaan. Geef dit aan bij 
het inschrijven. Zie ook www.
speeltuinuitgeest.nl.

Uitgeest - Afgelopen week 
las ik in de nieuwe TV-gids 
een mooi dialoogje. Een 
klein meisje heeft een au-
tootje afgepakt van een jon-
getje, dat in huilen uitbarst. 
Moeder van het meisje zegt: 
‘Kijk eens, nu huilt hij, vind je 
dat nou leuk?’. ‘Ja!’, knikt het 
meisje enthousiast. En zo is 
het maar net. En eigenlijk is er 
geen noemenswaardig ver-
schil tussen spelende kleine 
kinderen en bridgende grote 
mensen. Eerst proberen wij 
elkaar bij het bieden de voet 
dwars te zetten. Dat voorspel 
leidt dan nog niet tot huilpar-
tijen, maar na het bieden pro-
beren wij zoveel mogelijk sla-
gen af te pakken van de te-
genstanders, die dat natuur-
lijk ook bij ons proberen. En 
als de tegenpartij in een spel 
een slag meer maakt dan al-
le andere paren die hetzelfde 
spel spelen, en wij dus een 
nul halen, dan staat het hui-
len ons nader dan het lachen. 
Mededogen? Ho maar! Wat 
zou het mooi zijn (geweest) 
als die kleine kinderen oud 
en wijs waren geworden en 
hadden geleerd om groot-
moedig de tegenstander, die 
met kunst en vliegwerk jou 
een slagje ontfutselt (eigen-
lijk ‘jouw autootje afpakt’), 
hartelijk en gemeend te feli-
citeren met zijn geraffineerde 
afspel. En de tegenpartij die 
jou dat kunstje flikte, en grote 
moeite heeft om een begrij-
pelijke grijnslach te onder-
drukken, zou zich deemoedig 
moeten excuseren voor het 
toegebrachte ‘grote-mensen-
leed’. Die grootmoedigheid 

is niet voor allen weggelegd, 
maar wel een opgave voor 
degenen, zie hieronder, die 
er subliem (om met Freud te 
spreken) in slaagden om zo-
veel mogelijk ‘autootjes af te 
pakken’ van de andere kop-
pels. In de A-lijn zijn dat deze 
periode Klaas de Groot-Peter 
Kossen, die een ‘stretched li-
mo’ voor staan op de rest. De 
winst in de vierde periode 
kan ze haast niet meer ont-
gaan. De hoogste score was 
woensdag voor Hans Eijking-
Roland Kiès, zij tikten net de 
volle 70% niet aan. En om in 
de familie te blijven, Margriet 
de Beurs (of was het nou 
Margreet?)-Tineke Eijking 
wonnen de dagprijs in de C-
lijn.

Uitslagen
A-lijn: 1. Klaas de Groot-Pe-
ter Kossen 65,42%; 2. Tine-
ke Ligthart-Eric Molenaar 
53,75%; 3. Marlene Heijne-
Cas van Andel 53,33%.
B-lijn: 1. Nellie Modder-
man-Ans Stephan 63,54%; 2. 
Nelleke van de Kraats-Joke 
Mooy 62,50%; 3. Nel Weber-
Wim Weber 56,94%.
C-lijn: 1. Margriet de Beurs-
Tineke Eijking 61,81%; 2. 
Ans Andringa-Ria de Wildt 
57,64%; 3. Toin Graafsma-Riet 
Meyer 52,78%; 3. Jac Sinte-
nie-Piet de Wildt 52,78%.
D-lijn: 1. Elly Stuijt-Aad Stuijt 
61,98%; 2. Riet Balster-Evert 
Rozemeijer 52,60%; 3. Toos 
Schalk-Jaap Schalk 51,04%.
E-lijn: 1. Hans Eijking-Roland 
Kiès 69,44%; 2. Will Griffith-
Loes Apeldoorn 64,58%; 3. 
Gré Krom-Ank Kager 50,69%.

        Bridgenieuws

Uitgeest - Afgelopen week zijn er drie fietsen gestolen 
in de omgeving van het station. Vrijdag werd een zwarte 
damesfiets, merk Batavus, gestolen vanaf De Waterdief. 
Dezelfde dag werd ook een zwarte herenfiets, merk Spar-
ta gestolen vanaf het station. Ook zondag was het raak, 
toen werd een zwarte damesfiest, merk Cortina, vanaf het 
station gestolen.  

Gestolen fietsen
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Ophaaldata restafval
In week 9 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 27 februari 
De Kleis en Waldijk: woensdag 1 maart 
De Koog: donderdag 2 maart 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 3 maart

Wat doet u tegen woninginbraak?
Een inbraak is nooit helemaal te voorkomen,  maar u kunt veel doen om de 
kans flink te verkleinen. De deuren op slot en de ramen dicht zijn vanzelf-
sprekende zaken waar u ongetwijfeld goed op let. Maar hoe veilig is het 
hang- en sluitwerk op uw deuren en ramen? En hoe gaat u om met ‘klusjes-
mannen’ die bij u aan de deur hun diensten aanbieden? Dit zijn slechts en-
kele vragen om uzelf te stellen als het gaat om de veiligheid van uw woning 
en uw bezittingen. Voor meer informatie en tips over de preventie van bij-
voorbeeld inbraak kunt u terecht op de website https://www.maakhetze-
niettemakkelijk.nl

Meld verdachte zaken
Omdat voorkomen beter is dan genezen kunt u een aantal zaken regelen als 
het gaat om preventie. Maar ook uw oplettendheid bij verdachte situaties in 
uw omgeving is van belang. Mocht u bijvoorbeeld iemand zien die zich ver-
dacht gedraagt, dan kan dat aanleiding zijn om uit voorzorg de politie te 
waarschuwen. Wacht daar niet mee maar bel direct 1-1-2, zodat de politie 
poolshoogte kan komen nemen. Mogelijk voorkomt u hiermee een inbraak 
bij uzelf of iemand uit de buurt.

Wat kunt u doen?
Goede voorbereiding en preventieve maatregelen helpen om inbrekers bui-
ten te houden. Enkele tips zijn:
•	 Zorg	voor	goedgekeurd	hang-	en	sluitwerk	op	ramen	en	deuren.	Laat	
 geen hulpmiddelen voor de inbrekers (zoals ladders, containers e.d.) 
 in uw tuin staan.
•	 Sluit	altijd	alle	deuren	en	ramen	(ook	op	de	bovenverdieping).	Ook	kleine	
 ramen van de wc of de garagedeur niet vergeten. Een inbraak duurt 
 slechts enkele minuten. Dus ook tijdens boodschappen doen alles afslui-
 ten.
•	 Bewaar	(reserve)sleutels	niet	buiten,	hang	geen	adreslabel	aan	een	sleu-
 telbos en laat geen sleutels aan de binnenzijde van de deur zitten.
•	 Laat	geen	onbewoonde	indruk	achter,	geen	afwezigheidbriefjes	op	de	
 deur, gebruik tijdschakelaars voor licht, zorg voor regelmatig bezoek, laat 
 de post weghalen bij de voordeur/uit de brievenbus en laat gordijnen 
 openen of sluiten.
•	 Zorg	voor	voldoende	verlichting	rond	uw	woning.
•	 Geef	niet	op	sociale	media	aan	dat	u	op	vakantie	gaat.

Afvalzakjes hondenpoep 
gratis af te halen
In het gemeentehuis van Uitgeest en op de gemeentewerf kunnen 
hondenbezitters sinds vorige week gratis handige papieren afval-
zakjes voor hondenpoep afhalen. De gemeente hoopt met deze 
nieuwe maatregel opnieuw een bijdrage te leveren aan de overlast 
die inwoners nog steeds op verschillende plekken in het dorp on-
dervinden. 

Na klachten van omwonenden van de Vrijburgschool vervangt de gemeen-
te bovendien de prullenbak op de Niesvenstraat door een hondenafvalbak 
met zakjes. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) gaan in de tijd 
die ze in Uitgeest beschikbaar hebben ook extra aandacht schenken aan het 
voorkomen van deze vorm van overlast.
 
Vorig	jaar	werden	ook	al	diverse	maatregelen	genomen.	Zo	kwam	er	een	
opruimplicht voor heel Uitgeest (voorheen waren er nog gebieden waar de-
ze niet gold). De boa’s kregen de mogelijkheid om bekeuringen uit te schrij-
ven en op diverse plekken in het dorp werden hondenpoepafvalbakken ge-
plaatst, met zakjes. Over deze maatregelen heeft de gemeente ook regelma-
tig gecommuniceerd.

Deze handige papieren afvalzakjes zijn kosteloos af te halen in het gemeen-
tehuis en op de gemeentewerf (foto: gemeente Uitgeest).

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
W. Popken, 76 jaar 
P.M. Blankendaal, 53 jaar

GEREGISTREERD PARTNER-
SCHAP 
T.J. Huisman en J. Hegeman

Adviesraad Sociaal Domein 
zoekt nieuwe leden!
De	Adviesraad	Sociaal	Domein	(voorheen	Wmo-adviesraad)	van	de	ge-
meente Uitgeest bestaat uit maximaal elf leden en komt zeven maal per 
jaar bijeen in openbare vergaderingen. De Adviesraad adviseert gevraagd 
en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders Uitgeest 
op het gebied van:
- De Wet maatschappelijk ondernemen (Wmo) 
- De Participatiewet 
- De Jeugdwet 

Wij zoeken nieuwe leden, bij voorkeur met kennis en ervaring op het ge-
bied van de Participatiewet en de Wet Jeugdzaken, die woonachtig zijn in 
Uitgeest. Wilt u actief en kritisch mee denken en -werken aan het adviseren 
aan het college van burgemeester en wethouders? Dan wordt u van harte 
gevraagd te reageren! 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Uit-
geest,	www.uitgeest.nl,	onder:	Bestuur	en	politiek,	of	bij	Anja	de	Vries:	
a.devries@uitgeest.nl	en	Grete	Wijte,	lid	Adviesraad	Sociaal	Domein:	tel.	
0251- 31 20 26, e-mail: grete.wijte@gmail.com.
Hebt u belangstelling? 
Mail	of	stuur	uw	brief	met	CV	onder	vermelding	van:	Adviesraad	Sociaal	
Domein, naar a.devries@uitgeest.nl , grete.wijte@gmail.com, of aan de Ad-
viesraad	Sociaal	Domein,	Postbus	7,	1910	AA	Uitgeest.

Niet parkeren bij oplaadpunt
De gemeente Uitgeest is sinds de vorige zomer weer een aantal oplaad-
punten voor elektrische auto’s rijker, onder andere bij het gemeentehuis en 
bij	het	NS-station.	Heel	handig	voor	de	vele	gebruikers	van	elektrische	au-
to’s in en om Uitgeest. 
Let	u	er	wel	op	dat	het	parkeren	van	een	niet-elektrische	auto	op	deze	
plaatsen niet is toegestaan. U kunt hiervoor op basis van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens een bekeuring krijgen.
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