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Vogels kijken vanaf een 
‘ondergelopen’ monument

Uitgeest - Op zaterdag 9 en 
zondag 10 maart ontvangt het 
Fort bij Krommeniedijk een ge-
varieerd publiek. Vogelaars, lief-
hebbers van historisch erfgoed, 
gezinnen met kinderen: iedereen 
is welkom tussen 10 en 16 uur.
Vanaf 22 februari heeft Land-
schap Noord-Holland een deel 
van de Uitgeesterbroekpolder 
onder water gezet. De plas-dras-
situatie die zo is ontstaan trekt 
honderden, misschien wel dui-
zenden vogels aan, die hier op 
krachten komen voor ze door-
vliegen naar hun broedgebied. 
Tijdens het open weekend hou-
den leden van de Vogelbescher-
mingswacht Zaanstreek een lijst 
bij van de gesignaleerde vogel-
soorten en vertellen het publiek 
over de vogels die te zien zijn, 
zoals kuifeend, slechtvalk, win-
tertaling of wulp.
Nieuw dit jaar is de deelname 
van Cameraland uit Alkmaar. 
Deskundigen van deze gespe-
cialiseerde winkel zijn aanwe-
zig met diverse camera´s, verre-
kijkers en telescopen. Ze geven 
bezoekers graag uitleg en advies 
over de mogelijkheden van hun 
materiaal.
Liefhebbers van historisch erf-
goed kunnen een kijkje in het 

fort nemen. Binnen staan gidsen 
klaar om van alles over het ge-
bouw en zijn bewoners te vertel-
len. Een rondleiding is ook voor 
kinderen de moeite waard. Zij 
kunnen een speurtocht doen of 
deelnemen aan de interactieve 
game ´Spion in de Stelling´.
De toegang tot het fortter-

rein bedraagt 2 euro. Kinderen 
tot 12 jaar hebben gratis toe-
gang. Honden kunnen helaas 
niet worden toegelaten. U vindt 
het fort aan de Lagendijk 22 in 
de gemeente Uitgeest, vlakbij 
Krommeniedijk. Kijk voor meer 
informatie op www.fortbijkrom-
meniedijk.nl.

Het laagje water zorgt zowel voor een gedekte tafel als een veilige 
slaapplaats (foto: Harm Botman)

Collecte voor Honduras
Uitgeest - Uitgeest - Komend 
weekeinde zal er tijdens de H. 
Mis in de R.K kerk extra aan-
dacht zijn voor Honduras, het 
land waar ook pastoor Ivan van-
daan komt.  Na afl oop houdt de 
AMO een buitendeurcollecte in 
het kader van de Vastenactie, die 
dit jaar in het teken van Hondu-
ras staat. De opbrengst van de-
ze collecte gaat naar het volgen-
de doel:
In Honduras lijden veel mensen 
onder armoede, drugsgeweld en 
een uitzichtsloos bestaan. Jaar-
lijks willen vele honderddui-
zenden mensen dit ontvluch-
ten om voor zichzelf en hun ge-
zin een betere toekomst te vin-
den in de Verenigde Staten. Hun 
‘American Dream’ blijkt echter 
in veel gevallen een regelrechte 
nachtmerrie te zijn. De reis naar 
de VS is letterlijk levensgevaar-
lijk: een kwart van de migranten 
raakt gewond, invalide of over-
leeft de tocht niet. Velen halen 
de grens niet. Ze komen berooid 
terug, verkracht, beroofd, bedro-
gen, bedreigd. Degenen die het 
wel halen lopen grote kans om 

te worden opgepakt en terugge-
zonden, waarbij alles weer van 
voor af aan begint.
De zusters Scalabrinianas trek-
ken zich het lot van deze migran-
ten en hun achterblijvende ge-
zinnen aan. Ze helpen migran-
ten, hun gezinnen en kwetsba-
re groepen om ze weer een toe-
komst en waardigheid te geven.
Bij de koffi e na afl oop zal er ook 
nog een kleine lekkernij uit de-
ze regio zijn. 

kokos-klapper!
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Door het onderwater zetten van het gebied, wordt een 
schitterend plek gecreëerd voor de vele (water)vogels 
die in deze tijd op doortrek zijn of net aankomen in hun 
broedgebied. Een paradijs dus voor vogelaars (foto: Els 
van der Pompe)
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Reis naar Burkina Faso
Limmen - Precies een jaar ge-
leden maakten vier jongeren 
onder leiding van Pastor Jo-
han Olling en Yvonne Zomer-
dijk van Stichting WOL een reis 
naar Burkina Faso. Zij waren een 
week te gast op Onderwijscom-
plex Zoodo in Ouahigouya en 
bezochten verschillende dorpen. 
Nu, in het kader van het Vasten-
actieproject voor Onderwijscom-
plex Zoodo, willen zij graag ver-
tellen over hun unieke ervarin-
gen in Burkina.
De presentatie is op 5 maart in 
de ontmoetingsruimte van de 
Willibrorduskerk, Westerweg 267 

in Heiloo. Aanvang 20.00 uur, 
toegang gratis.

In de kerk is ook kunstnijverheid 
uit Burkina Faso te koop. De op-
brengst is bestemd voor het Vas-
tenactieproject: een vakoplei-
ding voor autotechniek op On-
derwijscomplex Zoodo. Tijdens 
de vastentijd voeren de kerken 
van de HALE regio actie voor dit 
project en zij worden hierin on-
dersteund door Cordaid/Vasten-
actie, die de opbrengst met 50% 
verhoogt.
Meer informatie op de website 
van WOL www.stichtingwol.com.

Lezing over hart- 
en vaatziekten

Castricum - Op donderdag 28 
februari organiseert EHBO Ver-
eniging Castricum een lezing 
over hart- en vaatziekten. 
De lezing wordt gegeven door 
Dirk-Jan Bakker, werkzaam als 
hartfunctielaborant op de hart-
catheterisatie- en echokamer 
van de afdeling cardiologie in 

het Kennemer Gasthuis te Haar-
lem.
De bijeenkomst wordt gehouden 
in het lesgebouw van EHBO Ver-
eniging Castricum aan de Koe-
koeksbloem 55a. De lezing be-
gint om 19.30 uur en duurt tot 
circa 21.00 uur.

Toegang gratis. Aanmelden per 
e-mail: info@ehbocastricum.nl 
of  tussen 19.00 en 21.00 uur tel. 
0251-651060.

Politie vist dronken 
jongeman uit tuin

Castricum - Zondagmorgen 
omstreeks 3.15 uur zagen twee 
surveillerende politieagenten 
een dronken jongeman in de 
voortuin van een woning lig-
gen aan de Torenstraat. De jon-
gen had met zijn lijf in de tuin 
een struik compleet geplet. Met 
veel gedoe kwam de jongen uit 
de tuin. Hij wilde zijn naam niet 
zeggen en kon zich niet identi-
fi ceren. Vervolgens is de jonge-

man, die zich ook erg vervelend 
gedroeg, aangehouden en over-
gebracht naar het politiebureau.

Na een nachtje slapen in de cel 
gaf de jongeman uiteindelijk zijn 
personalia, kreeg een proces-
verbaal voor openbare dronken-
schap en het niet bij zich hebben 
van een id. Het bleek te gaan om 
een 21-jarige inwoner van Cas-
tricum.

Proef de Stilte-dag in 
Monastiek Centrum Zeeveld

Castricum – Op donderdag 28 
maart van 8.30 tot 15.30 uur is er 
in Monastiek Centrum Zeeveld 
aan de Noorderstraat in Bakkum 
weer een Proef de Stilte-dag. 
Het programma volgt in gro-
te lijnen de dagorde die de vas-
te verstillers van Zeeveld iedere 
donderdag aanhouden. Met on-
der meer momenten voor geza-
menlijke en individuele medita-
tie en een paar uurtjes ‘monni-
kenwerk’. Aan de ‘stilte-proeve-

rij’ zijn geen kosten verbonden 
en deelname staat open voor ie-
dereen die overweegt zich aan te 
sluiten bij de verstillers die we-
kelijks de Zeeveldse stilte al op-
zoeken. Omdat er plek is voor 
slechts een beperkt aantal deel-
nemers, is aanmelden vooraf wel 
noodzakelijk.
Voor aanmelding of informatie: 
Carolien Janssen. Carolien, tel. 
0251-293773 of cajanssen@het-
net.nl.

Antiekveiling 
Kringloopwinkel

Heemskerk - Op zaterdag 16 
maart vanaf 11.00 uur wordt er 
in de Kringloopwinkel ‘De Groe-
ne Ezel’ aan de Lijnbaan 12-14 
een veiling gehouden. De op-
brengst is bestemd voor tenues 

voor jeugdscheidsrechters in Be-
verwijk, Castricum, Heemskerk, 
Wijk aan Zee en Velsen-Noord.
In de week voorafgaand aan de 
veiling zijn er kijkdagen. In de 
winkel kan men voor 0,25 eu-
ro een lijst kopen met alle vei-
lingitems. De veilinglijst is gratis 
te downloaden via www.degroe-
neezel.nl. 

Boswachter Wielstra bij kaartau-
tomaat PWN. Castricum - Op zaterdag 2 en 

zondag 3 maart controleert PWN 
extra op het bezit van een duin-
kaart in het Noordhollands Duin-
reservaat. 

Om inwoners en toeristen van 
Noord-Holland optimaal te blij-
ven laten genieten van de dui-
nen, is het voor PWN noodzake-
lijk dat bezoekers voor hun be-
zoek aan de duinen een duin-
kaart hebben gekocht om zo bij 
te dragen aan het beheer. PWN 
is voor het beheer van de duinen 
afhankelijk van deze opbrengs-

Extra controle op 
bezit duinkaart

ten omdat ze hiervoor geen sub-
sidie ontvangt van de overheid.

Vermist:
Joh. Vermeerstraat Akersloot: ro-
de kater, klein wit befje, wit aan 
voorpootjes, 3 witte ringen om 
staart, gecastreerd, gechipt, 4 
jaar, Storm.

Gevonden:

Heereweg Bakkum: Rode kater, 
witte kraag en bef, wat wit bij 
de neus, voor witte sokjes, ach-
ter kniekousen, ongecastreerd, 
jong. 

Het Gorsland Castricum: witte 
langharige kat, rode plek op kop, 
pluimstaart.

Inlichtingen: 
Ria Dol, tel. 0251- 658504.

Weer of geen weer, elke don-
derdag kan men in Zeeveld 
actief stil zijn.
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Classic Rock Concert in 
Bobs voor Cliniclowns
Uitgeest - Muziek uit de jaren 
‘60, ‘70 en ‘80 zijn te horen tij-
dens het Classic Rock Concert 
dat in Bobs gehouden wordt op 
zaterdag 16 maart. Met de op-
brengst wordt Cliniclowns ge-
steund, een initiatief om zieke 
kinderen, vaak met een levens-
bedreigende aandoening, een 
moment van plezier te geven tij-
dens hun verblijf in een zieken-
huis. Aan deze avond werken 
vier bands mee: So Heart, Toto-

licious, Another Journey en 4eig-
ner. 
Er is een informatiekraam 
van Clinclowns en van Bikers 
Against Child Abuse. Zij willen 
een veilige omgeving realiseren 
voor misbruikte en mishandel-
de kinderen. Het muzikale pro-
gramma start om 20.00 uur en 
kaarten kosten 12,50 euro in de 
voorverkoop en 15,00 euro aan 
de kassa. Het concert duurt tot 
2.00 uur. 

Verbetering cultuurklimaat 
Castricum - Namens de ge-
meente brengt Robert de Rijke 
de komende maanden mensen 
en initiatieven op cultureel vlak 
in Castricum samen. Dat doet hij 
als ‘cultuurcoördinator’. De be-
doeling is om het culturele aan-
bod binnen de gemeente beter 
in kaart te brengen. De eerste 
aanzet hiervoor is er al: de web-
pagina www.facebook.com/Cul-
tuurcoordinatorCastricum. Doel 

is het culturele klimaat in de ge-
meente te versterken. Bovendien 
gaat hij een Cultuurplatform op-
zetten, met relevante spelers uit 
het culturele veld. Robert is tot 
juli actief als cultuurcoördina-
tor; daarna neemt het Cultuur-
platform zijn taken over. Wie wil 
meepraten en meedenken en/
of wil deelnemen in het Cultuur-
platform, kan contact opnemen 
via rcderijke@gmail.com. 

Twee kamerkoren brengen 
passie en vuurwerk in kerk
Castricum - Twee kamerkoren 
geven op zondag 10 maart sa-
men een concert in de Dorps-
kerk. Zij presenteren elk een 
selectie van hun laatste con-
cert onder de noemer: Passie 
en Vuurwerk! Een aantal zan-
gers zijn lid van zowel Endora 
als Intermezzo en zo ontstond 
de samenwerking. 
De koren brengen enerzijds 
exotische muziek uit de Oriënt 
en anderzijds devote muziek 
uit de christelijke westerse cul-
tuur. Zondag om 15.00 uur op 
het Kerkpad 1. Kaarten à 12.50 
euro aan de zaal. Voorverkoop 
vanaf 5 maart bij Muziekhandel 
Borstlap.  Reserveren: 0251-
239084 of endora@live.nl. 

Zwarte humor, gitaarklanken en 
jong talent dit weekend in Bakkerij

Castricum - De Marginalen 
spelen vrijdag in De Bakkerij. 
Ooit begonnen met het coveren 
van rare en obscure nummers uit 
de jazz, blues, roots en alterna-
tieve pop, heeft deze zesmans-
formatie zich ontwikkeld tot een 
eigengereide, zeer energieke 
live-act die Engelstalige covers 
en Nederlandstalig eigen werk 
speelt. De rode lijn in de num-
mers is het vertellen van verha-
len en een opgewekte, zwarthu-

moristische kijk op de wereld in 
crisis. Entree vier euro, zaal open 
vanaf 21.30 uur. 
De avond erna wordt akoestisch 
gespeeld in de Bakkerij. Dit keer 
zijn dat Aldemar, Florian Krijt 
en Bouke Winters. Bouke, zan-
ger van punkrockband Sidewalk, 
speelt folk rock, maar de punk 
is nog te horen. Aldemar speelt 
rauwe upbeat folkrock en zingt 
over van alles, Florian is een 
singer/songwriter die zijn idee-

en en gedachten met een lied 
komt delen met het publiek. Er-
na is er muziek van dj Sweet Em-
pire. Aanvang 21.00 uur, entree 
is drie euro. 
Zomaar een Zondagmiddag  
wordt zondag 3 maart verzorgd 
door gitarist Lex van Amsterdam. 
Hij speelt instrumentale blues, 
americana en folk op de akoesti-
sche en slidegitaar. Overwegend 
uit eigen werk, maar ook een 
sporadische bewerking van mu-
ziek van Ry Cooder en de Beat-
les. Zaal open om 14.00 uur, om 
15.15 uur begint het optreden. 
De entree is gratis. De Bakkerij is 
te vinden aan de Dorpsstraat 30. 

De Marginalen brengen vrijdag een vrolijk programma. Gitarist Lex van Amsterdam.

Open dag Oud-Castricum

Rondje om de kerk
Castricum - Op de open dag 
van de Werkgroep Oud-Cas-
tricum op zondag 3 maart in 
De Duynkant aan de Gevers-
weg 1b, is een nieuwe ten-
toonstelling te bezichtigen 
met als thema ‘Rondwande-
lingen door de Dorpskern van 
Castricum’. 

Aan de hand van foto’s kunnen 
de bezoekers twee wandelin-
gen maken door de straten rond 
de Dorpskerk. De eerste rond-
gang toont de bebouwing in de 
jaren 1920-1930, de tweede laat 

de huidige situatie zien. Hierbij 
wordt aandacht gegeven aan de 
vele veranderingen die in de tus-
senliggende tijd hebben plaats-
gevonden, zoals de sloop van 
‘De Rustende Jager’ en nieuw-
bouw van de Rabobank. 

Ook zijn foto’s te zien van pan-
den die gehandhaafd zijn, maar 
een andere bestemming heb-
ben gekregen. Voorbeelden hier-
van zijn het oude raadhuis en 
het vroegere armenhuis aan de 
Overtoom. De deur is open van 
12.00 tot 17.00 uur.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 21.00 uur 

zaterdag 18.30 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur  
Silver Linings Playbook
zondag & maandag 20.00 uur  

dinsdag 14.00 uur
Amour

vrijdag 18.30 uur 
Ushi must Marry
donderdag 20.00 uur 

vrijdag 21.00 uur 
zondag & maandag 20.00 uur  

dinsdag 14.00 uur 
Argo

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 21.15 uur   woensdag 20.00 uur  

Verliefd op Ibiza
zaterdag 21.15 uur 

Django Unchained
zaterdag 18.30 uur
zondag 15.45 uur 
dinsdag 20.00 uur  
Life of Pi - 3D

zaterdag & zondag 15.45 uur 
woensdag 15.45 uur 

Chimpanzee (NL)
zaterdag & zondag 13.30 uur 

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

zaterdag 15.45 uur 
zondag 13.30 uur   woensdag 15.45 uur 

Bobby en de Geestenjagers
zaterdag & woensdag 13.30 uur 

Nijntje de film

Programma 28 feb t/m 6 maart 2013

Oscar voor Jennifer Lawrence!
Silver Linings Playbook
Het leven gaat niet altijd volgens 
plan. Pat Solatano is door de ja-
ren heen alles verloren: zijn huis, 
zijn baan en zijn vrouw. Na acht 
maanden in een psychiatrische 
instelling gezeten te hebben, 
trekt hij weer in bij zijn ouders. 

Pat is vastberaden om zijn leven 
weer op de rails te krijgen door 
positief te blijven en zijn vrouw 
terug te winnen. Het enige wat 
zijn ouders voor hem willen is 

dat Pat weer met beide benen op 
de grond komt te staan en dat 
hij hun voorliefde voor de Phila-
delphia Eagles deelt. Als Pat de 
mysterieuze Tiffany ontmoet, een 
meisje met haar eigen proble-
men en verleden, wordt het le-
ven van Pat overhoop gegooid. 
Tiffany stelt voor om Pat te hel-
pen zijn vrouw terug te krijgen, 
maar alleen als hij iets belang-
rijks voor haar doet. Die afspraak 
heeft vergaande gevolgen.

De Oscar voor de beste buiten-
landse fi lm ging naar Amour. 
Anne en Georges zijn al op leef-
tijd. Ze hebben een volwassen 
dochter en leiden een rustig be-
staan in Parijs, waarin hun pas-
sie voor muziek nog altijd een 

Amour hoofdrol speelt. Dan krijgt An-
ne een infarct en breekt er een 
nieuwe fase in hun samenzijn 
aan. Georges verzorgt haar met 
al zijn kracht en liefde. Maar hij 
kan niet voorkomen dat ze ver-
der van hem wegglijdt en raakt 
zelf ook steeds meer in een iso-
lement. 
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,,De veiling is voor mij nu al een succes!”

Interview met Meriam Mulders, voorzitter 
van de veilingcommissie van MHCC

Castricum - Op zaterdag 23 
maart is de eerste clubveiling 
van MHCC. 
Waarom organiseert de hockey-
club een veiling?
,,In deze tijd van afnemende 
subsidies en sponsorinkomsten 
moet je als sportclub iets anders 
verzinnen. Recent is de contribu-
tie verhoogd waarmee MHCC nu 
op het niveau zit van de omrin-
gende clubs. En daarnaast is een 
eenmalige bijdrage van ieder lid 
gevraagd. Niet gering natuurlijk. 
Maar daarmee waren we er nog 
niet. Toen is een club enthousi-
astelingen met het idee van de 
veiling gekomen en is gewoon 
gestart!”
Is extra middelen ophalen het 
enige doel?
,,Nee, zeker niet. Misschien nog 

wel belangrijker is dat we het 
clubgevoel willen versterken, de 
verbondenheid met elkaar. Kijk, 
hockeyen is wat de leden en 
ouders aan de club bindt maar 
daarnaast willen we dat de club 
een gezellige en veilige omge-
ving is. Daarvoor moet je elkaar 
kennen en naast het hockeyen 
ook andere dingen met elkaar 
doen.“
Het is de eerste veiling voor 
MHCC, toch? 
,,Ja, inderdaad. We zien bij ande-
re clubs ieder jaar zulke succes-
sen, dat het ons ook een goed 
idee leek. De veiling heeft een 
enorme ‘spin-off’: nu tijdens de 
voorbereiding zoemt het van de 
activiteiten op en rond de club, 
echt geweldig. Voor mij is daar-
door de veiling eigenlijk nu al ge-

slaagd. En straks zijn er ook veel 
activiteiten omdat veel ‘kavels’ 
(veilingstukken, red.) een activi-
teit inhouden, zoals een zeiltocht 
met een groep of een gezelli-
ge barbecue. Dus naast een ge-
weldige veilingavond en hopelijk 
een mooie opbrengst, brengt het 
mensen bij elkaar!”

Hoe pak je het organiseren van 
een veiling aan?
,,In eerste instantie zijn we in ge-
sprek gekomen met Vitesse. Zij 
zijn zeer ervaren in het organise-
ren van succesvolle veilingen en 
waren enorm behulpzaam! Daar-
na zijn we naar zo veel mogelijk 
veilingen in Noord-Holland ge-
weest om zo veel mogelijk te le-
ren. En op die veilingavonden 
vóel je meteen dat zo’n avond 
geweldig is voor het clubgevoel, 
het krijgt een enorme ‘boost’! 
Uiteindelijk zijn er 23 enthousi-
aste mensen in de veilingcom-
missie gestapt en zijn er zes sub-
commissies gevormd: de kavel-, 
communicatie-, organisatie-, lo-
terij-, administratie- en catering-
commissie.” 
Wat doen jullie om de veiling be-
kend te maken?
,,Nou, er is als eerste een web-
site gemaakt. Hier kun je een 
kavel aanmelden en kun je ook 

zien welke kavels er al zijn. Op 
2 oktober was de eerste verga-
dering en inmiddels zijn er ruim 
150 kavels binnen. Vanaf de-
ze week worden ook de jeugd-
teams ingeschakeld om kavels te 
werven, zodat we er hopelijk nog 
zo’n 100 bij krijgen. Binnenkort 
komt er ook een spandoek te 
hangen boven de toegangsweg 
tot Castricum, want iederéén is 
welkom om bij de veiling te ko-
men bieden!” 
Hoeveel veilingbezoekers ver-
wachten jullie?
,,Van andere veilingen begrepen 
we dat sommige mensen spe-
ciaal voor één veilingstuk even 
langskomen, bieden en dan weer 
vertrekken. Als we dat meereke-
nen hopen we op zo’n 300 gas-
ten. Waaronder in ieder geval de 
burgemeester, hij opent namelijk 
de veiling.” 
Waar verheug jij je persoonlijk 
op tijdens de veilingavond?
,,Op een ontzettend gezellige 
avond! Waarin het clubgevoel 
versterkt wordt en er een grote 
kruisbestuiving plaats zal vinden 
tussen het hockeyen en aller-
hande andere activiteiten. En ja, 
natuurlijk ook op de opbrengst 
waar weer mooie dingen voor de 
club mee gedaan kunnen wor-
den.” 

BENIEUWD WELKE KAVELS ER ZIJN? 

KIJK OP WWW.MHCC-VEILING.NL

Akersloot - Alpe d’HuZes is een 
actie waarbij deelnemers, alleen 
of in een team, geld bijeen bren-
gen waarmee zij een bijdrage le-
veren aan de strijd voor de over-
winning op kanker. Onder het 
motto ‘Opgeven is geen optie’ 
wordt op één dag de legenda-
rische Alpe d’Huez tot zes keer 
aan toe beklommen. Een bijna 
onmogelijke opgave.
Sanne van der Eng uit Akersloot 
fietst dit jaar ook mee. Haar va-
der overleed in februari 2011 aan 
longkanker. 
Al maandenlang is Sanne, sa-
men met haar teamgenoten van 
team 1 Cal d’HuZes, bezig aan 
een loodzwaar trainingsschema. 
Wendell, Sanne’s vriend heeft 
een enorme bewondering voor 
‘zijn meissie’, om haar te hel-
pen om zoveel mogelijk geld bij-
een te brengen organiseert hij, 
samen met Sanne’s zusjes en 
vriendinnen, op zaterdag 2 maart 
een benefietspektakel.

Van 13.00 tot 16.00 uur is er een 
Carwash op het Wilhelminaplein. 
Hier kan men de auto, fiets of 
brommer wassen voor het goe-
de doel door Sanne’s zusjes en 
haar vriendinnen. Voor deze ge-
legenheid zullen zij in een ‘sexy’ 
outfit het vehikel weer als nieuw 
laten glimmen.
Vanaf 21.00 uur in ’t Achterom 
optredens van rock-‘n-roll JJ and 
the Fatcats, Country Wilma, Joost 
de Vries, Special guest én Stijl-
loos DJ-team. 
Entree voor deze avond is 10 eu-
ro, dat geheel naar het goede 
doel gaat..
Kaarten zijn verkrijgbaar bij ‘t 
Hoorntje en Novy te Akersloot.

Het hele verhaal van Sanne 
waarom zij meedoet is te lezen 
op: http://deelnemers.alpedhu-
zes.nl/acties/sanneeng/sanne-
van-der-eng.

Benefietspektakel 
voor Alpe 
d’HuZes

Akersloot - Zondag 3 maart 
wandelt de Amak een tocht van 
de NHWB in Weesp van 15 km 
lang.  Vertrek om 9.00 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg. 
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 0251-315137 of Kees Deijlen, 
tel. 0251-310715. 

Amak wandelt

Jeugdatleten 9 maart massaal naar Castricum
Castricum- De Kennemer Duin-
camping Bakkum is zaterdag 9 
maart een belangrijk middelpunt 
van de Nederlandse jeugdat-
letiek. Die dag organiseert AV 
Castricum op de terreinen van 
deze camping aan de Zeeweg 
de finale voor Noordwest Ne-
derland van de crosscompetitie 
2012-2013. 
Bij deze wedstrijd staan zo’n 
1.000 jeugdatleten in de leeftijd 
van 6 tot en met 18 jaar aan de 
start. De deelnemers vertegen-
woordigen ruim 50 atletiekver-
enigingen, van Den Helder tot 
Veenendaal en van Woerden tot 

Lelystad. Ook AV Castricum ver-
schijnt met een flinke afvaardi-
ging aan de start. Het program-
ma  gaat om 11.30 uur van start 
met de wedstrijd voor de jon-
gens junioren A en B, dus de 15 
tot en met 18-jarigen. Om 15.25 
uur wordt de wedstrijd met een 
loop over 1.500 meter voor de 
meisjes pupillen A2 afgesloten. 
Alle precieze starttijden staan  
vermeld op de internetsite van 
AVC (www.avcastricum.nl).
Supporters en andere belang-
stellenden zijn  welkom om deze 
finale bij te wonen. De toegang 
is gratis.

Dames Croonenbrug weer in actie
Castricum - Na twee weken 
rust mochten de volleybalda-
mes van Croonenburg zaterdag 
proberen om de goede resulta-
ten van de voorafgaande wed-
strijden voort te zetten. Zij moes-
ten in Amsterdam aantreden te-
gen het derde damesteam van 
US. De Castricumse dames ke-
ken al snel tegen een 7-1 ach-

terstand aan. Na de tweede time 
out op 16-5 kreeg Croonenburg 
eindelijk grip op US. De stand 
ging daarna gelijk op en door di-
verse minibreaks en de goede 
serviceserie van Jasmin Luickx 
kwam Croonenburg uiteindelijk 
weer terug in de wedstrijd. He-
laas kwam de opleving te laat: 
25-19. In het tweede bedrijf zet-

te Ruben Nijhuis zijn team op 
scherp bij 12-16. Croonenburg 
vocht zich terug door onder an-
dere de goede service van Marije 
Bloem, maar na de time-out op 
22-21 maakte US het netjes af: 
25-23. Na deze nipte winst be-
gon US matig aan de derde. Na 
de goede serviceserie van Re-
gina van Dalen had Croonen-

burg een veilige afstand. De set 
werd degelijk uitgespeeld tot 15-
25. Door de twee serviceseries 
van US in de vierde ronde kwam 
Croonenburg op een te grote af-
stand. US liet de kaas niet van 
het brood eten: 25-17. Volgen-
de week zaterdag om 17.15 uur 
speelt Croonenburg tegen het 
een plek hoger geplaatste Gemi-
ni dat dit weekend nog twee sets 
wist te winnen van de nummer 
twee op de ranglijst. 
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Theo Baltus, dé specialist in 
keukenmontage en -renovatie

Limmen - De kracht van Theo 
Baltus Keukenmontage en -re-

novatie is de veelzijdigheid die 
dit bedrijf te bieden heeft. Dank-
zij de jarenlange ervaring die 
Theo heeft, biedt hij creatieve 
oplossingen en verrassende in-
valshoeken daar waar dat nodig 
is. Hij adviseert vakkundig bij de 
aanschaf van een nieuwe keu-
ken en kan oude keukens een 
geheel nieuw uiterlijk geven. En 
dat is goed nieuws voor mensen 
die in deze tijd op de kleintjes 
moeten letten.

,,Wie de keuken bijvoorbeeld 
nog wel mooi vindt, maar niet 
tevreden is over de opstelling, 
kan soms met een kleine wis-
seling van kasten een groot ver-
schil maken”, vertelt hij. ,,Ik ver-

,,Omdat onderwijs echt helpt”

Janneke naar de Pabo, 
maar dan in Malawi

Castricum - Janneke Heijmans is negentien jaar oud en studeert 
aan de Pabo. Via school kreeg zij het aanbod om ervaringen uit te 
wisselen met Pabostudenten in Afrika. ,,Het leek me meteen ge-
weldig om mijn steentje bij te kunnen dragen aan het onderwijs in 
Afrika. Ik ga twee weken mijn best doen in Afrika voor beter onder-
wijs. Omdat onderwijs echt helpt.”
In mei vertrekt Janneke, samen met een groep andere studenten, 
naar Malawi met de organisatie Edukans. ,,Samen met een lokale 
student geef ik les en wisselen we werkwijzen uit. Edukans helpt 
kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school. Malawi is 
het land met zo ongeveer het hoogste percentage uitvallers in het 
basisonderwijs: leerlingen die al vóór groep 5 de school verlaten. 
Meer dan de helft van de leerlingen komt niet verder. Een belang-
rijke oorzaak is de grote armoede in Malawi. De afgelopen jaren 
heeft het land veel misoogsten gekend. Een ander probleem is het 
tekort aan leerkrachten. De verhouding van aantal leerlingen per 
leerkracht is 1:84. Op het platteland, waar driekwart van de bevol-
king woont, is dat 1:200! Om materialen voor de basisscholen te 
kopen en voorlichtingen voor docenten te betalen heeft Edukans 
geld nodig. Iedere student die mee gaat moet 1.000 euro spon-
sorgeld ophalen om de projecten in Malawi echt te kunnen on-
dersteunen. Daarom roep ik iedereen op mij te helpen kinderen 
in Afrika een betere toekomst te bieden.” Ga voor meer informa-
tie en om te doneren naar Jannekeheijmans.inactievooredukans.nl.

Peuters op de Paulus

Castricum - De vlag hing uit en 
ballonnen versierden de gang. 
Zo werden de eerste peuters en 
hun ouders welkom geheten op 
de Paulus Peuterschool. De ba-
sisschool heeft voortaan een 
fraai ingerichte plek voor zestien 
kindertjes die ’s ochtends drie 
uurtjes kunnen komen spelen. 
Naast hun eigen ‘klasje’ is er een 
speellokaal, een snoezelruimte 
en een afgeschermde plek op de 
speelplaats. De peuters worden 

begeleid door juf Claudia Verdu, 
die al jaren werkt op de Paulus, 
en Marieke Plugboer. 
,,Onze werkwijze sluit aan bij 
groep 1 met gerichte speel- en 
spelactiviteiten en we gebrui-
ken een observatiesysteem om 
de ontwikkeling van de peu-
ters goed te kunnen volgen. Er 
wordt gewerkt vanuit veiligheid, 
betrokkenheid en verscheiden-
heid. Paulus geeft kinderen de 
ruimte!” 

help mankementen aan deur-
tjes die niet goed meer sluiten 
en plaats nieuwe frontjes. Dat 
is vaak al zo’n ander gezicht!” 
Mensen schakelen Theo in om 
een keuken te verhogen, een 
nieuw werkblad te laten plaat-
sen, tegels te vervangen, kitran-
den te herstellen en bij de aan-
schaf van nieuwe apparatuur. 
,,Ook kan men bij mij terecht 
voor een servicebeurt, het na-
lopen van alle deuren en laden 
om alles weer recht en goed af 
te stellen. Ik kom langs om een 
nieuw rubber in de koelkastdeur 
te plaatsen of de deur weer goed 
af te stellen. Bij alles wat maar 
met de keuken te maken heeft 
kan men bij mij terecht! Iedereen 
is welkom een vrijblijvende offer-
te aan te vragen.” 
Bel voor informatie naar 06-
10198785 of stuur een bericht 
naar klus.theobal@quicknet.nl.

Castricum - Netty Nanne, 
Roos Dusseljee en Simone 
Bakker zijn voor een reünie op 
13 april op zoek naar leerlingen 
van het Jac. P. Thijsse College 
die in het schooljaar ’94-’95 in 
de brugklas zaten. 
Deze klas heeft een jaar in een 
locatie in Bakkum gezeten. 
Aanmelden kan via mo26april@
hotmail.com.

Reünie brug-
klas JPT ‘94-’95

Limmen - Zaterdag 9 en zon-
dag 10 maart is er een expositie 
in  Vredeburg aan de Dusseldor-
perweg. De expositie bestaat uit 
schilderijen, beeldhouwwerk, en 
foto’s en er is een demonstratie 
sieraden en glas-in-lood maken. 

Zondag speelt ‘fi ngerstyle’ gi-
tarist Hans Laduc. De exposi-
tie wordt zaterdag offi cieel ge-
opend door burgemeester Mans. 
De Vredeburg is beide dagen ge-
opend van 11.00 tot 17.00 uur en 
de entree is gratis.

Tentoonstelling 
Limmen Cultuur

Augustinus klaar voor toekomst
Castricum - Basisschool Au-
gustinus wil dat leerlingen met 
beide benen in de 21e eeuw 
staan. Directeur van de school, 
Nel de Vries: ,,We geven doel-
gericht en modern onderwijs. 
Daarbij horen ook moderne leer-
middelen die de kinderen uit-
dagen en waardoor de kinde-
ren extra gemotiveerd zijn om 
te leren. We zijn nu gestart met 
een project om de taalontwikke-
ling extra te stimuleren. Voor de 
kleuters zijn er digitale fototoe-
stellen aangeschaft. Hier kun-
nen de kleuters foto‘s mee ma-
ken van de woorden die ze we-
kelijks leren. De kinderen gaan 
hier een digitaal woordenboek 
mee opbouwen. Voor alle leer-
lingen in groep 3 zijn er Ipads 
aangeschaft waarmee vooral be-

oogd wordt de spellingsvaardig-
heden te bevorderen. In de toe-
komst zullen deze digitale mid-
delen ook in andere groepen ge-
bruikt gaan worden.”
Woensdag 6 maart is er een 
open dag op Basisschool Au-
gustinus. Ouders die op zoek zijn 
naar een school voor hun kind 
kunnen tussen 9.45 uur tot 12.30 
uur langskomen op de school 
met hun peuter. Om 10.00 uur 
begint er een goochelshow van 
Bernaar de goochelaar. Na de 
goochelshow mogen de peu-
ters met de kleutergroep mee-
doen met allerlei activiteiten en 
kunnen de ouders informatie van 
de directie krijgen. Uiteraard kan 
er dan ook in groep 3 gekeken 
worden hoe de kinderen met de 
Ipads werken.

Veilige zonnepanelen van 
Comfort Wonen Castricum
Castricum - Vorige week kwa-
men de zonnepanelen niet gun-
stig in het nieuws. Het gaat om 
zonnepanelen van het merk 
Scheuten Solar, model Multisol 
met de typenummers P6-48, P6-
54, P6-60 en P6-66. Op de be-
treffende ‘junction boxes’ staat 
de merknaam Alrack en het ty-
pe Solexus. 
Comfort Wonen Castricum heeft 
deze panelen nooit in het assor-
timent gehad en ook nooit aan 
klanten geleverd. Wel willen zij 
mensen in Castricum, die de-
ze panelen  hebben en geen ge-

hoor vinden bij hun leverancier, 
helpen met een oplossing. 
Comfort wonen Castricum staat 
voor 100% achter de kwaliteit van 
haar zonnepanelen. Er wordt uit-
sluitend gewerkt met A-merken 
en er wordt gezorgd voor zorg-
vuldige en deskundige montage 
op locatie. De monteurs zijn spe-
ciaal opgeleid voor het monteren 
van panelen. Er is bovendien een 
controle achteraf en een meting 
bij oplevering. ,,Wij bieden stan-
daard monitoring aan waarbij de 
opbrengst continue in beeld ge-
bracht kan worden.”

In het lenteakkoord is afgespro-
ken dat consumenten een sub-
sidie van 15% op de aanschaf 
van zonnepanelen kunnen krij-
gen. Deze subsidie kan oplopen 
tot wel 650 euro. De subsidiepot 
is nu beschikbaar. Naast de sub-
sidie gaat vanaf 1 maart de btw 
voor montage omlaag van 21 
naar 6%. ,,Wij raden iedereen die 
zonnepanelen wil plaatsen om 
op tijd zijn offerte aanvraag te 
doen. Voor de subsidiepot geldt 
op is op.” Comfort Wonen Cas-
tricum  heeft jarenlange erva-
ring in het leveren en plaatsen 
van zonnepanelen en kan daar-
om goed adviseren. Kijk voor 
meer informatie op www.com-
fortwonencastricum.nl, bel naar 
06-10039441 of mail naar info@
comfortwonencastricum.nl kan.
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Aart Leemhuis dertig jaar huisarts

,,Het mooiste vak dat er is”
Castricum - ,,Patiënten hebben 
vertrouwen in hun huisarts. Door 
constant te werken aan verbete-
ring van de patiëntenzorg pro-
beer ik optimaal informatie te 
geven, maar de keuze is uitein-
delijk altijd aan de patiënt zelf”, 
aldus dokter Aart Leemhuis. 
Op 28 februari is hij dertig jaar 
huisarts in Castricum. Leemhuis 
startte in een rijtjeswoning aan 
de Dag Hammarskjöldlaan. Van 
1989 tot op heden werkt hij op 
de Dorcamp, waar drie artsen 
tegelijk spreekuur houden. 
 
De in Drenthe opgegroeide en 
in het Westland getogen Aart 
Leemhuis studeerde voor arts 
aan de Vrije Universiteit te Am-
sterdam. Daarna werd hij in 
1981 gedurende twee jaar assi-
stent van Wiebe Braam op Cam-
ping Bakkum. Tot op de dag van 
vandaag is hij op deze camping 
en op camping Geversduin de 
dienstdoende arts. Bovendien is 
hij actief op het strand voor de 
EHBO en de Reddingsbrigade. 
Leemhuis werkt  sinds november 
2006 samen met zijn compagnon 
huisarts Wendy van der Maarel.
“In de afgelopen dertig jaar is 
er veel veranderd”, vindt Leem-
huis. ,,Zo was bijvoorbeeld vroe-

ger de wijkzuster onze natuurlij-
ke bondgenoot. Nu is er een ver-
wijdering tussen de patiënt, de 
huisarts en de thuiszorg ont-
staan.” Blij is hij met de zo’n drie 
jaar geleden opgerichte ‘Buurt-
zorg’ waar acht wijkzusters de 
zorg in hun omgeving zelf re-
gelen; een oud gegeven in een 
nieuw jasje zou je kunnen zeg-
gen.
Aart Leemhuis werkt zo’n 50 à 60 
uur per week. “Er is vooral veel 
administratie”, zegt hij. “De bu-
reaucratie is enorm. Het loopt 
echt de spuigaten uit. Op politiek 
gebied is er wat de zorg betreft 
bovendien steeds sprake van 
wisselvalligheid in de besluitvor-
ming. Er zijn steeds weer nieu-
we eisen en voorwaarden. Dat 
brengt onrust onder de huisart-
sen. Wij willen graag dát doen 
waar wij goed in zijn en onder 
meer de zorg voor onze patiën-
ten verder ontwikkelen.”
Leemhuis heeft tijdens zijn car-
rière bepaald niet stilgezeten. Hij 
gaf onder meer les aan leerling-
verpleegkundigen op Duin en 
Bosch, zat in de negentiger ja-
ren in het bestuur van het Rode 
Kruis in Castricum en in het pro-
vinciebestuur Noord-Holland en 
was voorzitter van de vroegere 

voetbalvereniging CSV. Hij is de 
mede-oprichter van de politieke 
partij CKenG, waarvan hij tot vo-
rig jaar voorzitter was. Hij schreef  
als co-auteur zeven boeken en 
alleen al van het boek De Pil zijn 
meer dan 200.000 exemplaren 
verkocht. Bovendien verzorgde 
hij een medische rubriek voor 
tijdschrift Libelle.

Leemhuis is mede-oprichter van 
het recent geopende Centrum 
voor Eerstelijns Diagnostiek 
in Dijk en Duin. Voor foto’s en 
echo’s hoeven mensen niet meer 
naar het ziekenhuis. ‘Dicht bij de 
mensen’; dat is een stokpaardje 
van Leemhuis. “Het is bovendien 
goedkoper, terwijl de  kwaliteit 
gegarandeerd is”, zegt hij. Op het 
gebied van euthanasie werkt hij 
gedurende twaalf jaar als twee-
de dokter  voor SCEN (Steun en 
Consultatie bij Euthanasie in Ne-
derland), waar van  hem een on-
afhankelijk oordeel wordt ver-
wacht. 

“De computer heeft natuurlijk 
voor een enorme vooruitgang 
gezorgd. Alle klachten zijn geco-
deerd. Mensen, die op internet 
kijken, help ik vaak bij het aan-
wijzen van de goede sites. Na-

tuurlijk kom je als arts geregeld  
voor allerlei  minder prettige din-
gen te staan, zoals je gevraag-
de aanwezigheid bij verkeerson-
gevallen en treinongevallen bij  
één van de spoorwegovergan-
gen. Het is uieraard niet aange-
naam, maar je bent een profes-
sional en het werk moet  gebeu-
ren. Je kan dit vak alleen maar 
volhouden als je goed voor je-
zelf zorgt. Je kunt mij dan ook 
een paar keer per week op het 
strand  vinden. Even afstand ne-
men.  Maar de zorg voor patiën-
ten heb ik altijd mooi gevonden. 
Ik vind dit vak echt wel het mooi-

ste vak dat er is. Geen dag is het-
zelfde, altijd zijn er weer verras-
singen. Je hebt met mensen te 
maken en dat is boeiend en in-
spirerend. Het verveelt nooit. 
En daarom blijf ik het voorlo-
pig nog een hele tijd doen.” Als 
arts wil hij meer aandacht geven  
aan lopende samenwerkings-
projecten met artsen in Surina-
me en Tanzania, landen waar hij 
al een aantal jaren elk jaar naar 
toe gaat.  Binnen afzienbare tijd 
hoopt hij enkele maanden aan 
de slag te gaan in Tanzania. Stil 
zitten is er dus voorlopig niet bij. 
(Marga Wiersma). 

,,Schakel erkend SunNed solarteur in”

Is kwaliteit en opbrengst 
zonnepanelen discutabel?
Castricum - Deze week kwa-
men de zonnepanelen van fa-
brikant Scheuten Solar ne-
gatief in het nieuws. De pa-
nelen zijn volgens keurings-
instituut KIWA van minde-
re kwaliteit en veroorzaken 
vanwege een slechte aanslui-
ting in de ‘junction box’ mo-
gelijk vonken en warmte, wat 
in het ergste geval kan leiden 
tot een dakbrand. 

Cowboys
,,Dit nieuwsfeit benadrukt nog-
maals het belang van het inscha-
kelen van een erkend SunNed 
solarteur”, aldus een woordvoer-
der van het Bespaarteam. “Die  
onderscheid zich van de zoge-
naamde ’cowboys’ in de markt; 
aanbieders van veelal goedko-
pe panelen uit dumppartijen 
waarvan de leverancier al fail-

liet is. Met een SunNed solar-
teur is men daarentegen zeker 
van kwalitatief goede panelen, 
gekeurd volgens TUV richtlijnen, 
en kwaliteit- en opbrengstgaran-
ties. Tevens wordt de zonne-in-
stallatie gemonteerd door vak-
kundig opgeleide monteurs met 
de benodigde scholing en di-
ploma’s voor het aanleggen van 
zonnestroom-installaties.” Het 
Bespaarteam wil  de consument 
duidelijk maken dat men niet te-
rug moet schrikken van de nega-
tieve berichtgeving over zonne-
installaties. ,,Zorg er echter wel 
voor dat een erkend SunNed so-
larteur wordt ingschakeld!”

Meer informatie
Neem voor meer informatie con-
tact op met Het Bespaarteam via 
0251 - 67 34 36 of kijk op www.
hetbespaarteam.nl. 

Demodag bij Ida Bakker
Castricum - Zaterdag 2 maart 
demonstreert Marjanne Eugster 
schilderen met acrylverf op doek 
tijdens de demonstratiedag bij 
Lijstenmakerij Ida Bakker. 
Marjanne maakt een voorjaars-
schilderij. Wie haar aan het werk 

wil zien of technische vragen 
heeft op het gebied van aquarel- 
en acrylverftechniek, kan tussen 
10.00 en 15.00 uur terecht. 

Tegelijk zijn de allernieuw-
ste producten te zien, te ruiken 

en uit te proberen, onder ande-
re de Cobra Study. Dat is het al-
lernieuwste product van Talens, 
een watervermengbare olieverf, 
maar dan in studiekwaliteit en 
speciaal ontworpen voor studen-
ten en/of beginners. 
De koffie en thee met wat lek-
kers staan klaar op de Dorps-
straat 102.

Openingsfeest bij clubMariz
Castricum - Mariska Tauber van 
clubMariz geeft een feest. Vorig 
jaar heeft zij de dansschool op 
de Dorpsstraat 72 overgenomen 
en het afgelopen jaar realiseerde  
zij een compleet nieuw interieur. 
,,Nu is het tijd voor een ope-

Brakenhoff Selfstorage
Veilige opslag voor 
inboedels en archieven

Beverwijk - Transportbedrijf 
Brakenhoff bestaat al sinds 
1924. Logistieke dienstverleners 
noemen zij zich. Transport, distri-
butie, opslag en erkend verhui-
zer voor bedrijven en particulie-
ren zijn de belangrijkste takken 
van dit bedrijf.
Aan Kanaalweg 51 vindt men 
bovendien Brakenhoff Selfstora-
ge. Hier zijn boxen per maand te 
huur voor het veilig, schoon en 
droog opslaan van allerlei spul-

len, van archieven van bedrij-
ven tot inboedels van particulie-
ren. Omdat per maand kan wor-
den gehuurd en betaald is Bra-
kenhoff Selfstorage de ideale 
oplossing voor tal van vragen of 
problemen. Brakenhoff biedt ui-
teraard ook de mogelijkheid van 
transport van en naar de boxen. 
De selfstorageboxen zijn zeven 
dagen per week tussen ‘s mor-
gens zes uur en ‘s avonds elf 
uur te bezoeken. Het terrein met 

ningsfeest”, zegt zij. ,,Dj Michael 
zorgt voor de muziek. 

Het feest voor 21-plussers en 
genodigden wordt gevierd op 
zaterdag 9 maart vanaf 21.00 uur 
en de toegang is gratis.”

boxen is voorzien van een in-
braak- en brandmeldinstallatie. 
In het gebouw is klimaatbeheer-
sing aanwezig, die er voor zorgt 
dat de temperatuur geregeld 
worden. Opslagboxen zijn in di-
verse maten te huur, dus er is al-
tijd een oplossing op maat. Par-
ticulieren huren de boxen voor 
allerlei doeleinden, van opslag 
van huisraad bij de verkoop van 
een huis tot het interieur van het 
strandhuisje. Maar ook kan voor 
een selfstorage box worden ge-
kozen na een plotseling overlij-
den. 
Op het gebied van verhuizingen 
zijn er diverse pakketten. Van het 
verhuizen van een piano tot en 
met het volledig inpakken van de 
glazen en het monteren van kas-
ten aan toe. 
Als erkende verhuizer biedt Bra-
kenhoff een verzekerde verhui-
zing met zorg voor alle spullen 
en een antwoord op veel vragen.  
Brakenhoff is al bijna 90 jaar een 
vertrouwde partner op het ge-
bied van transporten, verhuizen 
en opslag. Kijk voor meer infor-
matie op www.brakenhoff.nl of 
bel 0251-268235.



Putter

Le fi ls de l’autre vrijdag 
in fi lmhuis de Zwaan

Uitgeest - De fi lm ‘Le fi ls de 
l’autre’ is te zien op vrijdag 1 
maart in Filmhuis de Zwaan in 
Uitgeest.

Als de ‘Joodse’ Joseph zijn 
dienstplicht zal moeten vervul-
len in het Israelische leger komt 
hij er bij de bloedcontrole ach-
ter dat hij niet de echte zoon van 
zijn ouders is maar, zoals later 
zal blijken, een zoon van een Pa-
lestijns echtpaar uit de Westelij-
ke Jordaanoever. De dokter die 
hem op de wereld heeft gehol-
pen moet erkennen dat er tij-
dens een bombardement op het 
ziekenhuis per ongeluk een ver-
wisseling heeft plaatsgevonden.
De verwisselde jongens, die zelf 
helemaal niet zo bezig zijn met 
de Palestijns-Joodse kwestie, 

zijn vooral erg nieuwsgierig naar 
elkaar. Ze blijken meer met el-
kaar gemeen te hebben dan 
een gemeenschappelijk noodlot. 
De subtiele regie van de Frans-
Joodse regisseuse Lorainne Le-
vy heeft een sterke fi lm opge-
leverd met een boodschap die 
een sprankje hoop biedt in een 
schijnbaar uitzichtloos confl ict.

De fi lm Le fi ls de l’autre is te zien 
op vrijdag 1 maart in Filmhuis 
de Zwaan in Uitgeest. De zaal is 
open vanaf kwart voor acht en 
de fi lm begint om 20.15.  Toe-
gang: 5 euro inclusief een kopje 
koffi e voorafgaand aan de fi lm. 
(“Vrienden” 4 euro). Kaarten zijn 
in de voorverkoop verkrijgbaar 
bij boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139, Uitgeest.

Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er komende za-
terdag alsvolgt uit:

Thuis 
09:00 ME2 - Haarlem ME7 
09:00 ME4 - Overbos ME8 
09:00 MixF1 - Terriers mix F1 
09:00 MF2 - Uitgeest MF1 
10:15 JE3 - Kikkers JE5 
10:15 M8D1 - Westerpark 
M8D3
11:30 MD2 - Rood-Wit MD5 
13:00 JD1 - Castricum JD2 
14:30 MB1 - Bloemendaal 
MB3
16:00 MC1 - HBS MC5 
17:30 JB1 - Abcoude JB1

Uit 
--:-- JD2 - Bloemendaal JD5 
09:00 MF3 - Castricum MF2 
09:00 ME3 - Terriers ME7
09:00 MF1 - Uitgeest MF2  
10:15 ME1 - Bennebroek 
ME3
11:30 JE1 - AthenA JE1 
11:45 MD1 - Alliance MD4 
14:45 MA1 - Alliance MA4 
14:45 JC1 - Hurley JC5 
15:00 MB2 - HIC MB3 
15:30 MC2 - Strawberries 
MC3
 
Zondag 3 maart

Uit
--:-- HA - Heerhugowaard 
HA
10:25 D1 - HIC DJ4

Speelschema 
jeugd MHCU

Lenny Kuhr 
afgelast

Uitgeest - De voorstelling van 
Lenny Kuhr, zaterdag 23 maart in 
theater de Zwaan, kan niet door-
gaan. Lenny heeft afgezegd om-
dat haar moeder is overleden.

De Andersons brengen 
ode aan Cornelis Vreeswijk
Uitgeest - De Andersons geven 
vrijdag 22 maart in dorpshuis 
De Zwaan een kijkje in het le-
ven en werk van Cornelis Vrees-
wijk door het spelen van zowel 
bekend repertoire als nieuw ver-
taalde liederen uit het Zweeds.
Cornelis Vreeswijk groeide op in 
IJmuiden. Op zijn dertiende ver-
huisde hij naar Zweden. Daar 
brak hij in 1964 door als zan-
ger van brutale, ironische liedjes. 
Hij spaarde niemand in zijn tek-
sten, ook zichzelf niet. Maar hij 
kon ook ontroerend zingen over 
de liefde. Vreeswijk geldt als één 
van de grote vernieuwers van 
het Zweedse chanson, de ‘vi-
sa’. Lange tijd kreeg hij daarvoor 
niet de eer die hij verdiende. Lie-
ver schreven de media over zijn 
grillige levenswandel, met veel 
drank, vrouwen en schulden.
Dat wij hem in Nederland ken-
nen danken we aan de Zweedse 
belastingdienst. Toen die de zan-
ger in 1972 te dicht op de hielen 
zat, vluchtte hij naar Nederland. 
Hier had Cornelis Vreeswijk be-
scheiden hitjes met ‘De nozem 
en de non’ en ‘Veronica’. Maar 

echt van de grond kwam zijn Ne-
derlandse carrière niet. Zijn po-
pulariteit en bekendheid in ons 
land zijn niet te vergelijken met 
zijn status in Zweden. 25 jaar na 
zijn dood kan iedere Zweed een 
lied van Vreeswijk zingen. Het is 
niet eenvoudig de poëtische en 
taalvirtuoze liedjes van Vreeswijk 
in het Nederlands te vertalen.
Maar De Andersons zijn daar 
wonderwel goed in geslaagd. 
Met hun programma geven zij 
iets van de rijke erfenis van Cor-
nelis Vreeswijk terug aan het 
Nederlandse publiek. Het zou de 
zanger deugd hebben gedaan. 
Met Nederland bleef hij zijn hele 
leven een hechte band houden. 
Zo hecht dat hij nooit Zweeds 
staatsburger werd.

Vrijdag 22 maart, aanvang 20.15 
uur in Dorpshuis De Zwaan, 
Middelweg 5 in Uitgeest. Toe-
gangsprijs: 10 euro. Reserveren 
via www.dorpshuisdezwaanuit-
geest.nl. Kaartverkoop: Boek-
handel Schuyt, Middelweg 139 
in Uitgeest en aan de zaal vanaf 
een half uur voor de voorstelling.

Kijk op Uitgeest

Uitgeest - Als u dit leest, 
zit ik inmiddels bij de zoge-
naamde Lochem-conferen-
tie. Een jaarlijkse conferen-
tie van drie dagen voor alle 
burgemeesters in Nederland. 
Nou ja, niet alle burgemees-
ters, want er kunnen er maxi-
maal 300 aan deelnemen. Elk 
jaar overschrijdt het aantal 
aanmeldingen dit getal ruim-
schoots. Dus wordt er geloot, 
waarbij ik bijvoorbeeld vo-
rig jaar was uitgeloot en niet 
kon deelnemen. Dit jaar ben 
ik wel weer van de partij.

De conferentie is ieder jaar 
opgebouwd rond een thema. 
Dit jaar is dat: ‘Alle ballen 
op de burgemeester!!’ Een 
speels gekozen titel voor een 
serieus onderwerp. Naast de 
bevoegdheden die je als bur-
gemeester al had, zoals op 
het gebied van openbare or-
de en veiligheid, zijn er afge-
lopen jaren steeds meer bij-
gekomen.  De verantwoorde-
lijkheid voor bijvoorbeeld in-
tegriteit, maar ook bevoegd-
heid tot huisuitzettingen in 

het geval van huiselijk ge-
weld. Dus om bij het thema 
te blijven: word je als bur-
gemeester dan steeds meer 
de scheidsrechter of toch 
meer de gezichtsbepalen-
de speler? Daarover kunnen 
we op de conferentie met el-
kaar van gedachten wisse-
len en vooral veel van elkaar 
leren. Maar ook zijn er we-
tenschappers en praktijkdes-
kundigen om ons te informe-
ren over de laatste ontwikke-
lingen. Ik kijk er erg naar uit.
ie.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Conferentie

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

DIRECT VAN DE KOKOSNOOT....!!
Apart van vorm en erg lekker…..

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo):

Pakje KOKOSMAKRONEN 
smullen maar ! van € 3,95 nu € 2,95 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

MARSEPEIN SNIT
mmmm....  van € 7,95 voor € 6,95 !!
(gratis bij 3 volle spaarkaarten)
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Ledenvergadering 
Vrouwenbeweging

Uitgeest - Circa 90 leden wa-
ren dinsdag 19 februari aanwe-
zig bij de ledenvergadering van 
de Katholieke Vrouwenbeweging 
Uitgeest. Aan het begin van de 
vergadering werd een cheque 
van 400 euro overhandigd aan 
de vier enthousiaste bestuurs-
leden van Jeugd- en Jongeren-
centrum Zienhous”. Deze werd 
in dankbaarheid aanvaard en zal 
gebruikt worden voor de aan-
schaf van benodigdheden voor 
het houden van kook-workshops 
voor de jeugd van groep 7/8.  
De leden van de vrouwenbewe-
ging steunen elk jaar een goed 
doel onder het motto: “door Uit-
geesters voor Uitgeesters”, in het 
komende jaar zal bij elke thema-
avond een bijdrage worden ge-
vraagd voor het nieuwe project: 

de restauratie van het orgel van 
de R.K. Kerk .
In de vergadering werd later in 
de diverse jaarverslagen duide-
lijk dat de vereniging financieel, 
qua aantal leden en samenstel-
ling bestuur kerngezond is. Zeer 
verheugend is te noemen dat 
het ledental nog steeds stijgen-
de is, er zijn nu 174 leden. Dit al-
les heeft het bestuur doen be-
sluiten de contributie op 15 eu-
ro per jaar te houden, maar ook 
zal bij drukke avonden meer van 
te voren ingeschreven moeten 
worden. 
Het tweede deel van de jaarver-
gadering werd net als vorig jaar 
verzorgd door het knotsgek-
ke theaterstuk: “de Vurige Vrou-
wen”. En weer was het een groot 
succes!

De vertegenwoordigers van Zienhouse waren erg blij met de cheque 
van 400 euro.

Uitgeest/Heemskerk - Velen zien er alweer naar uit en zijn er alweer hard voor aan het trainen: de vol-
gende editie van Alpe d’HuZes, de massale beklimming van de Alpe d’Huez om geld in te zamelen voor de 
kankerbestrijding. Ook in onze regio bereiden verschillende ploegen zich voor op dit evenement. Bijvoor-
beeld ‘De 4 Toppers’, het team bestaande uit Elja Tepper, Jan Buis, Esther van Veen en Peter Fuchs, woon-
achtig in Uitgeest en Heemskerk. Hun streven is als team 20 keer de berg op te gaan en 10.000 euro bijeen 
te brengen. U kunt de verrichtingen van het team volgen op www.opgevenisgeenoptie.nl.

Naam: Leon Tor, 20 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer Col-
lege Castricum VWO
Beroepsopleiding: HvA Com-
munication and Multimedia De-
sign
Duur: 4 jaar

Uitgeest - Leon Tor heeft lang 
getwijfeld over zijn vervolgoplei-
ding, dacht dat het wel iets met 
Management zou gaan worden. 
Uiteindelijk ging zijn interesse 
uit naar de studie Media & Cul-
tuur aan de Universiteit van Am-
sterdam. Maar omdat hij alle zei-
len moest bijzetten om zijn VWO 
diploma te halen, stelde zijn va-
der voor om ook eens te kijken op 
Hbo-niveau en daar vond hij met 
de studie Communication and 
Multimedia Design precies wat 
hij zocht.
Leon: “Ik dacht meteen, deze op-
leiding is wat ik wil. Computers 
en programmeren maar ook de-
sign vond ik altijd al leuk.” Leon 
legt uit dat er in het eerste jaar 
van deze opleiding drie stromin-
gen zijn waar je mee te maken 
krijgt. Het maken van interactieve 
media; hoe doe je onderzoek naar 
wat de klant wil en de technieken 
om daar achter te komen; design, 
contrasten en vormgeving.

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

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

Dit eerste jaar moet je volgens 
Leon zien als een introductiejaar, 
het is nog vrij algemeen allemaal. 
Maar met elk vak en zeker met 
de projecten worden studenten 
enorm gestuurd met wat je per 
week af moet hebben.
Leon: “Het onderzoekgedeelte 
vind ik minder leuk, na het beha-
len van mijn Propedeuse wil ik de 
develope-kant op, het program-
meren.’’

De begeleiding op de Hoge-
school is goed, bij zijn persoonlijk 
mentor kan hij altijd terecht met 
vragen. Verder komen veel van de 
leerkrachten uit het vakgebied, ze 
hebben veelal bij grote bedrijven 

gewerkt. De tijd die hij aan de 
studie moet besteden vindt Le-
on goed te doen, wel wordt het 
naarmate de periode vordert wat 
drukker. Engels is een pre, er 
wordt Nederlands gesproken in 
de lessen maar alle codes die je 
schrijft zijn in het Engels. Stages 
worden bij deze opleiding pas 
aan het einde van het tweede jaar 
gelopen. Opvallend is het vrij lage 
‘meisjes-gehalte’. Leon: “Wij noe-
men de opleiding Media en Cul-
tuur ook wel de vrouwelijke vari-
ant van onze opleiding.”

Omdat Leon nog thuis woont, 
gaat hij iedere dag met de trein 
naar Amsterdam Centraal Stati-
on, pakt vervolgens de metro en 
doet er in totaal ongeveer drie 
kwartier over, dus dat valt reuze 
mee. Lid van een studentenver-
eniging is hij niet, maar met bor-
rels en feestjes probeert hij zo-
veel mogelijk van de partij te zijn. 
Leon: “In Amsterdam is natuurlijk 
heel veel te doen en ik houd ook 
wel van een biertje.”
Hoe hij zijn toekomst ziet? Leon:” 
Het ontwikkelen van Apps of si-
tes zie ik wel zitten, vooral inter-
actieve media voor de gebruiker 
spreekt mij aan.” (Monique Tee-
ling)

G-team FC Uitgeest 
popelt om te spelen!
Uitgeest - Helaas werd de wed-
strijd van het G-team van FC Uit-
geest afgelopen zaterdag afge-
last vanwege het weer. De spe-
lers van de JG1 popelen om 
weer een 
weds t r i j d 
te spelen. 
G e l u k k i g 
is er altijd 
wel iets te 
regelen als 
een wed-
strijd niet 
door kan 
gaan, want 
voetballen 
is iets wat ze 
graag en goed doen. Mocht uw 
zoon, dochter, neef, buurjongen, 
klasgenoot of kleinkind zin heb-
ben om ook eens mee te trainen? 
Zij kunnen best nog wat spelers 
gebruiken in hun gezellige team. 
Ze trainen elke maandag¬avond 
van 18.00 tot 19.00 uur onder lei-
ding van enthousiaste en profes-

sionele begeleiders. De ene za-
terdag hebben ze een wedstrijd 
(wisselende tijden) en de ande-
re zaterdag een training  (11.30-
12.30 uur). Mocht de wedstrijd 

zoals afgelo-
pen week af-
gelast wor-
den, dan pro-
beren ze altijd 
om toch nog 
een balletje te 
trappen. Ook 
staan er voor 
mei/juni twee 
toernooien op 
de agenda. 

Zo ziet u, de G-
voetballers maken al jarenlang 
deel uit van de voetbalclub bij FC 
Uitgeest. 
Deze sectie is volwaardig lid en 
heeft de beschikking over alle 
mogelijke faciliteiten binnen de 
vereniging. Kom maandagavond 
eens bij een training kijken en 
overtuig u zelf!

Twintig keer die berg op!



Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender van 
maart van de Stichting Uit-
geester Senioren.

Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 

Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-821105. Voor overige 
activiteiten van de Stichting 
Uitgeester Senioren kunt u 
zich telefonisch aanmelden 
op nummer 0251-311136.
 
Activiteitenkalender maart

Maandag  4, 11, 18, 25:
10.00 -13.15 uur: ZW: koffie-
plus.
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en bridgen. 
14.30 -16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten Ro-
de Kruis, ook verkoop, inl.: 
312712.
Maandag 4, 18:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis.
14.00-16.00 uur: ZW: Paint-
shop-pro.  
Maandag 4, 25:
10.00-12.00 uur: ZW: schrij-
verskring.

Dinsdag 5, 12, 19, 26:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga.
10.45-11.45 uur: ZW: T’ai Chi.
13.30-17.00 uur: ZW: soos/
biljarten en klaverjassen, ook 
bridgen van 14.00-17.00 uur.
Dinsdag 12, 26: 
09.00-10.30 uur: ZW:  compu-
terkennis. 
Dinsdag 5 en 19: 
13.30-15.00 uur/15.00-16.30 
uur : ZW: computerkennis.
Dinsdag 12, 26:
09.30-11.30 uur: ZW: fotogra-
fie (ANBO).

Woensdag 6, 13, 20, 27:
09.30-10.15 uur: De Klop: 
Sportfit, ook van 10.45-11.30 
uur. Inl. : 310370.
10.00-12.00 uur: ZW: koers-
bal (ANBO).
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis.  
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten.
14.00-16.00 uur: ZW: scha-
ken. 
19.45-21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 313401.
Woensdag 13:
14.00 uur: ZW: modeshow, 
zaal open 13.45 uur.
Woensdag 20:
09.00 uur: stedenwandeling 
Breukelen, vertrek vanaf sta-
tion.

Woensdag 27:
14.00 uur: ZW: Bingo (AN-
BO), zaal open: 13.30 uur.
Woensdag 13:
14.00-16.00 uur: ZW: Kos-
tuumshow: Zaanse Kaper.
Woensdag 6, 13, 20, 27:
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW: computerkennis en be-
werking digitale fotografie.
Woensdag 6, 20:
14.00-16.30 uur: ZW: teke-
nen/schilderen. 
13.30-15.30 uur: ZW: kaarten 
maken.
14.00-15.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie.

Donderdag 7, 14, 21, 28:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel. : 311240
09.30-12.00 uur: ZW: Soos 
met biljarten voor beginners
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW: computerkennis
09.30-11.30 uur: ZW: drie di-
mensionaal, beeldhouwen/
boetseren
10.00-11.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO) 
14.00-15.30 uur: ZW: Fifty-fit 
Donderdag 7:
10.00-12.00 uur: ZW: work-
shop computeronderhoud
Donderdag 28:
10.00-12.00 uur: ZW: work-
shop internet bankieren
Donderdag  14, 28:
10.00-11.30 uur: ZW: Quilten
Donderdag  21:
09.30-11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen

Vrijdag  1, 8, 15, 22:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga, 
ook van 10.15-11.15 uur
10.00-11.30 uur: zwemmen in 
Beverwijk, inl.: 311117
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’   (ANBO)
Vrijdag 22:
14.00 uur: ZW: ANBO leden-
vergadering

Zaterdag  2, 9, 16, 23:
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan. 

Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw E. Hendriks en me-
vrouw M. Kortekaas, tel.: 
0251-311136. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

‘Waardige woorden’: Passieconcert 
door het Wogmeers Vocaal Ensemble
Uitgeest - Iedereen kent de 
Mattheus Passion. Maar kent 
u ook  de traditie van de zeven 
laatste woorden , ook wel de 
kruiswoorden genoemd?  
Zondagmiddag 10 maart zingt 
het Wogmeers Vocaal Ensem-
ble onder leiding van Didy Col-
jée  haar passieconcert getiteld 
‘Waardige woorden’ gewijd aan 
deze  bijzondere afscheidswoor-
den. 
 In het concert zult u meegeno-
men worden langs deze zeven 
woorden door middel van ver-
halen en koorklanken.  Gezon-
gen worden delen uit ‘Die Sie-

ben Worte Jesu am Kreuz’ van 
César Franck, motetten van Mar-
tini, delen uit de kleine orgelso-
lomesse  ‘Joannis de Deo’ van 
Haydn  en een aantal koralen uit 
de Mattheus en Johannespassi-
on van J.S. Bach. Laat u ontroe-
ren door deze prachtige muziek, 
die de smart, passie, overgave en 
berusting  van Jezus tijdens zijn 
laatste momenten vertolken.
Het Wogmeers Vocaal  Ensem-
ble  is de afgelopen jaren uit-
gegroeid tot een enthousiast en 
evenwichtig koor van vijfentwin-
tig personen. Het koor heeft zich 
gespecialiseerd in oude muziek 

van de renaissance en barok, 
maar zingt ook regelmatig mu-
ziek uit andere stijlperioden. 
Medewerking aan dit concert 
verlenen Mira Cieslak, organist 
en Jan van Aller  verteller.
Het concert wordt gehouden in 
de NH kerk in Uitgeest aan de 
Castricummerweg en begint om 
15.00 uur. Na het concert is er 
uitgebreid gelegenheid om na te 
praten onder het genot van een 
consumptie. De toegang  tot het 
concert  is vrij, uw waardering 
kunt u na afloop laten merken 
door een gift in de schalen bij de 
uitgang te geven. 

Lieve An,
Annie, jij geweldige duizendpoot met ‘n oog voor ieders lief en leed
Nooit één tulband voor je gezin, maar nog een want stel dat je iemand vergeet
Nee komt ook eigenlijk niet voor in het boek dat de dikke Van Dale heet
Ik kan toch helpen, nou dan ga ik dat ook doen, als je dat maar weet
Een prachtige Vrouwe, die ooit als Zonneveld de eerste stapjes op deze aarde deed 

Voor bijna elk goed doel liep je warm en had je een bijzonder zwak
Raar dat die gemene sluipmoordenaar uitgerekend jou greep en brak
Ongeloof, verdriet, verbijstering, het is niet te vatten zo vlak voor maart
Uiteindelijk is dit een veel te vroeg afscheid van onze prachtige aard
We houden van je, precies zoals je bent, blond, grijs, zilver of zwart
En zullen ons je herinneren als de Vrouwe met het grote goede HART

Je HARTsvrienden Cor, Simon en Wim
 

In Memoriam Annie Vrouwe
Uitgeest - Op 9 februari overleed Annie Vrouwe. Zij was onder andere een zeer gewaardeerd bestuurs-
lid van de Vrienden van de Nederlandse Hartstichting Uitgeest. Haar medebestuursleden gedenken haar in 
onderstaand gedicht.
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ICGT 2013: sterke en 
bijzondere bezetting
Uitgeest - De organisatie van 
het Internationaal Cor Groene-
wegen Toernooi, kortweg ICGT 
genoemd, is er wederom in ge-
slaagd om voor de aankomende 
editie een waardig deelnemers-
veld samen te stellen. De wed-
strijden van het jeugdtoernooi 
onder 19 jaar zullen traditiege-
trouw gespeeld worden tijdens 
de Pinksterdagen op zaterdag 18 
mei en maandag 20 mei op het 
complex van FC Uitgeest.
Bijzonder dit jaar is de deelna-
me van de jeugdselectie van het 
oliestaatje Oman en (voor het 
eerst in de geschiedenis van het 
ICGT) een aansprekend team 
uit Italië, namelijk Torino. Trots 
is de organisatie op het weder-
om vastleggen van tweevoudig 
ICGT-winnaar Atletico Mineiro 
uit Brazilië en de deelname van 
weer eens een gerenommeer-
de Engelse club namelijk Pre-
mier League club Norwich City, 
beter bekend als “the Canaries”. 
Dit laatste vanwege hun knalge-
le thuisshirt. 
Opvallend is ook de deelname, 
na jarenlange afwezigheid, van 
de jeugdselectie van AZ aan het 
ICGT. Logisch omdat de Eredi-
visionist eigenlijk ook niet mag 
ontbreken op zo’n gerenom-
meerd internationaal jeugdtoer-
nooi dat bijna in de eigen ach-
tertuin wordt georganiseerd. De 
verwachting is  dat de club het 
toernooi uiterst serieus neemt 
omdat AZ in deze regio natuur-
lijk veel supporters heeft. Ieder-
een kent de ambities die AZ met 
de eigen jeugd heeft. Er hoeft 
dus niet getwijfeld te worden 
aan de kwaliteit en inzet van het 
elftal dat in Uitgeest binnen de 
lijnen zal verschijnen. 
Een deelnemer van een heel an-
der kaliber is Legia Warschau. 
De Poolse club met een rijke his-

torie speelt in de hoogste Pool-
se divisie (de “Extraklassa”) en 
bivakkeert daarin steevast in de 
top van de ranglijst. Op dit mo-
ment van het seizoen zelfs op 
de eerste plaats. Het jeugdteam 
van Legia deed onlangs van zich 
spreken tijdens een toernooi in 
Italië en raakte daar in ieder ge-
val al een jeugdspeler kwijt aan 
een club uit de Serie A. 
Minder bekend is het Zweed-
se Halmstad BK. Toch speelt de 
club al vrij lang in de Zweedse 
eredivisie en heeft het bekende 
spelers voortgebracht als Ljung-
berg (Arsenal), Markus Rosen-
berg (Ajax) en recentelijk Dusan 
Djuric die nu bij Valenciennes  
zijn geld verdient. Het jeugd-
team onder 19 jaar behoort al ja-
ren tot de sterkste in de Zweed-
se jeugdcompetitie en is het af-
gelopen jaar zelfs kampioen van 
Zweden geworden.
Van Torino (Turijn) weten we dat 
de club de laatste jaren financi-
ele problemen heeft gehad maar 
ook dat deze inmiddels zijn op-
gelost. Dit seizoen speelt de club 
weer waar het thuis hoort na-
melijk in de Serie A. Omdat geld 
schaars is bij de club wordt er 
stevig ingezet op het ontwikke-
len van een goede jeugdoplei-
ding. Dat doen ze blijkbaar erg 
goed want het jeugdelftal on-
der 19 staat op dit ogenblik ach-
ter Juventus op de 2e plaats. Het 
ICGT zal aantonen waar de club 
internationaal staat.
Goed voor het ICGT is dat er na 
jarenlange afwezigheid (Liver-
pool was in 2009 de laatste) 
weer eens een Engelse club uit 
de Premier League zijn opwach-
ting maakt op het ICGT namelijk 
Norwich City. De club maakt in 
Engeland een sterk seizoen door 
en zal zich ongetwijfeld hand-
haven in de hoogste divisie. Net 

als alle andere clubs in Enge-
land hebben ook de “Canaries” 
een goed gefaciliteerde jeugd-
opleiding waar jongens en meis-
jes vanaf jonge leeftijd school 
en voetbal met elkaar combine-
ren. De club laat weten blij te zijn 
met de uitnodiging “and they are 
looking forward to it”. 
Grote onbekende is natuurlijk de 
jeugdselectie van Oman. Met de 
nationale ploeg staat het land 
85e op de FIFA-wereldranglijst 
maar onder leiding van Sultan Al 
Said, de grote baas van de olie-
staat, investeert men flink in de 
voetbalinfrastructuur en jeugd-
opleiding. Zo is onlangs de Ne-
derlandse oud-prof René Eijer 
aangesteld als trainer van de 
jeugdselectie. Het doel is uiter-
aard om deelname af te dwingen 
aan het WK van 2022 in Qatar.  

De winnaars van de editie van 2012: Atletico Mineiro (foto: Pascal Weidijk)

Uitgeest - Afgelopen vrijdag 
speelden we de tweede vier-
tallenavond (van in totaal drie), 
bij Bierencafé Thijs. U weet 
wel, dat café waar vroeger tan-
te Nel heerste. Toen wij jong wa-
ren kwamen we daar elke zater-
dagmiddag om 17.00u, en ook op 
zondagmiddag, als we ons ver-
veelden.  Nu wij niet meer zo 
jong zijn is dat allemaal anders. 
Maar gebleven is, bij Thijs, of ei-
genlijk bij Jur, de gemoedelijk-
heid. En tante Nel is er dan niet 
meer maar nu heerst Jolanda. 
Na de derde en laatste avond 
zullen wij u kond doen van de re-
sultaten. Onderhand volstaat om 
te vermelden dat het weer bij-
zonder gezellig was.
Wat de clubavond betreft be-
zien we even de score van Wim 
Hoogeboom en Nico Molenaar. 
In de B-lijn scoren zij ruim 64%. 
Zij moeten weliswaar voorrang 
verlenen aan Lia Hendrikse en 
Corrie Nijsen maar die hebben 
we eerder in hoge regionen aan-
getroffen. Wim en Nico hebben 
als ik het wel heb een behoorlij-
ke opgang meegemaakt: de vo-
rige periode speelden zij nog in 
de C-lijn, en nu spelen zij hoog 
spel in de B-lijn. Dat doet ons 
deugd! En de mannen zelf ook, 
mag ik aannemen! Verder zien 
wij de hier reeds eerder vermel-
de truc met de invaller. Ton van 
Wijk, normaal spelend met Frans 
Jacobs, heeft een andere Frans 

ingehuurd, Frans Vergonet, en 
warempel, met een royale 64% 
wordt de eerste plaats in de D-
lijn ingenomen. Neemt allemaal 
niet weg dat we Frans Jacobs 
wel snel weer aan de bridgeta-
fel wensen terug te zien. 
En in de A-lijn zien wij degelijk 
werk van Harry Twaalfhoven en 
Eric Molenaar. Deze jongens, om 
met Nescio te spreken: ‘Aardi-
ge jongens’, kunnen ver komen 
maar hun partnership houdt 
wellicht op met ingang van het 
volgende seizoen. Voor dit sei-
zoen zou ik zeggen: ‘Ga ervoor, 
wordt kampioen!’ (Paul Wijte)

De belangrijkste uitslagen:
A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-
Eric Molenaar 61,11%, 2 Klaas 
de Groot-Peter Kossen 56,60%, 
3 Hans Wijte-Paul Wijte 54,17%.
B-lijn: 1 Lia Hendrikse-Cor-
rie Nijsen 65,63%, 2 Wim 
Hoogeboom-Nico Molenaar 
64,58%, 3 Ria Vessies-Carien 
Willemse 53,65%.
C-lijn: 1 Ria Beerens-Riet Meijer 
60,00%, 2 Floor Twisk-Theo Vijn 
59,00%, 3 André Hermans-Bert 
vd Pol 55,83%.
D-lijn: 1 Frans Vergonet-Ton v 
Wijk 64,58%, 2 Theo Huising-
Pieter Andringa 60,00%, 3 Jan 
Goeman-Henk Zwaan 55,00%.
E-lijn: 1 Ank Kager-Annie San-
ders 58,07%, 2 Truus v Fulpen-
Wil vd Pol 56,51%, 3 Meeuwes 
Luten-Mario Tedde 52,34%.

        Bridgenieuws

Uitgeest - Zondanmiddag om 
14.20 uur speelt Stormvogels in 
sporthal De Zien in Uitgeest een 
onvervalste derby tegen het Be-
verwijkse HBC. Stormvogels wil 
deze zaalcompetitie graag af-
sluiten met de tweede plaats ter-
wijl HBC met drie punten achter-
stand ook nog kans heeft op de 
tweede plaats, echter dan moet 
HBC wel Stormvogels verslaan 
en de week daarop kampioen 
Furore. Furore heeft dan immers 
de titel al binnengehaald tegen 
Hilversum. De derby zal dus een 
zeer spannende wedstrijd wor-
den met veel publiek. Altijd een 
goede zaak als twee teams tot 
het gaatje gaan om elkaar af te 
troeven! Beide teams kwamen 

tijdens de schoolvakantie twee 
weken niet in actie al werd er 
natuurlijk wel getraind, maar er 
was geen competitie.
De zaalcompetitie loopt op haar 
einde, nu dus zondag tegen HBC 
en de week erop de laatste zaal-
wedstrijd van dit seizoen tegen 
en in Hilversum, Stormvogels wil 
beide slotwedstrijden winnend 
afsluiten en ruimschoots HBC 
achter zich houden. Dan enke-
le weekjes rust en aansluitend 
de voorbereiding op het vervolg 
van de buitencompetitie waarin 
Stormvogels op de vierde plaats 
staat,met nog kansen op een ho-
gere positie al is ook hier Furore 
de zekere kampioen. (Edu Snij-
der)

     Korfbalflits
       Stormvogels

Zoutbakken in Waldijk
Uitgeest - De Buitendienst van 
de gemeente Uitgeest heeft 
sinds kort zoutbakken geplaatst 
bij bruggen in Waldijk. Gebleken 
is namelijk dat de bruggen tij-
dens een vorstperiode extra lang 
glad kunnen blijven. De zout-
bakken staan op de route De 
Darse-Kalverkamplaan-Lang-
kamplaan-Hooykamplaan en de 

Kruiskamplaan (2x).
Inwoners kunnen bij gladheid 
zelf zout op het wegdek van de 
bruggen strooien. Een punt van 
aandacht is kinderen op het hart 
te drukken niet met het zout aan 
de haal te gaan. De bruggen blij-
ven daarnaast uiteraard ook nog 
deel uitmaken van de route voor 
de strooiauto.

Volleybal 
Voluit

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

Donderdag 28 februari 
20.00
Voluit DS 2 - SAS’70 DS 1 
Voluit DS 3 - vv Jonas DS 8
Voluit HS 1 - Madjoe HS 5

21.45
Voluit HS 2 - VCC’92 HS 4
Voluit DS 5 - Smashing Vel-
sen DS 3
Voluit DS 1 - Compaen DS 2

Maandag 4 maart 
21.00
Schorpioen HS 1 - Voluit HS 1
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Een avondje lekker lachen, naar 
muziek luisteren of een mooi to-
neelstuk bekijken, het Kennemer 
Theater in Beverwijk biedt vele 
mogelijkheden. Samen met part-
ner of vrienden een avond uit en 
in de pauze of na de voorstelling 
een drankje drinken en nakletsen 
over de vertoonde podiumkun-
sten. Het lijkt zo gewoon maar 
dat is het niet voor iedereen. Voor 
bijvoorbeeld alleenstaanden kan 
het een drempel zijn om in je 
eentje het theater binnen te gaan 
en wat te denken van de pauze 
waar iedereen met elkaar staat 
te praten. Theaters in Noord-
Holland bedachten daarom vo-
rig seizoen ‘Samen naar Thea-
ter’, een initiatief om de drempel 
weg te nemen bij mensen die er 
tegenop zien alleen naar het the-
ater te gaan.
Ellen Bakker, medewerker Pu-
bliciteit/Bespreekbureau, was 
direct enthousiast over dit plan: 
“Hoeveel mensen zien er niet 
tegenop om alleen ergens bin-
nen te komen? Het zijn niet eens 
altijd alleenstaanden, sommigen 
hebben een partner die eenvou-
digweg niet van theater houdt en 
dan is het toch jammer dat men 

dan ook maar niet gaat.” Hoe 
werkt het nou precies? Ellen: “Op 
onze site staan de voorstellingen 
waaruit men kan kiezen met een 
speciaal logo. We hebben een 
gevarieerd programma samen-
gesteld zodat er voor elk wat wils 
is. Bij de reservering kan men 
melden gebruik te willen maken 
van ‘Samen naar het Theater’. 

Voor de voorstelling meldt men 
zich aan de balie waar de gast-
vrouw de bezoeker met een 
consumptie ontvangt. Aanslui-
tend wordt men naar de plaats 
gebracht en in de pauze staat de 
gastvrouw weer met een drankje 
klaar. Na de voorstelling zijn de 
drankjes voor eigen kosten maar 
als men nog even gezellig wil 
napraten met de gastvrouw of 
met anderen die zich ook bij de 
groep hebben aangesloten, dan 
is dat mogelijk.” Aan tafel zit ook 
vrijwilliger Ingrid Tesselaar-van 
Selm. Ingrids ogen gaan glim-

men als zij vertelt: “Ik heb 13 
jaar bij de vrijwillige brandweer 
gewerkt en vond het nu leuk om 
iets heel anders te doen, ik ben 
gek op theater dus dit is wel een 
heel mooie baan. Er is redelijke 
belangstelling voor ‘Samen naar 
het Theater’ maar er is plaats 
voor meer gasten. De mensen 
die hier tot nu toe gebruik van 
hebben gemaakt, zijn bijzonder 
enthousiast.” En dat is niet zo gek 
want wie met deze dames over 
theater praat, ziet onmiddellijk 
de bevlogenheid en de liefde 
voor de hele sfeer die het Ken-
nemer Theater ademt. “Zal ik het 
gebouw even laten zien?” vraagt 
Ellen na afl oop van het interview. 
Via een doolhof van gangen 
komen we in het kleine theater, 
de artiestenkleedkamer en even 
later staan we op het grote po-
dium. Met passie praten Ellen en 
Ingrid over verschillende voor-
stellingen die hier hebben plaats-
gevonden en nog gaan komen.
Bent u nieuwsgierig geworden en 
wilt u gebruik maken van deze 
service te herkennen aan het 
logo, kijkt u dan op www.kenne-
mertheater.nl.

Monique Teeling

‘Samen naar Theater’
een prachtig initiatief

Paddentrek komt 
binnenkort weer op gang
Nu het winterse weer verdwijnt 
komen amfi bieën uit hun winter-
slaap en trekken naar hun voort-
plantingsgebied. Om bij dit water 
te komen moeten ze helaas vaak 
een weg oversteken en de kans 
is groot dat ze dit fataal wordt. 
Dankzij vrijwil-
ligers overleven 
gelukkig steeds 
meer pad-
den en kikkers 
de voorjaar-
strek. Uw hulp 
is daarbij van 
harte welkom!
Afgelopen na-
jaar hebben 
de amfi bieën 
zich ingegraven om de winter te 
overleven. Ze zijn koudbloedig 
en nu de temperatuur binnenkort 
hoger wordt dan 6 graden kun-
nen ze zich weer bewegen. Ze 
trekken naar water waar ze zich 
voortplanten. Op veel plaatsen 
moeten ze daarvoor een weg 
oversteken. Ze lopen daarbij 
een groot risico. Gelukkig zijn er 
vrijwilligers die zich inzetten voor 
deze dieren. Zij doen dat op plek-
ken waar amfi bieën oversteken 
en er geen paddentunnels on-

der de weg liggen. Bijvoorbeeld 
door een weg met slagbomen af 
te sluiten. Of ze brengen gaas 
aan en graven emmers in om 
zo de trekkende amfi bieën op 
te vangen.  Die zetten ze vervol-
gens over de weg. Ook zoeken 

ze wegen die 
bekend staan 
als trekroute 
’s avonds met 
lampen af. Ze 
halen de pad-
den en kikkers 
van de weg en 
laten die op 
een veilige plek 
weer los.

Wilt u zich ook inzetten voor de 
padden en helpen bij de trek? 
Neem dan contact op met de 
plaatselijke paddenwerkgroep. 
Die is te vinden op www.padden.
nu Daar is ook meer informatie 
over de trek te vinden. Er is plaats 
voor vrijwilligers die ’s avonds of 
in de ochtend helpen bij het over-
zetten van de padden. Ook als u 
wilt helpen met het ingraven van 
het gaas en emmers of de pad-
denschermen wilt onderhouden 
bent u van harte welkom.

Een succesvolle voorjaarstrek eindigt in een paring (foto: Jeroen De-
terman)

Een avondje lekker lachen, naar 
muziek luisteren of een mooi to-
neelstuk bekijken, het Kennemer 
Theater in Beverwijk biedt vele 
mogelijkheden. Samen met part-
ner of vrienden een avond uit en 
in de pauze of na de voorstelling 
een drankje drinken en nakletsen 
over de vertoonde podiumkun-
sten. Het lijkt zo gewoon maar 
dat is het niet voor iedereen. Voor 
bijvoorbeeld alleenstaanden kan 
het een drempel zijn om in je 
eentje het theater binnen te gaan 
en wat te denken van de pauze 
waar iedereen met elkaar staat 
te praten. Theaters in Noord-
Holland bedachten daarom vo-
rig seizoen ‘Samen naar Thea-
ter’, een initiatief om de drempel 
weg te nemen bij mensen die er 
tegenop zien alleen naar het the-
ater te gaan.
Ellen Bakker, medewerker Pu-
bliciteit/Bespreekbureau, was 
direct enthousiast over dit plan: 
“Hoeveel mensen zien er niet 
tegenop om alleen ergens bin-
nen te komen? Het zijn niet eens 
altijd alleenstaanden, sommigen 
hebben een partner die eenvou-
digweg niet van theater houdt en 
dan is het toch jammer dat men 

dan ook maar niet gaat.” Hoe 
werkt het nou precies? Ellen: “Op 
onze site staan de voorstellingen 
waaruit men kan kiezen met een 
speciaal logo. We hebben een 
gevarieerd programma samen-
gesteld zodat er voor elk wat wils 
is. Bij de reservering kan men 
melden gebruik te willen maken 
van ‘Samen naar het Theater’. 

Voor de voorstelling meldt men 
zich aan de balie waar de gast-
vrouw de bezoeker met een 
consumptie ontvangt. Aanslui-
tend wordt men naar de plaats 
gebracht en in de pauze staat de 
gastvrouw weer met een drankje 
klaar. Na de voorstelling zijn de 
drankjes voor eigen kosten maar 
als men nog even gezellig wil 
napraten met de gastvrouw of 
met anderen die zich ook bij de 
groep hebben aangesloten, dan 
is dat mogelijk.” Aan tafel zit ook 
vrijwilliger Ingrid Tesselaar-van 
Selm. Ingrids ogen gaan glim-

men als zij vertelt: “Ik heb 13 
jaar bij de vrijwillige brandweer 
gewerkt en vond het nu leuk om 
iets heel anders te doen, ik ben 
gek op theater dus dit is wel een 
heel mooie baan. Er is redelijke 
belangstelling voor ‘Samen naar 
het Theater’ maar er is plaats 
voor meer gasten. De mensen 
die hier tot nu toe gebruik van 
hebben gemaakt, zijn bijzonder 
enthousiast.” En dat is niet zo gek 
want wie met deze dames over 
theater praat, ziet onmiddellijk 
de bevlogenheid en de liefde 
voor de hele sfeer die het Ken-
nemer Theater ademt. “Zal ik het 
gebouw even laten zien?” vraagt 
Ellen na afl oop van het interview. 
Via een doolhof van gangen 
komen we in het kleine theater, 
de artiestenkleedkamer en even 
later staan we op het grote po-
dium. Met passie praten Ellen en 
Ingrid over verschillende voor-
stellingen die hier hebben plaats-
gevonden en nog gaan komen.
Bent u nieuwsgierig geworden en 
wilt u gebruik maken van deze 
service te herkennen aan het 
logo, kijkt u dan op www.kenne-
mertheater.nl.

Monique Teeling

‘Samen naar Theater’
een prachtig initiatief

Paddentrek komt 
binnenkort weer op gang
Nu het winterse weer verdwijnt 
komen amfi bieën uit hun winter-
slaap en trekken naar hun voort-
plantingsgebied. Om bij dit water 
te komen moeten ze helaas vaak 
een weg oversteken en de kans 
is groot dat ze dit fataal wordt. 
Dankzij vrijwil-
ligers overleven 
gelukkig steeds 
meer pad-
den en kikkers 
de voorjaar-
strek. Uw hulp 
is daarbij van 
harte welkom!
Afgelopen na-
jaar hebben 
de amfi bieën 
zich ingegraven om de winter te 
overleven. Ze zijn koudbloedig 
en nu de temperatuur binnenkort 
hoger wordt dan 6 graden kun-
nen ze zich weer bewegen. Ze 
trekken naar water waar ze zich 
voortplanten. Op veel plaatsen 
moeten ze daarvoor een weg 
oversteken. Ze lopen daarbij 
een groot risico. Gelukkig zijn er 
vrijwilligers die zich inzetten voor 
deze dieren. Zij doen dat op plek-
ken waar amfi bieën oversteken 
en er geen paddentunnels on-

der de weg liggen. Bijvoorbeeld 
door een weg met slagbomen af 
te sluiten. Of ze brengen gaas 
aan en graven emmers in om 
zo de trekkende amfi bieën op 
te vangen.  Die zetten ze vervol-
gens over de weg. Ook zoeken 

ze wegen die 
bekend staan 
als trekroute 
’s avonds met 
lampen af. Ze 
halen de pad-
den en kikkers 
van de weg en 
laten die op 
een veilige plek 
weer los.

Wilt u zich ook inzetten voor de 
padden en helpen bij de trek? 
Neem dan contact op met de 
plaatselijke paddenwerkgroep. 
Die is te vinden op www.padden.
nu Daar is ook meer informatie 
over de trek te vinden. Er is plaats 
voor vrijwilligers die ’s avonds of 
in de ochtend helpen bij het over-
zetten van de padden. Ook als u 
wilt helpen met het ingraven van 
het gaas en emmers of de pad-
denschermen wilt onderhouden 
bent u van harte welkom.

Een succesvolle voorjaarstrek eindigt in een paring (foto: Jeroen De-
terman)

De 50+ Wijzer
die in deze editie

is opgenomen
kunt u lezen op

www.50pluswijzer.nl



3FC Uitgeest verliest 
kansloos bij AFC’34
Uitgeest - Nee, leuk en aange-
naam was het allemaal niet op 
deze ijskoude zondagmiddag in 
Alkmaar. Natte sneeuw en een 
snijdende Oostenwind zorgde 
voor Siberische omstandighe-
den op het kunstgras trainings-
veld van AFC’34. 
Althans het droeg de naam 
kunstgras, maar in werkelijkheid 
leek het op een overjarig Cruijff-
court dat al jaren aan vernieu-
wing toe is.  
Voor de trouw meegereisde FC 
Uitgeest supporters kwam daar 
nog eens bij dat hun team beslo-
ten had een collectieve baaldag 
op te nemen want FCU bakte 
er vandaag niets van. Vanaf het 
eerste fluitsignaal werd de ploeg 
overlopen door een veel feller en 
gretiger AFC’34 met een kanslo-
ze 3-0 nederlaag als gevolg. Met 
die uitslag mocht FC Uitgeest 
nog de handen dicht knijpen 
want dat had zomaar het dubbe-
le kunnen zijn.
FC Uitgeest moest het doen zon-

der de geblesseerde Sander van 
den Helder en de geschorste 
Sven de Wit. Paul Groen keerde 
daarentegen weer terug van een 
schorsing. 
Vanaf het eerste fluitsignaal liet 
AFC’34 duidelijk blijken vandaag 
met niets anders genoegen te 
nemen dan een overwinning. Fel 
werd FC Uitgeest opgejaagd met 
aan die kant veel balverlies als 
gevolg. In de 4e minuut leidde 
dat al tot een eerste grote kans 
voor de sterk spelende Jim Hul-
leman maar gelukkig voor kee-
per Erik Alders ging zijn kopbal 
net over de lat. Drie minuten la-
ter was het toch raak. Een goed 
ingesneden corner werd  feilloos 
binnen gekopt door de wel erg 
vrijstaande Sandro Staal. 1-0.

FC Uitgeest stelde daar niets te-
genover. Steeds was er iemand 
van FCU die misschien niet goed 
in de gaten had dat zij vandaag 
niet in een geel shirt speelden 
maar AFC voor een deel (gele 

baan op het shirt) wel, zo vaak 
als ballen werden ingeleverd bij 
de tegenstander. Al in de 31e 
minuut gooide Jim Hulleman de 
wedstrijd definitief in het slot. 
Vanaf 20 meter haalde hij ver-
woestend uit en liet keeper Erik 
Alders kansloos, 2-0. Ruim voor 
het rustsignaal van de scheids-
rechter besloot het Uitgeester 
deel van de toeschouwers al-
vast maar de warme chocolade-
melk in de kantine op te zoeken. 
Een juiste beslissing want van 
het spel van hun ploeg werden 
ze bepaald niet warm.

De tweede helft dan? Toegege-
ven, FCU kwam wat beter uit de 
kleedkamer dan de eerste helft. 
Er werd duidelijk meer strijd ge-
leverd en vooral onder impuls 
van Michael Kristel, zo’n beet-
je de enige Uitgeestspeler die 
zich vandaag aan de malaise 
kon onttrekken, probeerde FCU 
wat terug te doen. Geen een-
voudige opgave want een ijze-
ren voetbalwet leert dat als je 
eenmaal te slap bent begonnen 
aan de wedstrijd het oh zo moei-
lijk is om dat weer om te keren. 
AFC’34 bleef de betere ploeg en 
beloonde zichzelf in de 60e mi-
nuut met een fraaie treffer van 
Ali Deveci, 3-0. 
Met Mats Idema in de spits en 
John den Nijs op het middenveld 
probeerde trainer Jurg Bosman, 
misschien tegen beter weten in, 
nog het tij te keren. Het mocht 
niet baten. Pas in de laatste mi-
nuut van de wedstrijd slaagde 
FCU er via Mats Idema in om te 
scoren maar helaas voor hem 
werd de treffer, geheel onterecht 
overigens, afgekeurd wegens 
buitenspel. Zo mocht AFC’34 blij 
zijn en doet FC Uitgeest er ver-
standig aan deze wedstrijd maar 
zo snel mogelijk te vergeten. 
Zondag was het, net als het weer 
en het veld, “kansloos”. (De Af-
vallende Bal)

FC Uitgeest: Alders, Out, Groen, 
de Jong (60e den Nijs), Kristel, 
ten Hoope, van Boxtel, Meijland, 
Molenaar (82e Putter), Koedijk 
(60e Idema), Winter.

Zaterdag 2 maart pupillen:
Uitgeest D1-Alliance 22 D1 12:30
SVW 27 D2-Uitgeest D2 10:15
Limmen D3-Uitgeest D3 11:00
Uitgeest D4-Vitesse 22 D3 10:15
Foresters de D4-Uitgeest D5 09:00
Kolping Boys D8-Uitgeest D6 09:00
Foresters de D7-Uitgeest D7 11:30
Uitgeest E1-DEM E1 09:00
Kolping Boys E2-Uitgeest E2 09:00
Foresters de E4-Uitgeest E3 10:15
Uitgeest E4-Alkmaarsche Boys E2 10:15
Vrone E3-Uitgeest E5 08:45
Meervogels 31 E4-Uitgeest E6 10:15
Uitgeest E7-Koedijk E7 11:30
Uitgeest E8-Egmondia E3 10:15
Kolping Boys E16-Uitgeest E10 11:30
Uitgeest E11-Castricum E11 11:30
Uitgeest F1-Alcmaria Victrix F1 09:00
Uitgeest F2-Meervogels 31 F2 10:15
Uitgeest F3-Kolping Boys F3 09:00
Limmen F2-Uitgeest F4 09:00
Alcmaria Victrix F3-Uitgeest F5 09:00
Sporting S F1G-Uitgeest F6 10:00
Uitgeest F7-Koedijk F4 10:15
Kolping Boys F8-Uitgeest F8 10:15
Uitgeest F9-BOL F4 09:00
Uitgeest F10=vrij
Uitgeest MP1-AFC 34 MP2 09:00
Alcmaria Victrix MP1-Uitgeest MP2 09:00
Junioren:
Uitgeest B1-KFC B1 14:45
Uitgeest B2-FC Amsterdam B1 14:45
Uitgeest B3-Castricum B2 14:45
Uitgeest B4-Alcmaria Victrix B2 13:00
Jong Holland B3-Uitgeest B5 13:45
Kon. HFC C1-Uitgeest C1 18:15
Zouaven De C1-Uitgeest C1 13:00

Uitgeest C2-Limmen C2 11:30
WSV 30 C2-Uitgeest C3 15:15
Uitgeest C4-SVA C3 14:30
Uitgeest C5-Sporting Krommenie C4 13:00
WSV 30 C4-Uitgeest C6 14:30
G-team:
Koedijk G2-Uitgeest G1 15:00
Hellas Sport G1-Uitgeest G2 10:15
Meisjes: 
Schagen MB1-Uitgeest MB1 13:00
Vitesse 22 MC1-Uitgeest MC1 14:30
Meervogels 31 MC1-Uitgeest MC2 12:30
Uitgeest MD1-Victoria O MD1 11:30
Uitgeest MD2-Berdos MD1 09:00
Uitgeest ME1-LSVV ME1 09:00

Zondag 3 maart senioren: 
Zeeburgia 1-Uitgeest 1 14:00
Uitgeest 2-Kon. HFC 2 11:00
Uitgeest 3-Foresters de 3 10:30
ADO ‘20 7-Uitgeest 4 10:00
Koedijk 5-Uitgeest 5 14:00
Uitgeest 6-Koedijk 4 13:30
Uitgeest 7-ZTS 4 10:30
Bergen 3-Uitgeest 8 11:30
Uitgeest 9-Duinrand S 4 12:45
Uitgeest 10-Alcmaria Victrix 6 13:30
Uitgeest 11-HSV 7 10:30
Uitgeest 12-Wijk aan Zee 5 10:30
VZV 6-Uitgeest 13 13:30
Junioren:
Uitgeest A1=vrij
Uitgeest A2=vrij
Uitgeest A3-Winkel A1 13:30
Dames:
Koedijk VR1-Uitgeest VR1 14:00
Meisjes: 
Andijk MA1-Uitgeest MA1 14:00

Klaverjassen 
bij 

FC Uitgeest
Uitgeest - Vrijdag 1 maart is 
er weer een klaverjasavond 
bij FC Uitgeest. De avond 
begint om 20.00 uur er zijn 
weer leuke prijzen te winnen 
met het kaarten en de verlo-
ting. De kantine is open van-
af 19.30 uur. Iedereen is van 
harte welkom.

Supportersvereniging 
helpt de groenploeg

Uitgeest - De supportersvereniging die in 1966 al is opgericht on-
dersteunt jaarlijks voetbalvereniging FC Uitgeest. In de eerste 30 jaar 
deden zij dat bij USVU, maar na 1996 bij de totstandkoming bij de 
Fusie Club doen zij dat bij FC Uitgeest. Jaarlijks worden jeugdacti-
viteiten zoals het Zomerkamp en buitenlandse reizen voor de jeugd 
ondersteund vanuit de supportersvereniging.
Eenmaal per maand organiseren zij een klaverjasdrive in het club-
huis van de vereniging. Op elke eerste vrijdag van de maand komen 
de echte klaverjasliefhebbers naar het clubhuis aan de Zienlaan 2. 
Sommige kaarters doen al vanaf de oprichtingsdatum van de sup-
portersvereniging mee aan deze klaverjasavonden en de commissie 
zorgt altijd weer voor een gezellige avond.
Dit jaar hadden zij een verzoek gekregen van de groenploeg van 
FC Uitgeest. De bestaande kettingzaag was aan vervanging toe en 
de voorzitter kwam persoonlijk langs om een nieuwe kettingzaag te 
overhandigen aan Aad Dibbets en de andere vrijwilligers, die verant-
woordelijk zijn voor het onderhoud van het groen in het prachtige 
sportpark aan de Zienlaan in Uitgeest.
Heeft u belangstelling om ook te kaarten?  U bent van harte wel-
kom! Elke eerste vrijdag van de maand en voor het eerst op vrijdag 1 
maart. Om 20.00 uur beginnen zij met het schudden van de kaarten.

Boardingtoernooi was 
weer een groot succes
Uitgeest - Op de maandag en 
dinsdag in de Voorjaarsvakan-
tie was het weer een drukte van 
jewelste in Sport- en Tennis-
centrum Uitgeest. Maarliefst 47 
voetbalteams uit de regio deden 
mee aan het derde Signsupport 
Boardingtoernooi. 

De uitslagen in de verschillende 
categorieën:
D1: 1. Foresters, 2. ADO, 3. Vi-
tesse 22, 4. Meervogels, 5. FC 
Uitgeest, 6. Kennemers, 7. FC 
Castricum, 8. ODIN.
D2: 1. Foresters, 2. ADO, 3. FC 
Uitgeest, 4. DEM, 5. ODIN, 6. 

Meervogels, 7. Vitesse 22, 8. Ken-
nemers.
E1: 1. Vitesse 22, 2. Kennemers, 
3. FC Uitgeest, 4. Foresters, 5. 
Meervogels, 6. KFC, 7. ADO, 8. 
Waterloo.
E2: 1. ADO, 2. FC Uitgeest, 3. Fo-
resters, 4. FC Castricum, 5. Ken-
nemers, 6. Meervogels, 7. KFC.
F1: 1. FC Castricum, 2. Foresters, 
3. ADFO, 4. Kennemers, 5. KFC, 
6. Meervogels, 7. FC Uitgeest, 8. 
Vitesse 22.
F2: 1. Foresters, 2. FC Uitgeest, 
3. DEM, 4. ODIN 5. FC Uitgeest 
F3, 6. Meervogels, 7. Kennemers, 
8. KFC.
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