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Opnieuw ondernemer 
gezocht voor De Hoop
Uitgeest - Recreatieschap Alk-
maarder- en Uitgeestermeer is 
opnieuw op zoek naar een on-
dernemer voor erfgoedpark De 
Hoop. Het schap is er helaas niet 
in geslaagd om binnen de ge-
stelde termijn een kandidaat te 
vinden voor de ontwikkeling van 

het voormalige erfgoedpark De 
Hoop. De drie eerder geselec-
teerde kandidaten hebben zich 
om verschillende redenen terug-
getrokken. 
Het recreatieschap is in het 
voorjaar van 2013 een openba-
re wervings- en selectieproce-
dure gestart voor een duurzame 
en passende exploitatie van het 
terrein en de opstallen van het 
voormalige erfgoedpark. Na bre-
de belangstelling van lokale, re-
gionale en landelijke marktpar-
tijen hebben uiteindelijk negen 
partijen een concrete visie inge-
diend. Hieruit zijn drie onderne-
mers geselecteerd en uitgeno-

digd om hun visie uit te werken 
in een concreet businessplan. In 
januari 2014 is duidelijk gewor-
den dat zij niet in staat waren om 
binnen de gestelde termijn een 
sluitend businessplan te realise-
ren, waarop zij zich hebben te-
ruggetrokken uit de procedure. 
Daarop heeft het recreatieschap 
besloten om reeds aangedragen 
en nieuwe initiatieven te verken-
nen. 
Het recreatieschap gaat de ko-
mende maanden gebruiken om 
bekende en nieuwe initiatie-
ven te inventariseren. Gegadig-
den die ideeën hebben voor een 
duurzame herontwikkeling van 
deze unieke locatie, worden uit-
genodigd dit bij het recreatie-
schap kenbaar te maken. 
Meer informatie over het wer-
vingstraject is te vinden op de 
website van het recreatieschap: 
www.alkmaarder-enuitgeester-
meer.nl.

Kandidaten trekken zich terug

Februari Schnitten maand!

Schnitt van de week
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UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
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● Airconditioning
● Ventilatie
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COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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 geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Geboren
Wonende te Castricum: 13-02-
2014: Teun, zoon van M. Dier-
dorp en J. Vormer,  geboren te 
Castricum. 14-02-2014: Silves 
Fedde, zoon van S.H. Leek en 
M.C.A. Zonneveld, geboren te 
Castricum.
Wonende te Limmen: 18-02-
2014: Teun Johannes Cornelis, 
zoon van G.M. Winder en G.C.M. 
Glorie, geboren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijk/geregis-
treerd partnerschap:
14-02-2014: Coule, Jeroen B. en 
Brakenhoff, Sabine V.C., beiden 
wonende te Limmen.
 
Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap:
19-02-2014: Valkering, Bartholo-

meus A.J. en Dusseljee, Inge C., 
beiden wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum: 12-02-
2014: Cornelissen, Maria, oud 80 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met van der Wel, Jorg H. 
13-02-2014:  van Berkum, Jo-
hannes H., oud 77 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met  Ludenhoff, Thea. 14-
02-2014: Uilenbroek, Alida C., 
oud 70 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met C.H. Grijzen-
hout. 16-02-2014: Hoogewerf, 
Petronella M., oud 59 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd met 
J.J. Trakzel. 16-02-2014: Casas, 
Ricardo A., oud 47 jaar, over-
leden te Alkmaar, partner van 
J.W.M. van der Meer. 

Burgerlijke Stand Castricum

Castricum - ,,Sinds een paar weken bezoeken iedere dag, ‘s mor-
gens en ‘s middags, enkele halsbandpapagaaien onze tuin aan de 
Koekoeksbloem”, vertelt de familie Bakker. ,,Het begon met twee 
stuks, aan de verschillende kleuren te zien een paartje, maar nu zijn 
het er drie stuks die komen genieten van onze zaden. Wij genieten 
op onze beurt van hun mooie kleuren.” 
In de parken in de grote steden komen deze halsbandpapagaaien 
of -parkieten veelvuldig voor. Momenteel waaieren ze uit over het 
platteland.  

Exotische verrassing

Castricum - Op woensdag 5 
maart houdt de Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland in sa-
menwerking met De Hoep een 
lezing met beelden onder de ti-
tel: ‘Over de Flora en faunawet’. 
De lezing wordt verzorgd door 
Harm Niesen, voorzitter fauna-
bescherming: ,,De Flora en fau-
nawet beschermt in principe al-
le in ons land levende gewervel-
de dieren, met uitzondering van 
de meeste vissoorten. Op die be-
scherming kan alleen een uit-
zondering worden gemaakt om 
de volgende redenen: er is spra-
ke van ernstige economische 
schade, er is sprake van ernstig 
gevaar voor de volksgezondheid 
of er is sprake van ernstige scha-
de aan de natuur. Ontheffingen 
om beschermde dieren te doden 
worden meestal door de pro-
vincies afgegeven. Jacht vindt 
plaats op de vijf wildsoorten, 
haas, konijn, wilde eend, fazant 

Over de Flora en faunawet

Vos, zwarte kraai en 
kauw zijn vogelvrij

en houtduif. Vos, zwarte kraai en 
kauw vallen onder een landelij-
ke vrijstelling en zijn geheel vo-
gelvrij.  En dan zijn er nog soor-
ten zoals de ree, waarvoor geen 
van de bovengenoemde ernsti-
ge klachten geldt, maar waar-
van er toch ieder jaar 20.000 ge-
schoten worden.” De lezing is in 
Hoep aan de Zeeweg en begint 
om 20.00 uur.

Uitwisseling New York 
City met Jac. P. Thijsse

Castricum - Vanaf  woensdag 
12 februari  is er American En-
glish gesproken op het Jac. P. 
Thijsse College. Amerikaanse 
leerlingen van de Curtis High 
School op Staten Island bij New 
York verbleven  ruim tien dagen 
bij hun Nederlandse leeftijdge-
noten in het kader van een uit-
wisselingsprogramma. De uit-
wisseling is onderdeel van een 
excellentieprogramma voor leer-
lingen in de bovenbouw van het 
VWO op het Jac. P.Thijsse Colle-
ge. Vanaf 7 maart  brengen de 
Castricumse leerlingen een te-

genbezoek aan New York. De 
leerlingen van het JPT hebben 
het grootste deel van hun reis 
zelf verdiend met allerlei activi-
teiten. Tijdens hun bezoek draai-
den de Amerikaanse leerlin-
gen o.a. mee met de Tweeta-
lige (TTO) klassen op het Jac. 
P. Thijsse College maar waren 
er ook bezoeken aan het Anne 
Frank Huis, kregen de leerlin-
gen een excursie door de duinen 
waarin de Tweede Wereldoor-
log centraal stond en was er na-
tuurlijk een bezoek aan het ver-
nieuwde Rijksmuseum. 

Castricum - Een 67-jarige auto-
mobiliste uit Castricum, vertoon-
de dinsdagavond op de Stations-
weg in Velsen-Zuid zulk slecht 
rijgedrag, dat vermoed werd dat 
zij onder invloed van alcohol ver-

Drankrijder keerde. De politie controleerde 
dit en inderdaad bleek de vrouw 
zo ernstig onder invloed te heb-
ben gereden, dat haar rijbewijs 
direct door de politie werd inge-
vorderd. Zij werd aangehouden 
en tegen haar is proces-verbaal 
opgemaakt.

De Loet, Castricum: Forse witte 
kater, donkergrijze vlek op rug, 
één donkergrijs oog, gec., 6 jr., 
Husky. Limmerweg Limmen: For-

se rode kater, witte bef, 4 witte 
voetjes, niet gec., gechipt, Maine 
coon, 2 jr, Beertje. Inlichtingen: 
0251-658504.

www. .nl

www. .nl

Castricum - Is praten in de Ne-
derlandse taal soms moeilijk? Ga 
dan naar SamenSpraak in de bi-
bliotheek, dat kan iedere laatste 
vrijdag van de maand. Op vrijdag 
28 februari wordt gepraat over 

SamenSpraak opvoeden, hoe gaat dat? An-
derstaligen zijn welkom van 9.30 
tot 11.00 uur in de bibliotheek, 
Geesterduinweg 2.  
De kinderen kunnen meeko-
men en aanmelden is niet nodig. 
Wie meer wil weten kan bellen 
met Stichting Welzijn Castricum 
0251-656562.
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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 
0251-312161. Voor overige 
activiteiten van de Stichting 
Uitgeester Senioren kunt u 
zich telefonisch aanmelden 
op nummer 0251-319020.
 

Activiteitenkalender 
maart

Maandag  3, 10, 17, 24, 31:
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  3, 17, 31:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis
Maandag 10, 31:
10.00-12.00 uur: ZW: schrij-
verskring Uitgeest

Dinsdag 4, 11, 18, 25:
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 4,11, 18, 25:
09.00-10.30 uur: ZW:  com-
puterkennis, ook van 10.30-
12.00 uur, 13.30-15.00 uur en 
van 15.00-16.30 uur 
Dinsdag 11, 25:
09.30-12.00 uur: ZW: fotocur-
sus (ANBO)

Woensdag  5, 12, 19, 26:
09.30-10.15 uur: De Klop: Be-
wegen 60+, ook van 10.45-
11.30 uur. Inl. : 310370
10.00-12.00 uur: ZW: koers-
bal (ANBO)
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten
19.45-21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 313401
Woensdag 12:
14.00 uur: ZW: Bingo (AN-
BO), zaal open vanaf: 13.30 
uur 
Woensdag 26:
stadswandeling Dordrecht, 
vertrek 9.10 uur.
Woensdag 26:
14.00 uur: ZW: modeshow, 
zaal open 13.45 uur
Woensdag 12, 26:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis  
Woensdag 5, 19:

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  6, 13, 20, 27:
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
13.30-17.00 uur: ZW : Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO)
14.00-16.00 uur: ZW: Fifty-fit 
13.30-16.30 uur: ZW: scha-
ken
Donderdag 6:
10.00-12.00 uur: ZW: lezing 
over Ruwanda door Hetty 
Franzani
Donderdag 13:
10.00-12.00 uur: ZW: lezing 
met dia’s verzorgd door Bank 
Beentjes
Donderdag  27:
10.00 uur: ZW: workshop 
computeronderhoud
Donderdag  6,13, 20, 27:
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
Donderdag 13, 27:
09.30-11.30 uur: ZW: quilten
Donderdag 20:
09.30-11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen

Vrijdag  7, 14, 21, 28:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga, 
ook van 10.15-11.15 uur 
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’   (ANBO)
Vrijdag 21:
14.00 uur: ZW: ANBO leden-
vergadering 

Zaterdag 1, 8, 15, 22::
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met woens-
dag van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 16.00 uur en 
op donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur in Dorps-
huis de Zwaan 
Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw E. Hendriks en me-
vrouw M. Kortekaas, tel.: 
0251-319020, e-mail: s.u.s.@
inter.nl.net of kijk op www.
uitgeestersenioren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Naam: Melanie Bouhof
Leefijd: 17 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer Colle-
ge Castricum, vmbo tl
Nu: Horizon College Alkmaar, 
Commerciele Marketing  en Com-
municatie
Duur: 3 jaar

Uitgeest - Melanie wist tijdens 
haar middelbare school periode 
niet precies wat zij wilde worden 
en kon maar moeilijk kiezen. Haar 
zus doet een interessante oplei-
ding op hbo niveau en zodoende 
bezocht Melanie de mbo variant 
in Alkmaar. Melanie: “Tijdens de-
ze open dag zag ik dat het Horizon 
College een mooie en leuke school 
is en de eerstejaars student kon de 
opleiding Commerciele Marketing 
en Communicatie goed verkopen.” 
Melanie ziet duidelijk verschil met 
de middelbare school. De docen-
ten zijn meer gericht op hun ei-
gen vak en kennen de studenten 
niet zo snel bij naam. Melanie: “De 
mentor wel hoor en ik kan wel zeg-
gen dat wij een hechte klas heb-
ben waarmee we af en toe uit eten 
gaan.” De klas bestaat uit 23 leer-
lingen en de achttien jongens zijn 
veruit in de meerderheid. Het ge-
bouw is overzichtelijk met een ge-
zellige aula waar iedereen bij el-
kaar zit.
Voor deze opleiding moet je kun-
nen organiseren en plannen, krijg 
je onder andere vakken als; Com-

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. 

municatie, Marketing, Economi-
sche begrippen en Bedrijfseco-
nomie, Nederlands, Duits, Engels 
maar ook Grafische vormgeving 
en Maatschappijleer. Er wordt aar-
dig wat huiswerk opgegeven en er 
zijn toetsweken.
Pas in het tweede jaar wordt er 
stage gelopen en mag de stu-
dent hiervoor zelf een bedrijf uit-
kiezen. School heeft alternatie-
ven als dit niet mocht lukken. Me-
lanie is van plan het allemaal zelf 
te regelen en het liefst bij een be-
drijf waar ze door middel van en-
quêtes marktonderzoek kan doen. 
Uitzoeken waarom bepaalde pro-
ducten worden gekozen lijkt haar 

een uitdaging en ook het zelf ma-
ken van reclameflyers wil ze graag 
uitproberen.
Het Horizon College is makke-
lijk te bereiken, vanaf station Uit-
geest reist zij in zestien minuten 
naar Alkmaar en loopt vandaar in 
drie minuten naar school. Mela-
nie: “School heeft de studenten op 
postcode bij elkaar in de klas ge-
zet dus we reizen gezellig met een 
hele groep.’’
Na de mbo opleiding wil deze po-
sitieve studente verder met hbo, 
waarschijnlijk in dezelfde richting. 
En wie weet komt er tijdens een 
van haar stages een leuke baan op 
haar pad. (Monique Teeling)

Uitgeest - Deze week vanwege 
vakantie geen uitgebreid nieuws 
van de Bridgeclub, hoewel er 
zich natuurlijk best wel noe-
menswaardige zaken voordoen. 

We noemen de uitslag in de A-
lijn. Het lijkt de eredivisie wel 
op een winderige zondag in no-
vember: alle toppers laten pun-
ten liggen (we zien ze niet bij de 
eerste drie), en de runners up 
grijpen hun kans. Heel hard lo-
pen zullen die runners up trou-
wens niet, gezien hun gemiddel-
de leeftijd (die ik hier niet uitre-
ken). Neemt niet weg dat ze wél 
goed scoren, en dat ze al die, re-

latieve, jonkies te kakken zetten.
De hoogste score van de avond 
werd in de D-lijn gescoord, door 
Maria Jacobs-Roland Kiès, daar-
na in de B-lijn een mooie 65+ 
van Gré Appelman-Tineke van 
Sambeek.
We noemen ook nog even de 
viertallen-avond bij Bierencafé-
Thijs. Wederom in zeer gemoe-
delijke sfeer werden 28 spel-
len gespeeld. Sfeer gemoedelijk, 
maar mes, bij wijze van spreken, 
op tafel. 
Uitslag volgt na de derde en 
laatste avond. Nu eerst skieën, 
en daarna lente. We zien er naar 
uit. (Paul Wijte)

        Bridgenieuws Hieronder de runners up:
A-lijn: 1 Lia Hendrikse-Corrie 
Nijsen 58,33%, 2/3 Truus Jansen-
Marian de Vries en Henk Groen-
Herman v Sambeek 55,56%.
B-lijn: 1 Gré Appelman-Tineke v 
Sambeek 65,83% 2 Tiny ten Hoe-
ve-Aad Wijte 59,17% 3/4 Lea v 
Dommelen-Nel Weber en Annie 
Bleeker-Ina Woerden 54,58%.
C-lijn: 1 Nel v Bergen-Hans 
Kollerie 64,93% 2 Jan Goeman-
Henk Zwaan 62,50% 3 André 
Hermans-Bert vd Pol 56,60%.
D-lijn: 1 Maria Jacobs-Roland 
Kiès 66,15% 2 Joop de Beer-
Fieneke de Beer 60,94% 3 Elly 
Stuijt-Aad Stuijt 58,85%.
E-lijn: 1 Ank Kager-Annie San-
ders 59,90% 2 Ria & Wout Admi-
raal 59,38% 3 Riet Jaape-Mirjam 
Peperkamp 56,77%.









Volg ons op
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Castricum – Voor zowel begin-
ners als gevorderden start  bin-
nenkort  bij Perspectief  een  
workshop meerkleuren linole-
umsnede, volgens het reductie-
principe. De bekende kunstena-
res Afke Spaargaren geeft deze 
workshop op de vrijdagmidda-
gen 14, 21 en 28 maart. 

Tijdens deze dagdelen van 13.45 
tot 16.15 uur bespreekt zij eerst 
de mogelijkheden van de tech-
niek. Vervolgens geeft ze uitleg 
over het benodigde materiaal en 

na het zien van enkele voorbeel-
den van onder meer Picasso (fo-
to), maken de cursisten een ont-
werp. Dit ontwerp wordt overge-
bracht op het linoleum, waarna 
er met diverse gutsen gesneden 
wordt. Met een roller wordt de 
drukinkt aangebracht en kan via 
de etspers een eerste afdruk op 
papier gezet worden. Deze pro-
cedure wordt diverse keren her-
haald om tot een meerkleuren-
druk te komen. Aanmelden of 
meer informatie: www.perspec-
tiefcastricum.nl of 0251-655183.

Castricum -  De Vuilnismannen, 
bestaande uit Pim van Ham en 
Wouter Helmig, reizen door het 
hele land met workshops en op-
tredens. 
Zij hebben vorige week getrom-

Trommelen op rommel
meld met de kinderen van de 
Montessorischool. 130 kinderen, 
die trommelden op potten, pan-
nen, emmers en rommel van De 
Vuilmismannen, wat een herrie 
en wat een plezier!

Covers en eigenzinnige 
rock in De Bakkerij

Castricum - Tijdens het week-
end van carnaval rockt De Bak-
kerij er weer op los. Met op vrij-
dag 28 februari de Volendammer 
Vishandel & The Spylocks. En op 
zaterdag 1 maart Kayser Karel 
& The Liquid Machine. Op bei-
de dagen is de zaal om 21.00 uur 
open en de entree is vier euro.
De Volendammer Vishandel 
speelt strakke covercore, hier en 
daar voorzien van eigen teksten. 

The Spylocks uit Hoorn mengt 
garagerock met Nederbeat, wat 
stoere muziek oplevert. Op za-
terdag 1 maart gaat De Bakkerij 
door met het Nijmeegse Kayser 
Karel. Deze band maakt eigen-
zinnige rockmuziek, die wordt 
gekenmerkt door zware gitaar-
riffs en het opvallende stem-
geluid van de zanger. Daarna 
speelt The Liquid Machine. De-
ze band is een goed geoliede 
rock-machine die wordt beïn-
vloed door vele genres en muzi-
kale stijlen, waaronder begin ja-
ren negentig alternatieve rock, 
blues en stoner. De Bakkerij is te 
vinden op de Dorpsstraat 30. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 19.30 uur  

dinsdag 14.00 uur   woensdag 20.00 uur   
Dallas Buyers Club

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 16.00 & 19.30 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur   
12 Years a Slave

donderdag, vrijdag & zaterdag 19.00 uur   
Toscaanse Bruiloft

donderdag 19.00 uur   maandag 20.00 uur   
dinsdag 14.00 uur   woensdag 16.00 uur   

Philomena
vrijdag & zaterdag 19.00 uur   

dinsdag 20.00 uur   
Soof

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 13.30 & 16.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
De Lego film (NL) 3D

donderdag, vrijdag & zondag 11.00 uur  
woensdag 16.00 uur 

Het regent gehaktballen (NL) 3D
donderdag & vrijdag 11.00 & 13.30 uur 

zaterdag 13.30 uur  
zondag 11.00 & 13.30 uur 

woensdag 13.30 uur 
K3 Dierenhotel

donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur  
Het regent gehaktballen (NL) 2D

Programma 27 feb t/m 5 maart 2014

Dallas Buyers Club
Ron Woodroof wordt ontslagen 
uit het ziekenhuis wanneer bij 
hem aids wordt geconstateerd. 
De dokters geven hem nog één 
maand te leven, maar Ron ac-
cepteert dit niet. Hij begint met 
het smokkelen van illegale alter-
natieve medicijnen om zichzelf 

en zoveel mogelijk andere aids-
patiënten een betere kans te ge-
ven. Gebaseerd op een waarge-
beurd verhaal over het gevecht 
van één man tegen de macht en 
corruptie van de ‘Food and Drug 
Administration’ van de Ameri-
kaanse regering.

Kristel heeft een verblijf geboekt 
in een luxueuze beautyfarm. 
Josje en Karen gaan datzelfde 
weekend stiekem in het dieren-
hotel helpen bij Bas, op wie de 
drie meisjes verliefd zijn. Maar 
als de navigatiesystemen van K3 

K3 Dierenhotel per ongeluk verwisseld worden, 
komen de meisjes aan op de ver-
keerde bestemming. 

Dit zorgt voor heel wat hilarische 
toestanden en doldwaze misver-
standen! Maar als het dierenho-
tel in gevaar blijkt, moeten de 
meisjes van K3 de handen in een 
slaan om het te redden.

Castricum - De padden en 
kikkers trekken weer naar het 
water. Daarbij vormen ver-
keerswegen gevaarlijke ob-
stakels. Op zaterdag 8 en za-
terdag 22 maart leren belang-
stellenden van de boswachter 
om ze te helpen bij een veili-
ge oversteek.

Iedereen vanaf zes jaar die 1,5 
uur kan lopen en stilstaan kan 
deelnemen aan deze excursie. 
Onderweg hoort men verschil-
lende wetenswaardigheden over 
deze bijzondere dieren. Aan de 
excursie zijn geen kosten ver-
bonden, maar aanmelden is 
noodzakelijk. De start is om 8.30 

Excursie met de boswachter

uur bij De Hoep aan de Zeeweg 
in Bakkum. Aanmelden via www.
dehoep.nl/eropuit of via (0251) 
661066. Foto: J. van Mourik. 

Castricum - Met smartpho-
nes in de aanslag en de twitter-
wall nauwlettend in het oog za-
ten zo’n 35 vrouwelijke profes-
sionals klaar voor de do’s en 
don’ts van Twitter. Afgelopen 
woensdag nam Gerda Venema, 
veranderadviseur, de deelne-
mers van de Goed Contact So-
cial Media-avond mee in de we-
reld van Twitter. De bovenzaal 
van Het Oude Raadhuis was 
voor deze gelegenheid voorzien 
van een Twitterwall, waar gedu-
rende de presentatie van Gerda 
de tweets in rap tempo voorbij-
kwamen. De aanwezigen wer-
den voorzien van handige tips 

en ontdekten hoe Twitter een 
aanvulling kan zijn op het net-
werken.  Larka Louwe, fotogra-
fe, wees de aanwezigen op het 
belang van een goede profiel-
foto. Voor sommigen een pijn-
lijke confrontatie, want een va-
kantiefoto of een foto waarop je 
niet herkenbaar bent is 'not do-
ne'. Voor Clarien Slot was de-
ze zeer informatieve netwerk-
avond de eerste in haar functie 
als voorzitter van Goed Contact. 
Zij verheugt zich op het verder 
professionaliseren van het net-
werk en wil daarbij gebruik ma-
ken van de creativiteit en exper-
tise van de leden. Clarien heeft al 

Twitterbom Goed Contact een tipje van de sluier opgelicht 
door te vertellen over de plannen 
voor Masterclasses, waarbij het 
Goed Contact netwerk kan leren 
van de succesverhalen van an-
dere vrouwen. 

Op 11 maart organiseren de 
Businessclub, de Ondernemers-
federatie en Goed Contact, in het 
kader van de gemeenteraads-
verkiezingen, het verkiezings-
debat voor ondernemend Cas-
tricum. De eerstvolgende activi-
teit voor leden van Goed Contact 
staat ook al op het programma: 
het inmiddels traditionele net-
werkontbijt bij Wier&ga op 18 
maart. Kijk voor meer informatie 
op www.goed-contact.nl. 
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Start Aikido Castricum 
heel groot succes!

Op 20 februari vond de allereerste les 
van Aikido Castricum plaats in gymzaal 
Walingstuin. Tijdens de les waren er maar 
liefst zestien leerlingen op de mat om 
deel te nemen aan de speciale introduc-
tiecursus. Dat Aikido voor zowel man-
nen als vrouwen geschikt is, bewijst de 
deelname van een dame die niet onder-
deed voor de mannen. Tijdens deze intro-
ductiecursus, die nog drie weken loopt, 
is er extra aandacht voor basistechnie-
ken en valbreken waardoor het toegan-

kelijk is voor iedereen. Bij Aikido Cas-
tricum geeft Hans Boersma les. Hij is in 
2001 met Aikido begonnen en heeft twee 
jaar bij grootmeester Christian Tissier in 
Parijs getraind. Hans Boersma: ,,Aikido is 
naast een schitterende vechtsport waar 
je lekker je energie in kan stoppen ook 
een mooi instrument om in balans te ko-
men met jezelf en je omgeving.” Meer in-
formatie via info@aikidokennemerland.
nl, www.aikidocastricum.nl of bel 06-
57558361.

Samen praten?
Bij GŸ de SamenSpraak bieden zo’n 45 vrijwŸ ligers in de Castri-
cum hulp. Op dit moment zoekt de groep nieuwe vrouwelijke 
vrijwŸ ligers die in de huiselijke sfeer het Nederlands spreken wŸ -
len oefenen met anderstaligen. Er wordt dus geen les gegeven.  
Het gaat om het uitbreiden van de woordenschat en het over-
winnen van spreekangst, om zo sociaal verkeer te vergemak-
kelijken en betere kansen te creëren op de arbeidsmarkt. Tijd-
stip, locatie en frequentie van de bijeenkomsten worden door 
de begeleider en de deelnemer onderling geregeld. Over het al-
gemeen vindt het contact één keer per week plaats, met een 
duur van 1 á 2 uur per keer. Meer informatie bij Stichting Welzijn 
Castricum, tel. 0251 – 65 65 62, emaŸ  info@welzijncastricum.nl, 
Geesterduinweg 5.
. 

Op 1 maart is het zeven jaar geleden dat Wen-
dy Tromp Twice women wear opende in de To-
renstraat 36 in Castricum. Het interieur van de 
winkel heeft nu een opfrisbeurt gekregen en de 
kleurrijke nieuwe collectie wordt op een aantrek-
kelijke wijze gepresenteerd. Nieuw in het assor-
timent is de collectie leren tassen van het merk 
Trezz, in ‘Ibizastyle’.
Wendy vertelt: ,,De merken die we verkopen zijn 
Yaya en Fransa in de maten 36 tot en met 44 en 
Soyaconcept van maat 36 tot en met 46. Fransa 
en Soyaconcept komen uit Denemarken, net zo-
als Zizzi en Zay in de maten 42 tot en met 56. Die 
laatste collectie is wat hipper met pu leren jasjes, 
spijkerjasjes en katoenen gekleurde truien in veel 
kleuren. In deze collectie zitten goede jeansmo-
dellen en de waxbroek met super stretch.” 

Aankomende zaterdag en koopzondag is het 
feest bij Twice vanwege het zevenjarig bestaan.

Ingrid Wellen van Stichting Wel-
zijn wŸ  samen met Sandra Moot 
een brei-ochtend opstarten in 
Sandra’s winkel op het Bakker-
spleintje in Castricum. De eerste 
bijeenkomst is op donderdag 6 

Gezocht; ervaren haak- en 
breisters vanaf 65+

Dat het gezellig wordt tijdens het optreden van Truus Trut en de Terlenka’s in sportcentrum De En-
terij in Limmen staat als een paal boven water. 

Op zaterdag 29 maart verzorgen zij een optreden dat om 19.00 uur van start gaat. De enige ech-
te oerhollandse band bestaat uit een muzikaal boerengezin afkomstig van de Veluwe. Kaarten van 
tien euro zijn te koop via zwembad De Witte Brug in Castricum, tel.: 0251 653144 of info@dewitte-
brug .com,

Truus Trut en de Terlenka’s 
in De Enterij

Twice viert 
feest!

Ook fl ink afvallen nog voor deze zomer?
Dat een aantal vrouwen zeer succesvol is afgevallen dankzij 
Proslank, het eiwitrijkdieet, heeft iedereen in deze krant kunnen le-
zen. Binnenkort start Mariette Knol van Body Slen een nieuwe serie 
waarvoor zij nieuwe deelnemers zoekt. ,,Het is gebleken dat de ru-
briek voor de dames een extra stimulans was om het einddoel te be-
halen. Bovendien ontvingen zij in die per÷ de heel veel positieve re-
acties van mensen die hen volgden in de krant. Alle deelnemers 

hebben aangegeven dat het afvallen hen is meegevallen. Want de 
producten van Proslank zijn lekker en gevarieerd. Een ander groot 
voordeel is dat je met Proslank in vier fases naar een normaal eet-
patroon toewerkt, zodat je uiteindelijk hebt geleerd veel gezonder te 
eten en niet meer kŸ o’s aan zult komen.” Voor meer informatie: tel.: 
0251-670000, info@bodyslen.eu. Het adres is Beverwijkerstraatweg 
32 in Castricum.

maart tussen 10.00 en 12.00 uur. De kos-
ten zijn twee euro voor  de koffie en thee. 
Voor tips en trucs is er een ervaren breister 
aanwezig. Geïnteresseerden kunnen zich 

aanmelden bij Sandra Moot in haar win-
kel van donderdag tot en met zaterdag of 
bij de Stichting Welzijn Castricum via 0251-
656562.
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Castricum - De afgelopen jaren 
stond het buitengebied regel-
matig op de agenda van de ge-
meenteraad. Wat mogen boeren, 
burgers en buitenlui verwachten 
van de gegadigden voor de nieu-
we gemeenteraad? Een specia-
le bijeenkomst van de Overleg-

Politiek Café 

Castricum - Tijdens de raads-
vergadering van donderdag 
13 februari hadden de tegen-
standers van het plan om een 
Landal Green Park met 120 
woningen in De Zanderij te 
realiseren de overhand. Ook 
de gemeenteraad durfde het 
nog niet aan en besloot una-
niem de besluitvorming over 
de verkiezingen heen te tillen. 
Maar veel ondernemers zien 
grote voordelen in het plan en 
willen zo snel mogelijk aan de 
slag.  

Is DuynParc kans of bedreiging?

Wouter den Harder, voorzit-
ter van de Ondernemersfede-
ratie, vertelt: ,,Het past uitste-
kend bij het recent vastgestel-
de beleid van de gemeente. De 
ontwikkeling zal bovendien zor-
gen voor een geweldige econo-
mische impuls, zowel qua direc-
te werkgelegenheid als qua be-
stedingen in de hele gemeen-
te. Ook kan het plan een motor 
zijn voor andere ontwikkelingen 
rondom het station en het dorps-
centrum die naar ons idee hard 
nodig zijn. Uiteraard zien wij ook 

de nadelen van dit plan, maar 
op dit gedeelte van de Zande-
rij heeft tot 1943 ook al een klei-
ne dorpse bebouwing gestaan: 
het buurtje de Duinkant. Voor de 
bouw van de Atlantikwall moes-
ten de schootsvelden in het ach-
terland worden ontruimd. Nu is 
er op deze plek een bedrijf ge-
vestigd en vindt er bollenteelt 
plaats. Ook aan dit gebruik kle-
ven nadelen voor de natuur-
waarden in het gebied. Indien de 
vakantiehuisjes landschappelijk 
zorgvuldig worden ingepast, bij 
voorkeur met veel groen en met 
een duurzaam karakter, kan het 
plan de natuur wellicht zelfs een 
nieuwe impuls geven.” 

Het plan van Landal moet nog 
worden uitgewerkt. ,,Als de uit-
werking zorgvuldig wordt ge-
daan, is het juist één van de wei-
nige economische ontwikke-
lingen die wél uitstekend past 
bij het unieke karakter van on-
ze groene kustgemeente. In de 
Heerlykhyd willen wij geen me-
galomane hotels of een grote 
strandboulevard, maar een re-
latief klein recreatiepark is pri-
ma inpasbaar in onze bosrijke 
duinomgeving. Bovendien past 
het park zeer goed bij het Huis 
van Hilde, een nieuwe bioscoop 
en de ontwikkeling van de mul-
tifunctionele accommodatie op 
het Vitesseterrein.” 

Het plan zal zorgen voor een 
toename van het verkeer met al-
le milieugevolgen van dien. ,,Dat 
is een terecht bezwaar dat na-
der onderzoek vereist. De ver-
keerscirculatie rondom het stati-
on moet opnieuw worden beke-
ken en in de uitwerking worden 
meegenomen. Het plan biedt 
naar ons idee in ieder geval de 
kans om een zo goed mogelijke 
voetgangers- en fietsverbinding 
met het dorpscentrum te maken. 
Daarbij is het ook zaak de ont-
sluiting voor autoverkeer goed te 
regelen zodat de doorstroming 

en een goede verkeersafwikke-
ling worden gewaarborgd.”

De ondernemers hebben een 
enquête gehouden. ,,Ruim 80% 
van de ondernemers is voorstan-
der van een recreatiepark in de 
Zanderij. Ondernemers zien ge-
weldige kansen om bijvoorbeeld 
met een Heerlykhyds-arrange-
ment de bezoekers van het park 
hun geld in de hele gemeente te 
laten uitgeven. Daarnaast wil-
len de ondernemers vooral mee 
kunnen doen, bijvoorbeeld tij-
dens de bouw en exploitatie van 
het park en de inrichting van de 
woningen. Ook zijn onderne-
mers bang dat als wij dit plan nu 
niet met beide handen aangrij-
pen Egmond aan Zee, Schoorl of 
misschien wel Uitgeest er mee 
aan de haal gaan. Zonder eco-
nomische vooruitgang, bestaat 
er geen welvaart. Willen wij het 
wonen in de Heerlykhyd ook in 
de toekomst aantrekkelijk hou-
den, dan mogen wij deze kans 
niet laten liggen. Ook voor een 
nieuw openbaar zwembad lig-
gen er mooie kansen. Het plan 
levert bovendien bijna drie ton 
extra toeristenbelasting op per 
jaar. De gemeente kan dit ge-
bruiken voor het op peil hou-
den van onze openbare voor-
zieningen, het verstrekken van 
subsidies of het opknappen van 
de openbare ruimte. Daar profi-
teert dus iedereen van. Wij willen 
vooral dat het plan als een kans 
wordt gezien! Het plan moet 
in overleg met alle belangheb-
benden zorgvuldig worden uit-
gewerkt zonder dat het groene 
en recreatieve karakter van on-
ze gemeente geweld wordt aan-
gedaan. Wij hebben de ontwik-
kelaar daarom verzocht om een 
projectgroep samen te stel-
len, waarin ook de ondernemers 
gaan meedenken met de uitwer-
king van het plan. Vervolgens 
willen wij zo snel mogelijk de 
raad en de inwoners overtuigen 
van de kansen die dit plan biedt, 

zodat we samen voor een econo-
misch én duurzaam succes kun-
nen gaan!”

Maar onder andere de SP zet 
vraagtekens bij het enthousias-
me van de ondernemers. Woord-
voerder Petra Gazendam van 
de SP: ,,Het natuurgebied dat 
grenst aan het bollengebied is 
bijzonder kwetsbaar. De honde-
ren bezoekers extra per dag vor-
men een grote belasting. Dat de 
winkeliers in het dorpshart den-
ken een graantje mee te kunnen 
pikken, is een logische gedach-
te. Maar de meeste mensen ne-
men meestal alles mee van huis. 
Een ander nadeel is dat de infra-
structuur moet worden aange-
past, de huisjes moeten worden 
aangesloten op riolering, elektri-
citeit, gas et cetera. Het park ligt 
op een plek waar nu al veel ver-
keers- en parkeerproblemen zijn. 
Mocht het zo uit de hand lopen 
dat de bewoners in de omgeving 
gaan vragen om het instellen van 
betaald parkeren, dan betekent 
dit juist het einde voor de winke-
liers in dat gebied.  De SP vreest 
ook voor overlast en ongewenst 
permanente bewoning door on-
der andere werknemers uit  Oost 
Europa. ,,Er zijn al parken die na 
een aanvankelijk succes verloe-
derden. De SP wijst het plan om 
een bungalowpark te bouwen bij 
het natuurgebied af.” 

Een ander geluid komt van 
CKenG. ,,Met uitzondering van 
GroenLinks hebben alle fracties 
in de gemeenteraad op 6 de-
cember 2012 besloten dat door 
het toerisme te bevorderen veel 
problemen op kunnen worden 
gelost. Actueel zijn nu de plan-
nen van Landal Green Parks om 
aan de westzijde van de spoor-
lijn DuynParc Castricum te ont-
wikkelen. Als men deze plannen 
langs de meetlat legt van het 
rijksbeleid, het provinciale beleid 

én de lokale gebiedsvisie, dan 
zijn er veel aanknopingspunten 
die een haalbaarheidsonderzoek 
rechtvaardigen.” Aan het woord 
is Roel Beems van CKenG. 
,,Natuurlijk zijn er zorgen. Maar 
CKenG is voorstander van de 
komst van DuynParc. De naam 
Landal Green Parks draagt er 
belangrijk aan bij dat onze ge-
meente krachtiger op de toe-
ristische kaart van Nederland 
komt te staan. Met het realiseren 
van de plannen zijn 300 manja-
ren werk gemoeid, waar loka-
le ondernemers direct of indirect 
van kunnen profiteren. Naar ver-
wachting vloeit er meer dan een 
kwart miljoen euro aan extra toe-
ristenbelasting naar de gemeen-
tekas. Wij hebben respect voor 
inwoners die de bescherming 
van de natuur hoog in hun vaan-
del hebben. Dat hebben wij ook. 
Specifiek dit stukje Castricum zal 
door de komst van het park eer-
der een meerwaarde krijgen dan 
minder waarde. Het gebied waar 
de vakantiewoningen zijn ge-
pland is het resultaat van de af-
gravingen die rond 1865 hebben 
plaatsgevonden om de spoor-
lijn Alkmaar – Zaandam te kun-
nen aanleggen. Voorheen was er 
ter plaatse sprake van een glooi-
end duinlandschap met kenmer-
kende begroeiing. De initiatief-
nemers willen het oorspronkelij-
ke duinbeeld, dus dat van voor 
1865, herstellen. Dat past wat 
ons betreft perfect in een gebied 
waar historie, archeologie en na-
tuur samenkomen. Ook biedt het 
plan een oplossing voor Kaptein 
Kaas. Het huidige uitzicht van-
af het spoor op de Zanderij is 
immers niet fraai of authentiek, 
maar wordt al jarenlang verhin-
derd door een bedrijfspand. Ei-
genlijk wil iedereen het bedrijf 
verplaatsen. De vraag is alleen: 
wie gaat die uitplaatsing beta-
len? Het antwoord kennen we nu 
ook: Landal Green Parks.” 

Wouter den Harder van de Onder-
nemersfederatie. 

Akersloot - Vorige week zondag 
zijn in Akersloot vier mannen 
aangehouden. Een onopvallen-
de surveillance zag in Haarlem 
een voertuig staan met een Roe-
meens kenteken. Een man stap-
te uit het voertuig, liep naar de 
overzijde van de weg en haalde 
van een daar geparkeerd voer-

Aangehoudengroep Buitengebied Castricum 
biedt politieke partijen én inwo-
ners de gelegenheid tot debat 
over het beleid voor het buiten-
gebied in de raadsperiode 2014-
2018. Inzenders van de gese-
lecteerde stellingen lichten hun 
stelling zelf toe. Het debat op 
dinsdag 4 maart vindt plaats in 
De Burgerij in Limmen en begint 
om 20.00 uur. 

tuig de twee kentekenplaten af. 
De auto reed daarna weg, stop-
te op een vluchtstrook waar een 
kentekenplaat werd gewisseld. 
Later werd op de A9 ter hoogte 
van het tankstation op de vlucht-
strook de andere kentekenplaat 
gewisseld. Het voertuig stopte 
bij het tankstation om de ben-
zinetank vol te gooien. Daarna 
gingen de inzittenden er zonder 

af te rekenen vandoor. Hierop 
werd besloten het voertuig vlak 
voor de afrit Akersloot staande 
te houden waarbij vier verdach-
ten zijn aangehouden. Het gaat 
om twee mannen van 23 jaar oud 
en twee mannen van 25 jaar oud 
zonder vaste woon- of verblijf-
plaats. In het voertuig werd te-
vens op een vuurwapen gelij-
kend voorwerp aangetroffen.  
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Hetty Franzani vertelt 
over Rwanda
Uitgeest - Stichting Uitgeester 
Senioren organiseert  op don-
derdag 
6 maart met als titel ‘Rwanda, 
vergeten land in Afrika?’.
Deze lezing wordt gegeven door 
Hetty Franzani. Deze Uitgeestse 
ging op 1 december 2010 met 
pensioen. Na ruim 35 jaar vrij-
wel fulltime werken in het ba-
sisonderwijs was de overgang 
echt té groot. Bovendien was 

werken in een ontwikkelings-
land altijd een vurige, zij het stil-
le wens geweest. Ze solliciteer-
de bij de stichting VSO (Volun-
tary Services Overseas) een van 
oorsprong Engelse organisatie 
voor ontwikkelingssamenwer-
king. Deze stichting stelt zich ten 
doel ervaren mensen uit te zen-
den naar ontwikkelingslanden. 
Het motto van deze stichting is: 
“Sharing skills, changing lives” 

oftewel: “Vaardigheden delen, 
levens veranderen.
Na het doorlopen van een uit-
gebreide sollicitatieprocedure 
kwam het aanbod voor een pla-
cement in Rwanda. Ze greep de-
ze met beide handen aan.
Hetty: “En toen kwamen de re-
acties: “Weet je wel wat je doet? 
Rwanda is toch dat land waar 
al die moorden hebben plaats-
gevonden? Hoe durf je?”. Na de 
verschrikkelijke genocide van 
1994 is het stil geworden rond 
Rwanda. Hoe de bevolking heeft 
geprobeerd na die afschuwelijke 
tijd weer op te krabbelen, het is 
nauwelijks bekend. En áls Rwan-
da in het nieuws komt, is het bij-
na nooit op een positieve manier. 
Voortdurend wordt de politieke 
situatie belicht en dan vaak nog 
op een eenzijdige manier.’’
Na twee jaar werken in dit schit-
terende land in centraal Afri-
ka wil Hetty graag mensen ken-
nis laten maken met het ándere 
Rwanda. Met een klein dapper 
land dat probeert het grote nati-
onale trauma te boven te komen. 
Dat op moet tornen tegen ontel-
baar veel problemen maar dat in 
vergelijking met de buurlanden 
duidelijk op de goede weg is.
Daarom wil ze daar heel graag 
iets van laten zien, door mid-
del van foto’s, voorwerpen maar 
vooral door verhalen uit de eer-
ste hand.
Ze doet dit op donderdag 6 
maart om 10.00 uur in dorpshuis 
De Zwaan. Toehoorders beta-
len 1,50 entree inclusief koffie of 
thee. Dit entreegeld is bestemd 
voor Rwanda.

Weer ongeval op oprit A9
Uitgeest - Zaterdagochtend 
rond tien voor 12 was het weer 
zover. Weer een ongeval op de 
oprit van de A9 richting Alkmaar. 

De brandweer van Uitgeest, Vel-
sen-Zuid, Officier van Dienst 
brandweer en een ambulance 
werden met spoed opgeroepen 

voor het ongeval.
Ter plaatse had een auto de vang-
rail geraakt aan de rechterkant 
van de weg, en was hierna op zijn 
kop aan de linkerkant van de weg 
in de berm beland. De inzitten-
de van het voertuig is in de am-
bulance nagekeken op eventuele 
verwondingen, maar hoefde niet 
naar het ziekenhuis.
Een bergingsbedrijf heeft de au-
to weer op 4 wielen gezet en af-
gevoerd. Brandweer Velsen-Zuid 
is uiteindelijk niet ter plaatse ge-
komen. 
De oprit was tijdens het ongeval 
afgesloten voor al het verkeer. De 
politie liet weten dat het zaterdag 
al het tweede ongeval was op de 
oprit. (bron: 112-uitgeest.nl)

Rommelmarkt Time Square
Uitgeest - De jaarlijkse rom-
melmarkt van Uitgeester Musi-
calvereniging Time Square zal 
worden gehouden op zondag 
16 maart. De markt zal ook dit 
jaar plaatsvinden in dorpshuis 
“de Zwaan”, Middelweg 5 in Uit-
geest, van 10.00 tot 15.00 uur. De 
toegang is gratis en ook de in-
wendige mens zal worden ver-
zorgd. 
Time Square houdt zich van har-
te aanbevolen voor spullen die te 
verkopen zijn, dus als u binnen-
kort van plan bent de zolder of 
de schuur op te ruimen, denkt 
u dan a.u.b. aan de musicalver-
eniging. Als het in goede staat 

is en schoon, kan Time Square 
het gebruiken. Ook (kinder)kle-
ding is welkom. Aangezien de 
ruimte beperkt is, kunnen grote 
meubelen niet worden geaccep-
teerd; dat geldt helaas ook voor 
‘klassieke’ TV’s en beeldscher-
men. Op zaterdag 15 maart zal 
Time Square met een vrachtauto 
door Uitgeest en omstreken rij-
den om de aangeboden spullen 
bij de mensen thuis op te halen. 
Time Square verzoekt de aanbie-
ders de spullen te verpakken in 
stevige dozen. Voor het aanbie-
den van spulletjes kunt u bellen 
met - pas op, nieuw nummer - 
Gré Teeling, 0251-310220.
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Thema-avond K.V.B. 
over Diaconaal Centrum
Uitgeest - Adrie Winkelaar, se-
cretaris van het Regionaal Di-
aconaal Centrum zal 4 maart 
de thema-avond verzorgen van 
de Katholieke Vrouwenbewe-
ging. Het Diaconaal Centrum is 
als (RK) kerkelijke instelling in 
2005 opgericht met als doel de 
diaconie (dienstverlening) ver-
der te ontwikkelen in de regio 
en de samenwerking tussen ker-
ken en de maatschappelijke or-
ganisaties bij diaconie te bevor-
deren. Na het publiceren van het 
Armoede rapport IJmond-Noord 
zijn initiatieven genomen om de 
Voedselbank IJmond-Noord op 
te richten. 
In 2007 is een rapport over pro-
bleemjongeren in IJmond-Noord 
gepubliceerd en in 2008 is een 
rapport over de problemen bij 
ouderen verschenen. Daarna is 
aandacht geschonken aan men-
sen die in een sociaal isolement 
leven en zijn de WMO-raden in 

de IJmond gewezen op het ach-
terblijven van het “geestelijk 
welzijn” in de WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning). In 
2011 is het project SchuldHulp-
Maatje gestart om mensen te 
begeleiden die in de schulden 
zitten. 

Vroeger had de kerk een be-
langrijke rol in de zorg voor el-
kaar. Maar in de huidige tijd zal 
gezocht moeten worden naar 
nieuwe vormen van binding en 
dienstverlening. Huisbezoek in 
allerlei vormen zal bevorderd 
moeten worden waarbij het zoe-
ken van contact bij eenzaamheid 
en sociaal isolement centraal 
staat. Hierover spreekt Adrie 
Winkelaar op de thema-avond, 
maar ook de leden worden van 
harte uitgenodigd mee te praten 
over dit onderwerp wat ons alle-
maal ter harte gaat! De avond in 
de Zwaan begint om 20.00 uur. 
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Uitgeest - Het is pas februa-
ri maar de voorbereidingen voor 
de huttenweek zijn al volop be-
gonnen. De huttenweek is dit 
jaar van 11 tot en met 15 augus-
tus. Waarbij de voor-inschrijving 
op 7 mei en de definitieve in-
schrijving op 15 mei zal plaats-
vinden.
Afgelopen jaar heeft de organi-
satie bijna 100 kinderen moe-
ten teleurstellen omdat ze ze niet 
meer kwijt kunnen op het veld. 
Met 300 kinderen zitten ze met 
de huidige opzet helemaal vol. 
Dit konden ze niet zomaar voor-
bij laten gaan en telkens 100 kin-
deren uitloten. Daarom hebben 
ze een aantal maatregelen moe-
ten nemen.
Eén van deze maatregelen is dat 
de leeftijdgrens komt te verval-
len, en dat ze nu uitgaan van de 
klas waar je in zit. Alle kinderen 
die op het moment van inschrij-
ven in groep 5 (na de hutten-
week groep 6) tot en met groep 8 
van de basisschool zitten mogen 
zich komen inschrijven. Hierdoor 
komen de kinderen die wel al 8 
zijn maar nog in groep 4 zitten 
niet meer in aanmerking om zich 
in te schrijven.
De organisatoren gaan ook de 
mogelijkheid onderzoeken om 
het aantal kinderen te verhogen 
naar 350. Dit lijkt te gaan lukken, 
maar daar moeten ze de komen-
de maanden nog even hun best 
voor doen.

D66 presenteert 
verkiezingsprogramma
Uitgeest - Precies een maand 
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen op 19 maart presenteert 
D66 Uitgeest haar program-
ma. Huidig fractievoorzitter, Niek 
Kranenburg, overhandigde voor 
deze gelegenheid het eerste 
exemplaar aan lijsttrekker Antoi-
ne Tromp.
Niek Kranenburg: “Hoewel Uit-
geest voor belangrijke uitdagin-
gen staat, zit na meer dan 30 jaar 
betrokken te zijn geweest bij de 
gemeente mijn werk erop. Het is 
nu aan Antoine om namens D66 
in Uitgeest een sociaal liberaal 
geluid te laten horen.” 
De uitdagingen waar gemeen-

te en burgers de komende raad-
speriode mee te maken krijgen 
zijn o.a. de overheveling van rijk-
staken op het gebied van zorg, 
inkomen en werk en het behoud 
van voorzieningen in een moeilij-
ke financiële situatie. Daarnaast 
zijn er allerlei kansen en bedrei-
gingen in de nabijheid waarop 
een kleine gemeenschap als Uit-
geest weinig grip heeft. Hieron-
der vallen bijvoorbeeld Schiphol, 
de verbinding A8/A9, de Metro-
poolregio Amsterdam en de aan-
leg van het hoog frequent spoor.
Op de website van D66 Uitgeest 
vindt u het verkiezingsprogram-
ma en de 10 speerpunten.

Spelers Vondel 
bezoeken het Dolhuys
Uitgeest - De spelers van Von-
del hebben de afgelopen maand 
Het Dolhuys in Haarlem bezocht 
met als doel zich te verdiepen in 
het reilen en zeilen van een psy-
chiatrische inrichting van een 
veertigtal jaar geleden. Deze 
verdieping vonden zij gewenst 
om zich beter te kunnen inleven 
in de personages die zij moe-
ten spelen in het stuk “Het Koe-
koeksnest”.   
Dit stuk is  de toneelbewerking 
van Dale Wasserman van het 
boek “One flew over the cuc-
koo’s nest”. De verfilming daar-
van heeft velen geraakt en ook 
het toneelstuk heeft alles in zich 
om de toeschouwers te ontroe-
ren.  
Het bezoek aan Het Dolhuys 
heeft de spelers niet onbe-
roerd gelaten. Isoleercel,  elek-
troshocktherapie en  groepsge-
sprekken krijgen een andere la-
ding als je het met eigen ogen 
ziet en de verhalen erover hoort 
van zowel de cliënten als de ver-
pleging.  

Een middag waarover door de 
spelers nog lang is nagespro-
ken tijdens de repetities, waar-
door er nog met meer inzet en 
inzicht gewerkt kon worden aan 
de realisering van dit mooie stuk, 
dat op in het weekend van 5 april 
gezien kan worden in De Zwaan 
in Uitgeest.

Volleybal 
Voluit

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

Donderdag 27 februari 
20.00
Voluit HS 1 - vv Jonas HS 4
Voluit DS 2 - VCH DS 3

Maandag 3 maart 
19.30: Spaarnestad DS 7 - 
Voluit DS 2

Woensdag 5 maart 
19.30: The Setfighters DS 4 - 
Voluit DS 5

Mobiliteitsvisie weer 
stap dichterbij
IJmond - Vorige week dinsdag 
werd de Regionale Mobiliteitsvi-
sie besproken in de gezamenlijke 
raadscommissie van de IJmond. 
De commissieleden waren po-
sitief over de aanpak en de in-
houd van de visie, die eerder dit 
jaar door de afzonderlijke colle-
gebesturen werd vastgesteld. De 
visie bevat de gezamenlijke am-
bitie van de IJmondgemeenten, 
een analyse van huidige en toe-
komstige verkeersknelpunten en 
een lijst met maatregelen om de-
ze knelpunten op te lossen.
De regionale visie is opgesteld 
in samenwerking met provincie, 
Rijkswaterstaat en de Kamer van 
Koophandel. Daarnaast heeft 
een enquête onder IJmondbe-
woners en gesprekken met ver-
tegenwoordigers uit het bedrijfs-
leven ook input geleverd. Na een 
inspraakperiode en presenta-
ties in de verschillende raads-
commissies kwam de definitie-

ve versie tot stand. Het stuk be-
vat een groot scala aan maatre-
gelen. Van relatief kleine maat-
regelen, zoals het verbeteren van 
(brom)fietsparkeren, tot grote-
re maatregelen zoals een fiets-
tunnel onder de Velsertraverse. 
Daarnaast zet de IJmond in op 
het verminderen van het aantal 
autobewegingen in de spits. Sa-
men met Rijkswaterstaat en pro-
vincie wordt de doorstroming op 
de hoofdwegen verbeterd door 
bijvoorbeeld de verkeerslichten 
te koppelen. 
In de visie staan oplossingen die 
de doorstroming van het ver-
keer verbeteren maar tegelijker-
tijd recht doen aan de belangen 
van milieu, leefbaarheid en vei-
ligheid. Uitgebreide informatie 
over het programma IJmond Be-
reikbaar en de Regionale Mobi-
liteitsvisie IJmond is op de web-
site www.ijmondbereikbaar.nl te 
vinden.

Deze week in De krant!

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

Deze week 
in De krant!

Deze week 
in De krant!

OORTJE

Deze week in De krant!

Het CDA denkt aan de 
Mantelzorgers. Hun in-
zet is van grote waarde 
voor de samenleving.

Stem CDA 19 maart.
www.cda-uitgeest.nl
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Heemskerk  -Pedro Hollenberg 
is ruim dertig jaar eigenaar van 
Hes bv. Hij installeert samen met 
zijn team inbraakbeveiligings-

Hes bv, meer dan dertig jaar ook 
actief in inbraakbeveiliging

systemen bij particulieren en be-
drijven. ,,In de praktijk blijkt dat 
een inbraakbeveiligingssysteem 
echt werkt om de inbrekers zo-
veel mogelijk buiten te houden 
en ze te storen door het afgaan 
van de binnentoeter", vertelt Pe-
dro. 

,,Bovendien geven veel klanten 
aan dat ze zich veel geruster voe-
len als ze een systeem hebben: 
het idee dat er inbrekers onop-
gemerkt binnen zouden komen 
als ze er zijn of liggen te slapen, 
is voor veel mensen een angst-
beeld." Naast inbraakbeveiliging 
verzorgt HES BV ook alle werk-
zaamheden in de elektrotech-
niek en brandbeveiliging bij par-
ticulieren en bedrijven, zowel in 

nieuwbouw, verbouw, aanbouw 
als renovatie. Daarnaast is  het 
installeren van (LED)verlichting 
een specialisme geworden. Een 
nieuwe tak binnen het bedrijf is 
domotica (huisautomatisering). 
Domotica is de integratie van 
technologie en diensten, waar-
door de  veiligheid, het comfort 
en de duurzaamheid verhoogd 
worden in de woning, zowel voor 
ouderen als voor jonge gezin-
nen. Voorbeelden hiervan zijn 
automatisering van verwarming, 
ventilatie, televisie, zonwering en 
(sociale) alarmering. Domotica 
kan ook ouderen en mensen die 
mindervalide zijn ondersteunen  
bij het langer, zelfstandig en vei-
lig  thuis wonen. Voor meer in-
formatie: www.hes-bv.nl.

Castricum - Afgelopen week 
bracht het CDA bezoekjes aan 
instellingen, winkeliers en be-
drijven in de kernen van de ge-
meente. Met een voorjaarsgroet, 
bloeiende narcisbollen, bezocht 
het team het bedrijventerrein 
Castricummerwerf. Bij Moun-

tains Factory werd een professi-
onele opname gemaakt van het 
daar aanwezige CDA- team. De 
komende week gaat het team 
naar Akersloot en Jacob Hooij 
heeft hen uitgenodigd voor een 
uitgebreider bezoek op een later 
tijdstip. Foto: Mountains Factory.

CDA bezoekt instellin-
gen en bedrijven

Castricum – Menno Twisk 
van het Strandvondstenmuse-
um heeft een ultimatum gesteld 
richting gemeente: ,,De stekker 
eruit of direct na de verkiezin-
gen een snelle werkbare exploi-
tatievergunning. Voor deze keu-
ze stelt het Strandvondstenmu-
seum het college dat na de ver-
kiezingen aantreedt.” Alle lijst-
trekkers zijn daarom uitgeno-
digd om op woensdag 5 maart 
kennis te maken met de plannen 
die Menno heeft voor het muse-
um en een kleine tweeduizend 
petitiehandtekeningen van be-
zoekers in ontvangst te nemen. 
Daarna volgt een toelichting over 
de tweede fase van het zorgkwe-
kerijplan met onbespoten pro-
ducten.
Het project, waarvan het ver-
zoek al sinds september 2011 
bij de gemeente in behandeling 
is, draait nu al twee jaar succes-
vol met een gedoogconstruc-
tie. Menno: ,, Financieel is het nu 
lastig het hoofd boven water te 

houden, omdat de noodzakelij-
ke infrastructuur maar niet neer-
gezet mag worden en wij daar-
door veel museumbezoekers 
en cliënten voor zorgtrajecten 
nee moeten verkopen. In febru-
ari 2014 zou zich een plan aan-
dienen waarin het museum met 
pluktuin in kon passen. Maar 
het Duynparc-plan biedt hele-
maal geen oplossing voor het 
museum op korte termijn. Zoals 
het er nu naar uitziet, is de op-
lossing voor een bouw- of uitge-
breidere exploitatievergunning 
voor onze onderneming zelfs 
verder weg dan ooit door dit ini-
tiatief. Wij grijpen nu onze kans 
aan om de lijsttrekkers te tonen 
dat ons project veel meer is dan 
alleen een Strandvondstenmu-
seum. Laten zij maar een eigen 
haalbaarheidsonderzoek uitvoe-
ren. Deze actie kan gezien wor-
den als een laatste poging in een 
proces van tien jaar om de on-
derneming neer te zetten zoals 
wij beoogden.”

Menno Twisk van museum:
,,De stekker eruit of ver-
gunning na verkiezingen”

Castricum - ,,Het voorstel om 
subsidies lager dan 450 euro 
niet uit te betalen, omdat dat te 
duur zou zijn, is door het college 
na aandrang van GDB schielijk 
ingetrokken”, vertelt Rob Schijf 
van Gemeente en Dorpsbelang 
(GDB). 

,,In de subsidienota had het col-
lege naar buiten gebracht, dat 
uit kostenoverwegingen sub-
sidies lager dan 450 euro niet 
meer zouden worden uitgekeerd. 

Gemeente en Dorpsbelang:
,,Niet uitbetalen van kleine subsidies; 

het college trekt nu de keutel in”
Onze fractie vond dit een onge-
wenste en onjuiste ontwikkeling 
en wees dit arrogante standpunt 
af. De criteria voor weigering van 
de subsidie staan in de verorde-
ning. Het is onjuist om buiten de 
verordening om daar een criteri-
um, betaling is te duur, aan toe 
te voegen. Het college komt nu 
schielijk terug op het ingenomen 
standpunt. Vorige week na af-
loop van het fractieberaad stap-
te de D66 wethouder de fractie-
kamer binnen met de medede-

ling dat het college dat de klei-
ne subsidiebedragen wel de-
gelijk uitbetaald zullen worden. 
Hij voegde daar wel aan toe 
dat op de uitbetaalde subsidie 
geen controle zal worden uitge-
voerd om de ambtelijke kosten 
te beperken. Wij vinden dat nou 
weer een slecht idee. Vereni-
gingen hebben er ook recht op 
een goedkeuring te krijgen op 
het uitgeven van een ontvangen 
subsidie. Vertrouwen is goed, 
maar controle is beter.”

Castricum - Inwoners van Cas-
tricum kunnen bij thuiskomst 
in hun woning zo maar een wit 
voetje op de mat hebben liggen. 
Het voetje, een flyer, is achterge-
laten door een medewerker van 
de gemeente om onveilige situa-
ties op het gebied van woningin-
braak aan te geven. Een open-
staand raampje, een slecht slui-
tende achterdeur of verouderd 
hang- en sluitwerk zijn geen 
probleem voor een dief. De im-
pact van een woninginbraak is 
groot. Naast de materiële scha-
de tast een inbraak het gevoel 
van veiligheid aan. In vergelij-
king met 2012 is het aantal in-
braken in 2013 met 9% toege-
nomen. Voldoende reden voor 
de politie en gemeente om extra 
aandacht te besteden aan het 
voorkomen en oplossen van wo-
ninginbraken. Men kan zelf ook 
veel doen. Het is belangrijk om 
de pakkans van inbrekers te ver-
groten. Dat werkt het beste als 
men direct contact opneemt met 
de politie. Vreemde personen of 
auto’s in de buurt? Bel dan met 

0900-8844. Getuige van een in-
braak? Wacht dan geen secon-
de, maar bel direct 112. De po-
litie heeft er veel aan als bij de 
melding aangegeven wordt om 
hoeveel verdachte personen het 
gaat, hoe zij er uitzien (signale-
ment) en eventueel een merk, 
type en kenteken van een auto 
waarmee de dieven rijden. 

Men kan zelf een belangrijke bij-
drage leveren aan het voorko-
men van woninginbraken door 
het beveiligen van de eigen wo-
ning. Wie de iPad zichtbaar op 
de vensterbank laat liggen, de 
huissleutel onder de deurmat 
stopt, een ladder in de tuin on-
der een openstaand slaapka-
merraam laat staan of op Face-
book kenbaar maakt met vakan-
tie te gaan, die maakt het inbre-
kers gemakkelijk. Regel daar-
om goed hang- en sluitwerk, leg 
geen waardevolle spullen in het 
zicht en laat de woning er zo be-
woond mogelijk uit zien bij af-
wezigheid. Tips zijn te vinden 
op www.politie.nl/onderwerpen/

woninginbraak of www.politie-
keurmerk.nl.
Om de pakkans te vergroten, 
verzamelt en analyseert de po-
litie informatie. Deze informa-
tie komt voor een belangrijk deel 
uit de aangifte en het sporenon-
derzoek op de plek waar de wo-
ninginbreker actief is geweest. 
Buurtonderzoek en getuigen-
verklaringen kunnen belangrij-
ke aanvullende informatie ople-
veren. Uit de aangifte van inbra-
ken en insluipingen blijkt dat een 
groot deel van de inbraken wordt 
gepleegd tussen het eind van 
de middag en het begin van de 
avond. Als er in een woning rond 
die tijd geen licht brand, wijst dat 
vaak op de afwezigheid van de 
bewoners. Een dief kan op dat 
moment zijn slag slaan. Bij afwe-
zigheid rond dit moment van de 
dag is het verstandig om verlich-
ting met een tijdschakelaar in te 
stellen.
Daarnaast hebben dieven voor-
keur voor het openbreken van 
ramen en deuren aan de donke-
re achterzijde van een pand. 

Samen inbraak tegengaan
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Castricum - Bovenstaande uit-
drukking was zeker bestemd 
voor FC Castricum keeper Car-
lo van Soest die Marius Jansen 
verving. Met een paar prachti-
ge reddingen en de samenwer-
king met de paal en de lat kreeg 
Carlo van Soest maar een doel-
punt tegen en omdat FC Castri-
cum drie doelpunten maakten 
won de ploeg met 1- 3.
Hans de Koning: ,,Dat wij op de 
belangrijke momenten scoor-
den was achteraf cruciaal. Rem-
ko Hoek scoorde in de 12e mi-

nuut met zijn hoofd: 0-1. Toen 
kwam de beroemde 23e mi-
nuut, waarin Carlo zijn kunsten 
kon vertonen en een engel op de 
lat zat. Maarten van Duivenvoor-
de gaf een mooie voorzet op Se-
bastiaaan Weber, die de bal han-
dig in het doel prikte, 0- 2. He-
laas kregen wij al snel een doel-
punt tegen in de tweede helft, 1- 
2. Een paar minuten later schoot 
Tobias de Koning van flinke af-
stand de bal keihard in de bene-
den hoek, 1- 3.” Eoto: Hans de 
Koning. 

‘Zonder geluk vaart 
niemand wel’

Vitesse blijft in de race
Castricum - Normaal staan de 
duels tussen Zilvermeeuwen en 
Vitesse borg voor spannende én 
goede wedstrijden. Ditmaal bleef 
het lang spannend in Zaandam, 
maar het spelpeil was toch min-
der dan gebruikelijk. Ondanks 
de afwezigheid van vaste krach-
ten als Robin Bakker, Jort Kaan-
dorp en Shabari Visser opende 
Vitesse fanatiek, en drukte de 
thuisploeg in de verdediging. Tot 

halverwege de tweede helft leek 
het duel echter op een 0-0 eind-
stand af te stevenen, maar met 
twee prachtig uitgespeelde doel-
punten wist Vitesse de drie pun-
ten toch wel verdiend mee te ne-
men naar Castricum.  
Deze 0-2 winst in de altijd lastige 
uitwedstrijd in Zaandam vormt 
een prima opmaat richting de 
topper tegen koploper Purmer-
steijn op 9 maart.

Castricum - Het was zaterdag 
een uitermate spannend treffen 
tussen RC ’ t Gooi en de Castri-
cumse RC. Na het laatste fluit-
signaal was de stand in Castri-
cums voordeel beslecht met 17 
– 24. Na het onnodige verlies 
vorige week tegen Diok, waren 
de mannen van de Castricum-
se Rugby Club hard toe aan een 
overwinning. De wedstrijd start-
te wat onwennig. Menno Rech-
steiner benutte daarna dankbaar 
de gegeven penalty, maar deze 
truck was ook uitvoerbaar voor 
’t Gooi en de stand werd gelijk 
getrokken. Daarna was het ei-
genlijk alleen maar Cas RC dat 
de klok sloeg, maar gescoord 
werd er niet. Dit lukte pas via 
een push over try van Kevin Bak-
ker en de bonus voor Rechstei-
ner. Gooi deed er alles aan op 

verdedigend gebied, maar de bal 
ging van hand tot hand in de Cas 
aanval. Uiteindelijk was het Sepp 
Kotten die zijn stempel met een 
score op een aanval kon zetten. 
Rechsteiner verzorgde de rust-
stand van 3 – 17. 

Na de korte break was het als 
een duveltje uit een doosje Luuk 
de Geest die zijn try meepakte, 
weer een steady kickend Rech-
steiner die de conversie benut-
te. Het leek een walk-over te 
worden daar in Naarden, ech-
ter niets was minder waar. De 
rest van de wedstrijd moesten 
de Duinranders zich beperken 
te verdedigen alsof hun leven 
er vanaf hing. Volgende week 
de laatste thuiswedstrijd tegen 
de Brabantse Dukes. Aanvang 
15.00 uur. Foto: Theo Beentjes.

Rugbyers wint een  
thriller van formaat

Castricum - In het Apeldoorn-
se Omnisport hebben de atleten 
van het Team Distance Runners 
(TDR) zich richting het succes-
volste NK indoor ooit gelopen. 
Op de 8 disciplines waar TDR-
atleten uitkwamen, werden maar 
liefst negen medailles behaald. 
Bovendien liep Lisanne de Wit-
te sneller dan ooit, waarmee ze 
opnieuw de WK-limiet behaalt 
en haar plaats in de WK-selec-

tie zo goed als zeker stelt. Met 
het succesvolste indoor-week-
end ooit achter de rug kunnen 
de TDR-atleten en coaches po-
sitief vooruit kijken. Na een aan-
tal belangrijke wegwedstrijden 
de komende maanden zal er in 
april opnieuw naar Monto Gor-
do uitgeweken worden. Hier zal 
het volledige team zich ideaal 
kunnen klaarstomen richting het 
outdoor-seizoen. 

Negen medailles TDR

Castricum – De zaalvoetbalfor-
matie van Jos Kuijs heeft vrijdag-
avond een degelijke overwinning 
geboekt op de reserves van Ber-
gen. De Castricumse vijfdeklas-
ser leidde halverwege met 1-3 
in de Bergense Europahal. In de 
tweede helft werden de ruim-
tes in de zaal groter en kwam de 
thuisploeg er nog genadig van-
af: 2-6.
ZVC begon sterk aan de partij. 
Er werd goed gecombineerd en 
de thuisploeg werd steeds meer 
teruggedrongen op eigen helft. 
Luuk ten Broek werd op rechts 
aangespeeld en rondde ver-
volgens sterk af, 0-1. ZVC ging 
daarna rustig verder met aanval-
len en na een combinatie tussen 
ten Broek en Jasper Rutgers ke-
gelde Rutgers het leer hard in de 
linkerhoek, 0-2. Hierna namen 
de Castricummers wat gas terug 
en lieten Bergen daarmee in hun 
spel komen. Na gerommel ach-
terin kwam de thuisploeg terug 

tot 1-2. Gelukkig ging Bergen 
daarna in de fout rond de mid-
denlijn en profiteerde Rutgers 
dankbaar door de keeper te om-
spelen, 1-3.
Na de wissel had Bergen moeite 
de ruimtes die ontstonden dicht 
te lopen. ZVC kreeg een aantal 
kansen voordat opnieuw Rutgers 
kon scoren uit een snelle coun-
ter: 1-4. Vlak daarna brak Ro-
nald Welboren door op rechts 
en schoof de bal langs de Ber-
gense goalie, 1-5. Beide ploegen 
scoorden daarna nog een keer, 
voor ZVC bracht Rutgers zijn 
persoonlijke totaal op vier. Eind-
stand: 2-6.

ZVC staat nu op de tweede 
plaats, vlak achter HZV/’t Ven-
newater 5 en net voor Sporting 
S 4. Over veertien dagen speelt 
de ploeg tegen Sporting S. A.s. 
woensdag speelt ZVC in Heiloo 
tegen ’t Vennewater, aanvang 
22.00 uur.

ZVC te sterk voor Bergen

Castricum - Afgelopen zon-
dagavond waren er weer jeugd-
schaatswedstrijden op de ijs-
baan de Meent in Alkmaar. Voor 
de jeugdschaatsers is dit vaak 
de eerste kennismaking met het 
wedstrijdschaatsen. Ruim hon-
derd kinderen deden hier aan 
mee en deden hun best op de 
100 en 300 meter afstand. VKIJ 
(Vereniging Kennemer IJsbaan) 
was er vertegenwoordigd met 
negen deelnemers en zij lieten 
zich van hun beste kant zien. Na 
twee keer een 100 meter en één 
keer een 300 meter, wist Teun de 
Vries voor de VKIJ het brons in 
de wacht te slepen. 

Brons voor 
Teun de Vries

Limmen - Na de twee 'wil-
de' havenvisdagen gaat op zon-
dag 2 maart de witviscompetitie 
van start. Hengelsportvereniging 
Limmen vist dit jaar acht witwed-
strijden voor de competitie. Zon-
dag wordt er gevist in ‘t Stet. De 
telling gaat volgens combitel-
ling, waarbij naast het gevangen 
gewicht voor elke gevangen vis 
nog 25 gram wordt opgeteld bij 
dit gewicht. Verzamelen om 8.00 
uur bij AH in Limmen. De wed-
strijd duurt 2,5 uur. Deelname 
3,00 euro. Vooraf aanmelden is 
niet nodig. 

Vissen in ‘t Stet

Castricum - Op zaterdag 8 
maart start een wandeltraining in 
Castricum aan Zee. Om 9.00 uur 
verzamelen de deelnemers bij 
strandpaviljoen Deining. De trai-
ningen duren in eerste instan-
tie een tot twee uur. Wanneer de 
conditie in enkele maanden toe-
neemt, gaat de training door tot 
12.00 uur. De training wordt ge-
leid door een trainer. Op zondag 
9 maart kan iedereen meedoen 
aan een winterwandeling in Eg-
mond aan Zee. Er zijn afstanden 
van 10 km tot 35 km. De start van 
de 35 km is om 8.00 uur, vanaf 
9.00 uur start de 25 km. Er is bij 
de startlocatie sporthal De Wa-
tertoren voldoende parkeergele-
genheid. Men kan zich aanmel-
den via www.inschrijven.nl. Meer 
informatie staat op www.sport-
wandelschool.nl. 

Wandeltraining



Team Fietsshop Uitgeest 
staat er goed voor
Uitgeest - Kristien en Alexan-
dra van team Fietsshop Uit-
geest reden dit weekeinde een 
XC mountainbikewedstrijd in het 
Belgische Blegny. Dit als voor-
bereiding voor het aankomende 

enduro seizoen. De dames heb-
ben de hele winter hard getraind 
en wilden de conditie eens in 
competitie testen.
Het parkoers was modderig en 
nat van de afgelopen regenpe-

riode maar alles liep goed in de 
wedstrijd en de afdalingen wa-
ren glibberig. Soms moesten ze 
zelfs even te voet omdat de mod-
der te dik was om lekker om-
hoog te fietsen.
Kristien lag op een tweede en 
Alexandra op een derde plek. 
Helaas net voor de finish in een 
van de laatste afdalingen gleed 
Alexandra onderuit en verloor 
haar derde plaats.

Kristien werd tweede en Alexan-
dra vierde, een goede start voor 
het nieuwe jaar. Beide dames 
waren zeer tevreden, helaas net 
geen twee podiumplaatsen.
Op naar de eerste enduro wed-
strijd half maart in Choudfontai-
ne. Kristien staat links op de foto 
in haar Lapierre shirt, de nieuwe 
sponsor van het team.
Meer informatie: www.teamfiets-
shopuitgeest.nl.

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 28 februari 
vindt er weer een klaverjasdrive 
plaats in de kantine van korf-
balvereniging Stormvogels aan 
de Niesvenstraat 14. De kaarten 
worden om acht uur geschud. Er 
zijn weer leuke prijzen te winnen, 
ook met de loterij. 

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

JE STAAT VERSTELD VAN SPELT…..!

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do t/m wo): 

MOLEN SPELT BROOD   *laag*
lekker stevig en gezond
 van € 3,50 voor € 2,75 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

SPELT GEVULDE KOEKJES   NIEUW !!
met cranberry 
 van € 3,95 nu  4 stuks € 3,25 !!
(of 1 volle spaarkaart)

**Februari is bij ons Speltmaand !!**
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Uitgeest - In het pittoreske ves-
tingstadje Naarden waar in 1572 
de Spanjaarden vreselijk hebben 
huisgehouden en Napoleon ooit 
een lunch schijnt te hebben ge-
noten, heeft FC Uitgeest een he-
roïsche en misschien wel histo-
rische overwinning behaald op 
de Naarden Vesting Combinatie. 
Met de 4-2 winst werd een ste-
vige stap gemaakt in het gevecht 
om lijfsbehoud in de Eerste Klas-
se. Koelbloedig werden de ver-
diende punten binnen gehaald 
in een wedstrijd waarin FCU zel-
den in de problemen kwam.
FC Uitgeest startte zondag met 
twee opvallende spelers in de 
basis elf. Eerst was daar de ren-
tree van Kick Smit die na een ver-
velende blessure eindelijk weer 
eens zijn opwachting maakte en 
er was het debuut van de 17-ja-
rige Mike Olgers. Beiden start-
ten wat onwennig maar groei-
den steeds meer in de wedstrijd. 
De eerste kans van de wedstrijd 
was voor FCU. Al na vier minuten 
was het Sander van den Helder 
die met een fraaie kopbal keeper 
Roelofsen bijna wist te verschal-
ken. FCU bleef dreigender dan 
het povere NVC maar wist voor-
alsnog geen bres in de vesting-

FC Uitgeest verovert 
Naarden Vesting

muur te slaan. Bart Janssen (wat 
is het toch heerlijk dat hij weer 
helemaal terug is) was in de 33e 
minuut het dichtste bij de ope-
ningstreffer maar hij zag zijn in-
zet helaas gekeerd door de lat. 
Even later was hij weer ongeluk-
kig maar nu in zijn verdedigende 
rol. Een diepe bal van NVC in de 
40e minuut leidde tot een mis-
verstand tussen hem en keeper 
William de Lang. Abdoulzahim 
profiteerde slim,1-0. Nog voor 
rust kwam FCU op gelijke hoog-
te. Een vrije trap werd door Mar-
tin Hollenberg fraai ingescho-
ten, 1-1.
Twee minuten na rust was het 
weer raak. Een vrije trap van 
Martin Hollenberg kon zomaar 
worden binnen gelopen door 
Nick van der Valk, 1-2. Een mi-
nuut later was het alweer 2-2. 
De meeverdedigende Nick van 
der Valk kreeg in het strafschop-
gebied de bal ongelukkig tegen 
de arm. Scheidsrechter Schip-
per was onverbiddelijk en wees 
naar de stip. Een buitenkansje 
waar Promes wel raad mee wist, 
2-2. Het zou toch niet weer? Nee 
vandaag gelukkig niet, want in-
eens stond hij op, Ramon den 
Nijs. Na een splijtende pass van 

Nick van der Valk controleerde 
hij op fraaie wijze de bal, draai-
de iets naar binnen en schoot 
van twintig meter afstand gena-
deloos raak, 2-3. Weer even la-
ter was het Ruud Koedijk die 
de wedstrijd definitief in het 
slot gooide. Een in het veld te-
rug springende bal werd meedo-
genloos hard ingeschoten, 2-4. 
De Vesting was veroverd maar 
belangrijker nog was het per-
spectief voor de rest van de strijd 
voor de komende weken. Kick 
Smit terug, Mike Olgers die ver-
dienstelijk debuteerde en routi-
niers als Nick van der Valk, Ra-
mon den Nijs en Ruud Koedijk 
die steeds meer groeien naar het 
niveau van robuuste strijders als 
Bart Janssen en vooral Sander 
van den Helder aangevuld door 
de vandaag goed spelende Mar-
tin Hollenberg. Maar vooral was 
er strijdlust en de wil om te win-
nen. Daarmee worden “oorlo-
gen” gewonnen. (De Afvallen-
de Bal)

FC Uitgeest: de Lang, Out, 
Janssen, van den Helder, Hol-
lenberg, Smit (89e Duijn), Ol-
gers (86e Schilp), R. den Nijs, 
Toebes, Koedijk, van der Valk. 

Goud voor Rianna Galiart op NK
Uitgeest - Bij het NK senioren 
in Apeldoorn was er voor Uit-
geestse Rianna Galiart, uitko-
mend voor AV Lycurgus, de ze-
vende indoortitel senioren bij het 
polsstokhoogspringen. Zelf zei 
ze er over: ,,Een bizar NK, kramp 
in m’n kuit bij het inspringen, 
twee concurrentes halen hun 
aanvangshoogte niet en met één 
sprong over 4.11 meter de titel.’’
Clubgenote Eva Jaarsma kwam 
in dezelfde wedstrijd tot een 
vierde plaats met een hoogte van 

3.50 meter. Menno Vloon werd 
met een hoogte van 5.22 me-
ter vierde bij het onderdeel pols-
stokhoogspringen voor mannen.
Menno Schouten liep zaterdag 
in zijn serie 800 meter naar een 
eerste plaats en ging met een 
tijd van 1.50.84 naar de finale. In 
de snelle finale op zondag kwam 
hij tot een zesde plek met een 
tijd van 1.53.50. Cliff Ellsworth 
kwam in zijn serie 400 meter tot 
een tijd van 49.40 wat helaas niet 
voldoende was voor de finale.

Thomas Hoogerbrugge kwam 
bij het onderdeel kogelstoten 
tot een afstand van 13.99 me-
ter,   voldoende voor een acht-
ste plaats. Filip van der Hoven 
kwam uit op de 60 meter vlak 
en kwam in zijn serie tot een tijd 
van 7.24 wat niet voldoende was 
om door te gaan naar de halve fi-
nale. Zondag mocht hij ook nog 
uitkomen op het onderdeel ver-
springen en met een afstand van 
6.78 meter werd hij daar tiende. 
(foto: Erik van Leeuwen)

West-Friese humor in 
Dorpshuis De Zwaan

Uitgeest - Vanaf midden ja-
ren tachtig toerde de West-Frie-
se humorformatie West-Fries-
land Plat meer dan 20 jaar door 
Noord-Holland. Met jaarlijks een 
gloednieuw programma trok 
de groep vanaf het prille begin 
bomvolle zalen en de belangstel-
ling was zo groot, dat de groep 
er ook niet voor terug deins-
de om theaters als Het Park in 
Hoorn, De Purmaryn in Purme-
rend en De Campanje in Den 
Helder volledig plat te spelen. 

En er is goed nieuws voor de ve-
le liefhebbers van de West-Frie-
se humor. Want West-Friesland 
Plat is terug van weggeweest. 
Fred Rootveld, oprichter en lei-
der vanaf het eerste uur, stelde 
een prachtig nieuw gezelschap 
samen, dat dit voorjaar weer 
kriskras door Noord-Holland te 
zien zal zijn. 

Op vrijdag 7 maart komt de 
groep naar Uitgeest en omge-
ving voor een optreden in Dorps-
huis De Zwaan. 

Natuurlijk bestaat het program-
ma van West-Friesland Plat weer 
uit alle ingrediënten, die een be-
zoekje aan het gezelschap zo 
mooi maken. 
Met heerlijke conferences, 
prachtige liedjes en dolkomische 
sketchjes bezorgt de groep het 
publiek een oergezellige en on-
vergetelijke avond uit, waar de 
lachspieren het zwaar te verdu-

ren krijgen. Hein Tromp en Kees 
Visser zorgen voor de heerlij-
ke West-Friese conferences, 
waarbij Hein Tromp met deze 
voorstelling een thuiswedstrijd 
speelt, want hij is afkomstig uit 
Uitgeest. 
Voor de broodnodige lied-
jes werd gekozen voor een wel 
heel bijzonder gelegenheidsduo. 
Zanger/gitarist Edwin de Weerd 
van de populaire groep Ôôs Jôôs 
en bassist Ruud Beers van de 
even populaire band De Woud-
rukkers vonden elkaar in het duo 
De Knechies Van Ut Land en zij 
spelen in het nieuwe West-Fries-
land Plat programma een hand-
vol lekkere en zeer aanstekelijke 
nieuwe West-Friese liedjes. 

Last but not least speelt natuur-
lijk ook producent Fred Root-
veld, evenals in de voorgaan-
de edities, zijn partijtje mee. Zijn 
sketchgroep De Vliegende Hol-
landers zorgt voor een aantal 
prachtige en gloednieuwe co-
medy acts.

De entreekaarten voor de-
ze heerlijke avond uit zijn nu al 
in voorverkoop verkrijgbaar bij 
Boekhandel Schuyt, Middelweg 
139. Telefonisch reserveren kan 
ook. 
Bel dan de Reserveerlijn onder 
telefoonnummer 074-3841718 
en de kaarten liggen vanaf een 
uur voor aanvang van de voor-
stelling voor u klaar aan de kas-
sa. 
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Castricum - Het strand van 
Castricum is de parel van de ge-
meente. Daarover was iedereen 
het eens, tijdens het Politiek Ca-
fé, dinsdagavond 18 februari in 
strandpaviljoen Deining. Aan het 
debat namen alle negen partijen 
deel die op 19 maart bij de ver-
kiezing voor  gemeenteraad din-
gen naar de gunst van de kiezer. 
Alle negen toonden zich in het 
debat sowieso behoorlijk eens-
gezind over de toekomst van het 
strand. De kust is de inwoners 
van Castricum dierbaar, zowel 
de politici als de burgers. 
Bezoekers mochten met groe-
ne en rode kaarten reageren op 
de vier stellingen, die waren in-
gebracht door direct betrok-
kenen, zoals het Platform Ons 
Strand, de Vereniging Strand-
huisjes Castricum en de Vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-
land. Zij uitten vooral hun zorg 
over het behoud van het karakter 
van het strand. De stellingen die 
de fracties kregen voorgelegd, 
leverden een terugkerende keu-
ze op, namelijk die van behoud 
of van ontwikkeling. Groen-
Links, de SP en de PvdA leggen 
het zwaartepunt op conserveren, 
omdat anders de natuur en het 
familiekarakter in gevaar komen. 
VVD,  CDA, D66 en de lokale 
partijen geven meer speelruim-
te aan het vrij ondernemerschap. 
Ook de paviljoens dragen bij aan 
de hoge waardering van Castri-
cum aan Zee is hun mening. ,,En 
het gaat om slechts 300 meter 
van de kuststrook, want in noor-
delijke en zuidelijke richting lig-
gen kilometers ongerept strand," 

Grote belangstelling voor stranddebat 

,,Wees zuinig op deze parel”
stelt lijsttrekker Roel Beems van 
CKenG. Volgens D66 behoeden 
de in vergunningen vastgelegde 
regels het strand voor grote fes-
tijnen. 

Parkeerproblematiek
Een steeds terugkerend onder-
werp in de discussies is de par-
keerproblematiek. Te weinig 
ruimte, slecht toegankelijk, geen 
mogelijkheid voor 'kort parke-
ren'. Marcel Steeman (D66) stel-
de niet de illusie te hebben dat 
het probleem tijdens het strand-
debat zou worden opgelost. 
Daarvoor zijn er al te veel col-
leges op vastgelopen. ,,De ge-
meente heeft te maken met een 
langlopend pachtcontract, waar-
door ter plekke niets kan wor-
den gedaan. De enige uitweg is 
dan dat de gemeente een duin-
pan opkoopt en daar zelf een 
parkeerplaats aanlegt. Dat is fi-
nancieel en praktisch niet haal-
baar, dus ik denk dat we voor-
lopig moeten leren omgaan met 
de situatie." 
Wel of geen verblijfsrecreatie op 
en aan het strand? Nog een hei-
kel punt. Ook hier zit de gemeen-
te in een impasse. Inge Ruijm-
gaart (VVD) voelde niks voor een 
heropening van de discussie. 
,,De raad heeft hierover een be-
sluit genomen en er is toestem-
ming om een hotel te beginnen 
in Blinckers en een Bed &Break-
fast in Strand 10. Het bedrijfsle-
ven is nu aan zet. We betreuren 
het dat er niets gebeurt, maar 
dat is niet de verantwoordelijk-
heid van de overheid."
Nog een terugkerend strijdpunt 

is de inrichting van het strand-
plateau. Al jaren wordt gede-
batteerd over het opknappen 
van de 'armoedige entree' van 
het Castricumse strand. Pavil-
joenhouder Richard Groot van 
Deining: ,,Gastvrijheid begint 
bij aankomst. Het straatmeubi-
lair lijkt nergens op, er is veel te 
weinig plek om fietsen te stal-
len, de bewegwijzering is matig 
en de verlichting slecht. Ik vind 
dat de verantwoordelijkheid van 
de gemeente, die jaarlijks ton-
nen aan toeristenbelasting bin-
nenhaalt. Daarvan kan best een 
deel in het plateau worden geïn-
vesteerd." Voor Dave van Ooijen 
(PvdA) was dat iets tekort door 
de bocht. Hij pleitte voor een te-
rughoudende rol van de ge-
meente: ,,Er wordt te vaak te ge-
makkelijk naar de gemeente ge-
keken als zijnde degene die met 
een oplossing moet komen of de 
portemonnee moet trekken. Er 
ligt hier ook een verantwoorde-
lijkheid bij de ondernemers."
Opvallend in het debat was dat 
de mogelijke komst van Landal 
Greenparks naar Castricum - 
mede vanwege de aantrekkings-
kracht van het strand - regelma-
tig aan de orde kwam, ondanks 
dat dit door voorzitter Van Gos-
liga bewust buiten de discussie 
werd gehouden. 

Op 4 maart gaat het Politiek Café 
op herhaling, met als organisator 
de Overleggroep Buitengebied 
Castricum (OBC). In De Burgerij 
in Limmen zal dit onderwerp dan 
ongetwijfeld opnieuw aan de or-
de komen.

Castricum - De VrijeLijst zet de 
serie dorpsgesprekken voort. 
Woensdag 5 maart gaat lijstaan-
voerder Ron de Haan op bezoek 
bij bewoners van het dorpshart, 
de Beverwijkerstraatweg en om-
geving. Hij wordt vergezeld door 
Tino Klein, die zelf woonachtig 
is in Castricum Zuid, en verkies-
baar op de kandidatenlijst voor 
de lokale partij is geplaatst. ,,Dit 
gebiedsdeel van onze gemeen-
te zal de komende jaren veel-
vuldig op de lokale agenda ko-

men", zegt hij. De ontmoeting 
vindt plaats in De Wissel aan de 
Gasstraat. 
Gespreksleider is Cor Kramer 
van het Buurtcomité Castri-
cum Zuid. Vanaf 20.00 uur ko-
men gespreksonderwerpen als 
het plan voor een bungalowpark 
op de Zanderij, het bedrijven-
terrein Castricummerwerf en de 
verkeersdrukte op de Beverwij-
kerstraatweg ter sprake. Alle be-
langstellenden zijn welkom om 
een bijdrage te leveren. 

Dorpsgesprek VrijeLijst

Castricum - De nieuwe Jeugd-
wet heeft afgelopen week bre-
de steun vanuit de Eerste Kamer 
gekregen. Dat betekent dat van-
af 2015 gemeenten verantwoor-
delijk zijn voor alle jeugdhulp. 
Voor lijsttrekker Esther Hollen-
berg en andere kandidaten van 
de kieslijst van de VVD Castri-
cum aanleiding om met betrok-
kenen in het werkveld te praten 
over de kansen en bedreigingen 
van de nieuwe Jeugdwet.
Esther Hollenberg is pedago-
ge en heeft jaren gewerkt in de 
jeugdhulpverlening, de jeugdge-
zondheidszorg en de kinderop-
vang. Zij kent de praktijk en zij 
maakt zich zorgen over de ver-
antwoordelijkheden die Castri-
cum straks krijgt op het gebied 
van jeugdzorg. De afgelopen 
weken zijn er daarom samen ge-
sprekken gevoerd met organisa-
ties als het Centrum voor Jeugd 
en Gezin, de afdeling jeugd-
gezondheidszorg van de GGD 
(consultatiebureau en school-
arts), de Opvoedpoli, Cliënten-
platform Jeugdzorg Noord-Hol-
land en een psychologe van de 
Psychologenpraktijk De Kern. 
Esther Hollenberg: ,,Als een ro-
de draad loopt door de gesprek-
ken dat er nog veel te verbete-
ren valt. Er is veel versnippering 
en overlap, de samenwerking 
tussen de aanbieders kan stuk-
ken beter en de schotten tus-
sen de voorzieningen moeten 

nu echt weg. Een ander punt is 
dat de zorg en hulp dichtbij bij 
het kind en het gezin gereali-
seerd moeten worden. Door vak-
mensen die onze dorpen ken-
nen, de weg weten en samen-
werking met scholen, kinderop-
vang en politie hebben. De ge-
meente Castricum krijgt deze ta-
ken erbij, maar wordt ook direct 
gekort in budget. Dus als we blij-
ven doen wat we altijd deden ko-
men we zeker geld tekort. Op de 
lokale politiek rust straks dus de 
taak om te zorgen voor een ver-
andering die kwalitatief staat als 
een huis maar ook betaalbaar is 
voor de gemeente. Ik maak me 
er enorm zorgen over, zeker om-
dat lang niet bij alle raadsleden 
voldoende kennis bestaat om dit 
te kunnen overzien.”

VVD Castricum:
,,Jeugdzorg moet in-

grijpend op de schop”

Castricum - Van 8 tot en met 
16 maart wordt de Boeken-
week gehouden. Tijdens de 
Boekenweek staat reizen 
centraal. Tijdens de Boeken-
week ontvangen nieuwe vol-
wassen leden de gids Point 
It - Traveller’s Language Kit, 
met uitzondering van Chip-
pashouders. 

Daarnaast ontvangen alle nieu-
we leden een bioscoopkaartje 
voor JT Bioscopen. Met een bi-
bliotheekabonnement krijgt men 

toegang tot duizenden boeken, 
e-books, tijdschriften, films en 
games, korting krijgen op ve-
le culturele activiteiten binnen 
en buiten de bibliotheek en ook 
gratis online cursussen volgen.
Voor leden ligt de bundel Onder-
tussen ergens anders te wach-
ten in de bibliotheek zo lang de 
voorraad strekt. Natuurlijk ont-
breken de vertrouwde boeken-
tips niet. Bibliothecarissen uit 
het hele land hebben mooie 
boektitels verzameld, die bij de 
diverse reisbestemmingen pas-

sen. De bibliotheekbundel bevat 
een schrijfwedstrijd met een fan-
tastische prijs voor de vijf beste 
verhalen: naar Marokko met Ab-
delkader Benali.
Margreet Schouwenaar, Stads-
dichter van Alkmaar, geeft in 
de bibliotheek Castricum, een 
workshop over het schrijven van 
een reisverhaal op 4 maart van 
10.00 tot 12.00 uur.
De bibliotheek is op zoek naar 
de mooiste reisfoto’s om een 
expositie door en voor biblio-
theekleden te maken. Men kan 

Reizen – ondertussen ergens anders de foto tot 16 maart uploaden via 
Facebook: www.facebook.com/
bibliotheek.kennemerwaard, of 
mailen naar info@bibliotheek-
kennemerwaard.nl, met als on-
derwerp Expositie Reizen.
De foto’s worden vanaf 19 maart 
geëxposeerd in MediaLab van 
de bibliotheek in Alkmaar Cen-
trum en via de website van Bi-
bliotheek Kennemerwaard.
Met het indienen van uw foto 
maakt men kans op een prijs van 
Artiance, een fotocursus naar 
keuze of een reischeque van 
honderd euro aangeboden door 
The Travel Club uit Heerhugo-
waard.
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

 woensdag 13.30-16.00 uur.

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

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

Ophaaldata restafval
In week 10 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 3 maart.
De Kleis en Waldijk: woensdag 5 maart.
De Koog: donderdag 6 maart.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 7 maart.

I n f o b u l l e t i nG  E M E E N T E  U I T G E E S T
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Pleidooi voor zwembad op 
huidige locatie

Burgerlijke stand
GEBOREN
Jesse Nootebos, zoon van 
E. Jongejans en W.S.C. 
Nootebos

OVERLEDEN
R.P. Verlaan, 68 jaar

De werkgroep Zwembad De 
Zien bepleit in een tussenrap-
portage het Uitgeester open-
luchtzwembad te handhaven 
op de huidige plek, al dan niet 
op een kleiner grondopper-
vlak. Eerste prioriteit ligt ech-
ter bij het opzetten van een 
verantwoorde exploitatie voor 
het zwemseizoen 2015. Moge-
lijke nieuwbouw op een ande-
re locatie is pas de vierde op-
tie die de werkgroep in een ver-
volgonderzoek aan bod wil la-
ten komen. Het college legt het 
‘Rapport toekomstvisie Zwem-
bad De Zien’ op 3 maart 2014 
voor aan de Commissie Samen-
levingszaken.
Bij het formeren van de werk-
groep in november 2013 gaf 
wethouder Spaanderman aan 
dat slagen niet bij voorbaat 
vaststond, omdat er bijzon-
der veel werk te doen was. Wil 
Spaanderman: ‘Het college is 
in elk geval verheugd dat deze 
tussenrapportage er nu ligt. Dat 
nog voor de raadsverkiezingen 
realiseren was voor de werk-
groep een hele kluif. Volgens dit 
rapport zijn er reële perspectie-
ven om een zwembadvoorzie-
ning voor Uitgeest te behouden. 
Ik hoop dan ook dat de raads-
commissie de werkgroep een 
vervolgopdracht wil verstrek-
ken. Begin juni 2014 kan er dan 
een definitief, gefundeerd eind-
rapport op tafel liggen. Ruim op 

tijd om de voorstellen te betrek-
ken bij de gemeentebegroting 
voor 2015.’    
De eerste conclusie van de 
werkgroep is dat de meerwaar-
de van het behoud van het 
zwembad op de huidige locatie 
opweegt tegen de kosten voor 
de gemeente, zeker als die fors 
kunnen worden gereduceerd. 
Die meerwaarde zit vooral in de 
combinatie met de omliggende 
sportvoorzieningen en de dyna-
miek die het hele gebied daarbij 
te winnen heeft. De werkgroep 
heeft nieuwe inzichten wat be-
treft de exploitatiemogelijkhe-
den van het zwembad, die een 
voortgezette onderzoeksop-
dracht zeker zouden rechtvaar-
digen. Die inzichten betreffen 
onder meer het energieverbruik 
en het groot onderhoud.

Behoud in afgeslankte vorm 
kan bestaan uit het opgeven 
van een deel van het zwembad-
terrein ten behoeve van wo-
ningbouw. De vraag daarbij is 
of dezelfde bezoekersaantallen 
behaald kunnen blijven en of 
de attractieve waarde van het 
zwembadcomplex er niet bij 
inschiet. De mogelijkheid om 
een nieuw zwemcomplex aan 
te leggen op een andere loca-
tie wil de werkgroep eveneens 
laten onderzoeken, al heeft dat 
blijkens de tussenrapportage 
niet de voorkeur. 

Geen paspoortaanvraag op 6 en 
7 maart
Gemeenten kunnen don-
derdag 6 maart en vrijdag 
7 maart 2014 geen aanvra-
gen voor een paspoort of een 
identiteitskaart in behande-
ling nemen. Dus ook op het 
gemeentehuis van Uitgeest is 
dat op deze twee dagen niet 
mogelijk. Reden is de invoe-
ring van de tienjarige geldig-
heid voor paspoorten en iden-
titeitskaarten vanaf 9 maart 
2014.

Paspoorten en identiteitskaar-

ten die zijn aangevraagd vóór 
donderdag 6 maart worden 
geleverd binnen de gebrui-
kelijke levertijden. Een docu-
ment waarvan de spoedaan-
vraag op woensdag 5 maart 
vóór 16.00 uur is gedaan, 
wordt de dag erna, dus op 6 
maart 2014 geleverd.
Het aanvragen van een nood-
paspoort bij de Koninklijke 
Marechaussee blijft in de pe-
riode van donderdag 6 maart 
tot en met zondag 9 maart 
2014 wel gewoon mogelijk.

Expositie Teska Seligmann

Teska Seligmann: de deur kán open, maar soms is hij dicht (zelfpor-
tret)

De Commissie Samenlevings-
zaken houdt een openbare ver-
gadering op maandag 3 maart 
2014 in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De vergadering 
begint om 20.00 uur en op de 
agenda staan onder meer de 

volgende onderwerpen:

- Bespreking Rapport toekomst-
 visie Zwembad De Zien.
- Bespreking Nota Lokaal Ge-
 zondheidsbeleid Uitgeest 
 2014-2017.

Vergadering Commissie 
Samenlevingszaken

Van 6 maart tot en met 25 
april 2014 is in het gemeen-
tehuis van Uitgeest een ex-
positie te zien van de olie-
verfschilderijen van Teska Se-
ligmann. De expositie wordt 

woensdagavond 5 maart om 
20.00 uur geopend door wet-
houder kunst Piet Linnartz en 
gemeentesecretaris Trudy van 
den Broek.

Plastic afval
Het plastic afval en kunst-
stofval wordt opgehaald 
op vrijdag 28 februari. 
Sinds januari is de ophaal-
datum weer veranderd 
naar de vierde vrijdag van 
de maand. 

De Commissie Grondgebiedza-
ken houdt een openbare ver-
gadering op dinsdag 4 maart 
2014 in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De vergadering 
begint om 20.00 uur en op de 
agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:

- Voorstel inzake de vaststel-
 ling van ‘De regionale mobili-

 teitsvisie’.
- Voorstel tot bestemmingswij-
 ziging Meerpad.
- Voorstel tot het aanpassen 
 van de gemeentelijke monu-
 mentenlijst.
- Voorstel om in te stemmen 
 met de voorkeursvariant van 
 het college voor de uitbrei-
 ding van het opstelterrein 
 Uitgeest.

Vergadering Commissie 
Grondgebiedzaken
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