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UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Deze week in De krant!

G E M E E N T E
U I T G E E S T

iedere week op de 
achterpagina van 

deze krant het 
gemeentenieuws

Uitgeest– Burgemeester Wendy 
Verkleij heeft woensdagochtend 
het nieuwe 3D aangifteloket ge-
opend in het gemeentehuis. Bij 
dit loket kan men aangifte doen 

van misdrijven, maar alleen na 
telefonische afspraak via 0900-
8844. Burgemeester Verkleij 
deed (fictief) aangifte van dief-
stal van de gemeentevlag.

Burgemeester opent 3D aangifteloket
aan te pas en er is via een beeld-
scherm direct contact met een  
politieagent.
Maar hoe werkt zo’n 3D aan-
gifteloket? In Uitgeest is het lo-
ket gevestigd aan de achterzijde 
van het gemeentehuis, aan de 
Dr. Brugmanstraat. Je kunt er al-
leen na afspraak terecht. In geval 
van een misdrijf bel je bij spoed 
of gevaarlijke situaties uiteraard 
met 112. Maar om bijvoorbeeld 
aangifte te doen van diefstal van 
je fiets bel je het nationale num-
mer van de politie via 0800-8844. 
De contactpersoon van de politie 
bepaalt in overleg met de beller 
waar en hoe aangifte wordt ge-
daan. Soms kan dat schriftelijk of 
komt de politie thuis. Maar van-
af heden kan dat ook bij het 3D 
aangifteloket in Uitgeest. Het lo-
ket is beveiligd en voorzien van 
een camera. Alleen mensen met 
een afspraak worden binnenge-
laten, zij legitimeren zich en kun-
nen daarna de aangifte doen. 
Van de aangifte krijgt men later 
via e-mail of de post een terug-
koppeling.

Burgemeester Verkleij is 15 ja-
nuari begonnen met haar func-
tie als burgemeester in Uitgeest. 
Zij gaf aan zeer te spreken te zijn 
over het mooie Uitgeest en de 
enthousiaste bewoners.

Het 3D aangifteloket in Uit-
geest is onderdeel van een pi-
lot in Noord-Holland. Uitgeest 
is de vierde locatie die mee-
doet. Nog dit jaar wordt de pi-
lot geëvalueerd en wordt beslo-
ten of meer gemeenten zo’n lo-
ket krijgen. In andere delen van 
Nederland is het 3D loket al een 
groot succes. Aangifte doen ver-
loopt soepel, veilig en in alle rust, 
wat door veel mensen als heel 
prettig wordt ervaren. Er komen 
geen ingewikkelde handelingen 

Activiteiten 
Kindervreugd

Uitgeest - Op maandag 2 maart 
is er weer een klaverjasavond. 
Het clubgebouw, gelegen aan de 
Middelweg in Uitgeest, is van-
af 19.00 uur geopend. Om 19.30 
uur start het spel. De entree be-
draagt 1,50 euro. Men streeft er 
naar om rond 23.00 uur weer 
klaar te zijn. Na het kaarten is er 
een verloting.

Jantje Beton
Van 9 tot en met 14 maart komen 
44.000 collectanten van honder-
den jeugdorganisaties in actie 
voor (buiten)spelen in de eigen 
buurt. Collecteer mee en meld 
je aan voor de collecte via in-
fo@speeltuinuitgeest.nl Kijk voor 
meer informatie op www.speel-
tuinuitgeest.nl

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*
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Drie keer naar De Kaap
Castricum - Maandagavond 16 
februari is de brandweer uitge-
rukt naar De Kaap bij Dijk en 
Duin rond 22.00 uur waar een 
bed en de gordijnen in de brand 
stonden. Deze waren bij aan-
komst al geblust door het perso-
neel, de brandweer heeft de na-
controle uitgevoerd. 

Later die nacht om 00.45 uur 
kwam vanaf hetzelfde gebouw 
een melding dankzij baldadig-

heid van een cliënt. Ook zater-
dagavond konden de vrijwilli-
gers weer uitrukken richting De 
Kaap waar een rookmelder was 
afgegaan (foto). Dit keer betrof 
het soldeerwerkzaamheden van 
een cliënt, die een gitaar aan het 
maken was. Vrijdagmiddag werd 
de brandweer van Limmen op-
geroepen voor een handbrand-
melding bij het GGZ aan de Ken-
nemerstraatweg in Heiloo. Foto: 
Evelien Olivier. 

Oud-marathonloper Nijboer 
traint de Clusiusdocenten

Castricum - Maandag 16 fe-
bruari was oud-marathonkampi-
oen Gerard Nijboer op het Clusi-
us College Castricum om de do-
centen te trainen om zijn project 
�Irun2Bfit’ zo goed mogelijk aan 
de leerlingen aan te bieden. 

Nijboer hoopt met zijn stich-
ting de gezondheid van twaalf 
tot vijftienjarigen te verbeteren. 
Behalve docenten, mentoren en 
andere direct betrokkenen wa-
ren de wethouder sport, Atletiek 
Vereniging Castricum, voorzitter 
AV Hera Heerhugowaard en de 
GGD ook aanwezig. Na deze do-
cententraining verzorgde Gerard 
Nijboer een ouderavond voor de 
ouders van de tweede klas leer-
lingen. Alle 272 leerlingen ne-
men deel aan het project.
Bij de vakken biologie wordt de 

theorie van de bloedsomloop, 
de werking van het hart en de 
invloed van voeding op het li-
chaam besproken. Er worden 
ook speciale Irun2Bfit kookles-
sen gegeven. De mentoren pro-
beren de leerlingen op het men-
tale vlak te trainen en de docen-
ten lichamelijke opvoeding be-
reiden de leerlingen met twee 
looptrainingen per week voor 
op deelname aan de vijf kilome-
ter van de Alkmaar City Run by 
Night op woensdag 13 mei. 

De leerlingen moeten zelf nog 
een derde training doen. Daar-
voor kunnen zij ook terecht op 
de zaterdagochtenden bij AVC, 
zij bieden iedere zaterdag om 
10.00 uur een trainingsmogelijk-
heid aan onder leiding van een 
professionele trainer.

Castricum - Op woensdag 18 
februari omstreeks 11.00 uur is 
een inwoonster van Castricum 

Gerold bij Deen in supermarkt Deen aan de To-
renstraat gerold van haar porte-
monnee. Later werd haar porte-
monnee gevonden in Haarlem. 
De zaak is in onderzoek.

Castricum - Zondagmiddag 8 
maart heeft Dorpsstraat23 gere-
serveerd voor Hoed en de Rand. 
Dorpsstraat23 zorgt voor con-
sumpties, Jelle en Peter voor de 
creatieve invulling. 
Hoed en de Rand is een duo 
dat poëtische teksten schrijft 
en zingt, en daarnaast gedich-
ten van meer en minder beken-
de dichters op muziek zet en ten 
gehore brengt. Peter van der 
Steen, zang en gitaar, en Jel-
le van der Meulen, zang en ac-

‘Waanzin slijt niet’, geniet 
van De Hoed en de Rand

cordeon, maakten al diver-
se poëzieprogramma’s en ko-
men in de tachtigste Boeken-
week met hun veertiende Boe-
kenweekprogramma. De Boe-
kenweek van 2015 heeft als the-
ma ‘waanzin’ onder het motto ‘te 
gek voor woorden’. Voor die Boe-
kenweek maakt het duo Hoed en 
de Rand het programma ‘Waan-
zin slijt niet’ waarin de mannen 
gedichten zingen die met waan-
zin te maken hebben. Aanvang 
15.00 uur.

Limmen - Op vrijdag 20 februari 
vond een spooktocht plaats Lim-
men, georganiseerd door Con-
quista en de Scouting. Meer dan 
zeventig jongeren zijn de stuipen 
op het lijf gejaagd. Verschillende 
geluideffecten speelden hierbij 
een belangrijke rol. De deelne-
mers werden verwelkomd door 

een vuurvreter met een vlam-
mende show. Nadat ze binnen al 
goed in de stemming waren ge-
bracht, werden ze het scouting-
bos ingestuurd waar ze diverse 
obstakels over moesten, achter-
volgd door knarsende zombies. 
Supereng en tegelijk heel span-
nend!

Castricum - Op zaterdag 21 fe-
bruari omstreeks 15.30 uur heb-
ben twee jongens bij Etos in 
Geesterduin goederen in hun 
zak gestoken ze en wilden ver-
volgens de winkel verlaten. 

Het personeel hield hen zo  goed 

In jaszak, uit jaszak
in de gaten, dat ze de goederen 
voor het verlaten van de winkel 
toch maar hebben teruggelegd. 
Begin deze week zullen de beel-
den worden bekeken. Mogelijk 
dat de politie aan de hand van 
de beelden kunnen zien om wel-
ke jongeren het gaat.

www. .nl

www. .nl



Uitgeest - Afgelopen vrijdag 
was het een drukke bedoe-
ning in de tot theater omgeto-
verde speelzaal van basisschool 
de Molenhoek. Juf Marjolein 
had met haar klas een toneel-
stuk voorbereid waarin alle kin-
deren een rol speelden. Er was 
wekenlang gewerkt aan een de-
cor,  maskers en natuurlijk het 
spel zelf. 
Aan de door de leerlingen ge-
maakte uitnodigingen was mas-
saal gehoor gegeven. Naast ou-
ders, opa’s, oma’s, broers en zus-

sen namen ook de beide kleuter-
groepen plaats als publiek waar-
door de tribunes helemaal ge-
vuld waren. De kinderen ver-
tolkten verschillende dieren die 
al dan niet uit een eitje kwa-
men. Volgens de krokodil mocht 
het bos alleen door dieren be-
zocht worden die net als hij uit 
een ei kwamen. De olifant nam 
hier geen genoegen mee en ver-
zon een list. Hij kroop voor de 
ogen van de krokodil, kikker, 
duif en uil uit een door hem ge-
fabriceerd reuze ei. Nu was hij 

het grootste dier dat uit een ei 
was gekomen. De olifant besloot 
daarop dat het bos open was 
voor alle dieren. ‘ Lang leven oli-
fant!’ riepen de hond, het varken, 
de geit, mol, en hertjes waarna 
alle dieren in juichen uitbarstten. 

Hiermee kwam een vrolijk eind 
aan de voorstelling die heel wat 
kinderen behoorlijk zenuwach-
tig waren begonnen. Het publiek 
was laaiend enthousiast. Trots en 
met een diepe buiging namen de 
acteurs het applaus in ontvangst. 

Groep 3 Molenhoek  verzorgt 
aandoenlijk optreden

Uitgeest - Vorig jaar presenteerde het college in de pers dat 
Uitgeest het nieuwe opstelterrein van de treinen zal krijgen. De 
VVD Uitgeest vindt het onbegrijpelijk dat nog steeds niet duide-
lijk is op welke manier de overlast zal worden tegengegaan en 
welke compensatie Uitgeest krijgt. De fractie van de VVD Uit-
geest zal de wethouders hierover bevragen in de raadsvergade-
ring van 26 februari.

“De bewoners in Uitgeest werden vorig jaar meerdere malen 
geïnformeerd over de mogelijkheid dat er een opstelterrein in 
Uitgeest zou komen”, aldus Karel Mens, fractievoorzitter van de 
VVD Uitgeest. “De VVD Uitgeest was hierover zeer verontrust 
en heeft daarover een motie in de raad gebracht. Met uitzonde-
ring van 3 leden van Progressief Uitgeest (PU) en het lid van de 
PvdA stemde de raad in overgrote meerderheid in met de motie. 
Deze motie had als strekking dat het opstelterrein niet in Uit-
geest moest komen. Mocht het dan zo zijn dat Uitgeest door de 
Staatssecretaris toch worden aangewezen als locatie, dan zou 
de wethouder in ieder geval de randvoorwaarden klaar moeten 
hebben waaraan dit terrein dan zou moeten voldoen. 
Wethouder Schouten van PU heeft echter tot nu toe nog geen 
enkel resultaat kunnen laten zien over de compensatie die hij 
voor Uitgeest binnen heeft gehaald. Niets over maatregelen 
om de overlast tegen te gaan en al helemaal geen financië-
le compensatie voor onze gemeente die het financieel toch al 
niet breed heeft. Zeker nu ook nog duidelijk is dat Het Colle-
ge een bijdrage aan de A8-A9 heeft toegezegd van maar liefst 
€700.000,-. Ook weer zonder dat duidelijk is welke compensa-
tie Uitgeest krijgt voor deze bijdrage. De enige voorwaarde die 
het College heeft gesteld is dat de provincie moet instemmen 
met het afbreken van de N203. Dit zonder dat maar enigszins 
duidelijk wie dit moet gaan betalen en hoe we dan naar Castri-
cum moeten komen.
De VVD Uitgeest voorziet dat er straks in Uitgeest een opstel-
terrein staat zonder compenserende maatregelen, Uitgeest 
€700.000,- moet bijdragen aan de A8-A9 zonder tegenprestatie 
en de overlast van de N203 blijft zoals die is. Wethouder Schou-
ten van PU heeft heel wat uit te leggen in de komende raads-
vergadering”.

VVD Uitgeest ontevre-
den over opstelterrein 

langs de N203

Jaarlijkse veiling 
De Groene Ezel
Regio - Op zaterdag 14 maart 
houdt kringloopwinkel Heems-
kerk de Groene Ezel haar jaar-
lijkse veiling. De opbrengst daar-
van gaat naar doelen in de regio. 
De opbrengst van dit jaar gaat 
naar het logeerhuis Ons Huis en 
naar de amateurvereniging FC 
Uitgeest.

Het logeerhuis Ons Huis zorgt 
voor logeerplekken voor meer-
voudig complex gehandicap-
te jongeren en jongvolwasse-
nen. Voor ouders valt het niet al-
tijd mee om even spontaan een 
familiebezoek of weekendje weg 
te gaan. En dan is daar het lo-
geerhuis. Annet Smit en Rena-
te de Bruijn, de stuwende krach-
ten achter het logeerhuis willen 
de opbrengst bestemmen voor 
snoezelspeelgoed. (zie ook www.
onshuisheemskerk.nl)
Bij sporttrainingen gaat het 
meestal om de volgende aspec-
ten: techniek, conditie, spelre-
gels en sportiviteit en respect. 
De eerste drie kregen meest-

al de meeste aandacht. Zo ook 
bij FC Uitgeest. Maar met de bij-
drage van De Groene Ezel kan 
men extra aandacht geven aan 
sportiviteit en respect. Dat ge-
beurt door middel van extra cur-
sussen om deze begrippen han-
den en voeten te geven. De ex-
tra cursussen worden beschik-
baar gesteld aan clubs in on-
ze regio. Omdat ze het van groot 
belang vinden voor onze samen-
leving steunt De Groene Ezel dit 
doel van ganser harte. (zie ook 
www.fcuitgeest.nl)

Wanneer deze doelen u aanspre-
ken en/of u wilt graag een van 
de geveilde stukken scoren, ga 
dan op 14 maart naar de Groe-
ne Ezel aan de Lijnbaan 12-14 
in Heemskerk. De veiling begint 
om 11.00 uur en op de donder-
dag en vrijdag voorafgaand zijn 
er kijkdagen van 12.00 tot 16.00 
uur. Op de website van de winkel 
kunt u de lijst met te veilen stuk-
ken vinden: 
www.degroeneezel.nl.
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Stonerrock en lindyhoppen
Castricum - Terwijl de zaal ach-
ter De Bakkerij binnen nu en 
twee weken wordt gebouwd, 
stoomt het programma van De 
Bakkerij gewoon door. 
Op vrijdag 27 februari treden de 
stonerrockbands Goldenwolf uit 
Heemskerk en het Duitse Burn-
pilot op. Deze bands worden on-
dersteund door het evenzo leuke 
Shankadelics (foto).
Op zaterdag 28 februari is het tijd 
voor FrunsJazzClub; lindyhoppen 
op muziek van weleer. Overdag 
is er ruimte voor een beginners-

cursus met een lunch bij Fruns 
Dansstudio. In de avond kunnen 
de beginners en gevorderden el-
kaar vinden voor een avond lin-
dyhop met lindyhopper Fruns. 

Op zondag 1 maart geeft Toon-
beeld een gratis workshop voor 
tien mensen in De Bakkerij. Deze 
workshop heeft als titel ‘Kladden 
& Houwen’. Aanmelden kan met 
een inschrijfformulier die van-
af woensdag 25 februari bij De 
Bakkerij  en Toonbeeld Castricum 
te vinden is. 

Castricum - Na het succes van 
afgelopen zomer is Jaap van der 
Dussen weer bereid gevonden 
om de workshop Durf Abstract 
te geven bij Perspectief. Deze 
workshop is bedoeld om nader 
kennis te maken met een andere 
manier van schilderen. 

Het wordt dus experimenteren 
en zoeken naar eigen onver-
wachte talenten. Voor dit werk 
zijn acrylverf, een brede kwast en 
een schildersmes de ideale ma-
terialen. Materialen moeten zelf 
meegenomen worden. Op vrij-

Durf abstract dag 20 maart van 13.30 tot 16.30 
uur in het atelier van Perspectief 
op de Van Oldenbarneveldtweg 
37 in Bakkum. Aanmelden bij Jo-
anne Vetter, 06-16714706 of via 
www.perspectiefcastricum.nl.

Informatie nieuwe Bloemendagen 
Limmen - Op donderdag 5 
maart vanaf 20.00 wordt in café 
bar De Lantaarn een Informatie-
avond van de Limmer Bloemen-
dagen gehouden. Deze avond 
is bedoeld voor iedereen die de 
Bloemendagen een warm hart 
toedraagt. Vanwege de nieuwe 
opzet en alle daarbij behorende 
veranderingen krijgt deze avond 
een geheel andere invulling.  

Naast de gebruikelijke onder-
werpen, zal het zwaartepunt dit 
jaar vooral liggen op de ‘nieuwe’ 
Bloemendagen en de verras-
sende resultaten uit de door de 
werkgroep gehouden enquête. 
Uit de ingezonden antwoorden 
is gebleken dat er veel mensen 
zijn die graag een werkstuk wil-
len maken, maar vaak niet goed 

weten hoe- en waar ze moeten 
beginnen.
  
Voor geïnteresseerden zal de 
werkgroep ‘werving’ samen met 
een aantal zeer ervaren  moza-
iekenbouwers, uitleg geven over 
het ontwerpen en maken van 
een mozaïek of beun. Het be-
stuur vertelt hoe de stichting  
hierbij kan ondersteunen. Ook 
zal er nader worden ingegaan op 
alle feestelijke activiteiten rond-
om de ‘ChillZone’ voor de jeugd.. 
Er wordt informatie gegeven 
over de workshop ‘mozaïek bou-
wen’ die eind maart voor belang-
stellenden wordt georganiseerd. 
De eerste vijf nieuwe prikploe-
gen die zich aanmelden ontvan-
gen bovendien een startpremie. 
Er worden twee fi lms van de Lim-

mer cineasten Kees Bos en Cees 
Hooijboer vertoond. De winnaar 
van de iPad wordt ook bekend-
gemaakt. 

Dorpsstraat op open dag 
Castricum - Wie niet in de gele-
genheid is geweest om op 1 fe-
bruari de Werkgroep Oud-Cas-
tricum te bezoeken tijdens de 
drukbezochte open dag met een 
recordaantal bezoekers van 452, 
krijgt een nieuwe kans op zon-
dag 1 maart. 
Ook dan is in De Duynkant de 
tentoonstelling te zien over de 
Dorpsstraat. Ook wordt er door-
lopend een fi lm van Anton Vis-

ser vertoond over deze eeuwen-
oude weg door het dorp met veel 
nostalgische beelden van pan-
den die in de loop der jaren zijn 
verdwenen of herbouwd. In de 
fi lm komen ook verschillende 
oud-bewoners of vroegere on-
dernemers aan het woord. Het 
Historisch Informatiecentrum 
De Duynkant is te vinden aan de 
Geversweg 1b en is geopend van 
12.00 tot 17.00 uur.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Focus

donderdag & vrijdag 21.30 uur 
zaterdag 18.30 uur  zondag  19.30 uur
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Selma

donderdag & vrijdag 18.30 uur
zaterdag 21.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Fifty Shades of Grey
donderdag, vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 16.00 uur 
Michiel de Ruyter (12 jaar)

dinsdag 14.00 uur
The Imitation Game

zondag 16.00 uur 
Gooische Vrouwen 2

donderdag, vrijdag 
& zaterdag 11.00 & 16.00 uur   

zondag 11.00 uur   woensdag 16.00 uur   
Paddington

donderdag, vrijdag 
& zaterdag 11.00 & 16.00 uur   

zondag 11.00 uur   woensdag 16.00 uur   
Big Hero 6 - 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 13.30 uur    woensdag 13.30 uur   

Spongebob 2 (NL) 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& zondag 13.30 uur   woensdag 13.30 uur   
Jack bestelt een broertje

Programma 26 feb t/m 4 maart 2015

Focus; meester op 
gebied van misleiding

,,Het gaat om afl eiden. Het gaat 
om focus. De hersenen zijn te 
langzaam om te multitasken. 
Maak daar gebruik van.” Will 
Smith speelt Nicky, een meester 
op het gebied van misleiding, die 
een relatie krijgt met de nieuw-
bakken oplichtster Jess. Terwijl 
hij haar de fi jne kneepjes van het 
vak leert, ziet hij in haar een risi-

co en verbreekt de relatie. Drie 
jaar later duikt zijn voormali-
ge vlam, nu een volleerde fem-
me fatale, op in Buenos Aires, 
tijdens een lucratieve autorace. 
Nicky speelt een levensgevaar-
lijk spel, maar Jess gooit al zijn 
plannen in de war waardoor de 
doortrapte oplichter volledig van 
de wijs raakt.

Big Hero 6 is een komisch avon-
tuur boordevol actie, een fi lm die 
barst van de humor en emotie 
die zo kenmerkend is voor Walt 
Disney Animation Studios. Hi-

Big Hero 6 ro Hamada is een wonderkind 
dat uitblinkt in robottechnolo-
gie. Wanneer hij in een gevaar-
lijk plot terechtkomt, moet hij 
zijn beste maatje, de robot Bay-
max, en zijn verschillende vrien-
den transformeren tot een groep 
hightech-helden.

Limmen - Tijdens de Lute-
geeft-gas-dagen op 26, 27 en 
28  februari gaat Slaapkenner 
Lute met de bezem door het 
gehele assortiment. De uit-
gelezen kans om diverse pro-
ducten van goede kwaliteit te 
kunnen kopen voor een heel 
klein prijsje. 

Er zijn op deze drie dagen ve-

le mooie aanbiedingen. Wat te 
denken van een kwaliteits-bad-
jas van Vandyck of een pret-
tig kussen voor maar 25 euro? 
Prachtige overtrekken en hoes-
lakens vanaf 15 euro en slaap-
systemen met vijftig procent kor-
ting? Tevens heeft Slaapkenner 
Lute Tempur kussens en ma-
trassen met vijftig procent kor-
ting in de aanbieding. Kortom; 

veel kwaliteit voor weinig geld. 
Slaapkenner Lute heeft een ruim 
assortiment waar tijdens de-
ze dagen kennis mee gemaakt 
kan worden. Van handdoeken 
tot matrassen, van gordijnen tot 
garderobekasten; het team van 
Slaapkenner Lute heeft de ex-
pertise in huis om elke klant van 
dienst te kunnen zijn.

Kijk voor meer informatie naar 
de advertentie in deze krant of 
kijk op: www.slaapkennerlute.nl.
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Naam: Paulien de Jong
Leeftijd: 18 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer Col-
lege Castricum, Havo
Nu: De Vrijeschool Pabo, Leiden
Duur: vier jaar.

Uitgeest - Paulien dacht al heel 
lang juf te willen worden toen 
in ene de paniek toesloeg, want 
waren er misschien nog leuke-
re opleidingen die zij over het 
hoofd had gezien? Via via kwam 
ze op een Open avond van de 
Vrijeschool Pabo in Leiden te-
recht waar duidelijk werd dat de 

nadruk bij het individu ligt. Hier 
wordt goed gekeken naar wat 
een kind wèl kan. Deze oplei-
ding valt het beste te karakteri-
seren als een mix van een kunst-
academie, een reguliere pabo 
en een studie filosofie. Pau-
lien: “Dat klonk mooi en voor-
al de aandacht die aan creativi-
teit word geschonken, sprak mij 
aan.” Het eerste jaar staat in het 
teken van zelfontwikkeling en le-
ren studenten zelf de vakken die 
zij aan de kinderen gaan geven. 
Paulien: “creatief schilderen, tex-
tiel- en handwerken, koor, mu-

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. 

ziek en stemvorming maar na-
tuurlijk ook didactiek en ontwik-
kelingspsychologie. Wij krijgen 
momenteel dertig vakken om al-
les volgend jaar zo breed moge-
lijk op de leerlingen over te kun-
nen brengen.
De leraren zijn hier heel open, 
respecteren iedereen en kijken 
niet hoe goed je bent maar sti-
muleren de ontwikkeling van de 
student.” Dan lachend:  “Er is 
veel reflectie, zelfs op leraren!”
Het huiswerk kabbelt een hele 
periode maar aan het eind moet 
alles ingeleverd dus het is zaak 
om goed bij te blijven want dat 
kan behoorlijk oplopen. Inmid-
dels zijn er twintig studenten af-
gevallen en dat komt met name 
door de gevreesde rekentoets.
In de klas zijn nu nog vijf jongens 
en twintig meisjes overgebleven. 
Paulien: “Ik ben ook lid van de 
Studentenvereniging S(ocietas) 
S(tudiosorum) R(eformatorum) 
maar door mijn lange dagen heb 
ik nu helaas nog te weinig tijd en 
energie voor de dinsdagavond 
borrel.”

In dit eerste jaar liep Paulien een 
vijfdaagse kleuterstage in Zaan-
dam, een twaalfdaagse groep 5 
stage in Alkmaar en heeft zij nog 
een tiendaagse stage te goed.
Met de trein reist zij in circa 
veertig minuten naar Leiden en 
loopt vervolgens in tien minuten 
naar school.

En de toekomst? Paulien: “Ik wil 
het liefst eerst tien jaar lesgeven 
om het leven van kinderen te le-
ren kennen. Als ik zelf meer le-
venservaring heb zou ik in de 
richting van kindertherapie wil-
len gaan, net als mijn vader, Jan 
Hein, die een kindercoaching-
praktijk in Uitgeest heeft.
Monique Teeling

Uitgeest - Als Nick (Ben Af-
leck) thuis komt na een paar da-
gen bij zijn zuster te hebben ver-
toeft wegens huwelijksperikelen 
met zijn vrouw Amy (Rosamund 
Pike), blijkt Amy op wonderlij-
ke wijze te zijn verdwenen. Nick 
doet er alles aan om zijn vrouw 
terug te vinden. Hij schakelt de 
politie en de media in. Ondertus-
sen wordt Nicks doopceel ge-
licht en al gauw komt uit dat hij 
schulden heeft. Ook blijkt de re-
latie van Nick met zijn vrouw al-
les behalve goed te zijn. 
Langzaam stapelen de verdacht-
makingen zich tegen hem op. 
Zo wordt Nick tot zijn grote af-
grijzen zelf verdachte in een bi-
zarre moordzaak. Nick vecht om 
zijn onschuld te bewijzen. Lang-
zaam moet Nick constateren dat 
hij zijn vrouw minder goed kent 
dan hij altijd heeft gedacht. Wat 
overblijft is een spannende thril-
ler met een bitter zoet einde. 

De film werd geregisseerd door 
David Fincher naar het gelijkna-
mige boek van Gillian Flynn die 
zelf ook het scenario schreef. De 
film, crew en cast kreeg talloze 

Oscar- en Baftanominaties.

De film Gone Girl is vrijdag  6 
maart te zien in Filmhuis De 
Zwaan.
De zaal is open vanaf 19.45 uur 
en de film begint om 20.15 uur. 
Toegang:  € 5,-incl. een kopje 
koffie voorafgaand aan de film 
(‘Vrienden’ € 4,-). Kaarten in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij: 
Boekhandel Schuyt, Middelweg 
139 in Uitgeest.

‘Gone Girl’ in filmhuis 
De Zwaan

Luchtkwaliteit IJmond 
binnen de normen
Regio - Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland hebben drie 
rapportages over luchtkwaliteit 
in de IJmond vastgesteld.  Op 
basis van de resultaten van drie 
jaar meten kan worden gecon-
cludeerd dat de concentraties 
Polycyclische Aromatische Kool-
waterstoffen (PAK’s) en zware 
metalen ruimschoots onder de 
wettelijke grens- en richtwaar-
den liggen. De monitoring van 
PAK’s blijft echter een punt van 
aandacht. 

De provincie meet continu de 
luchtkwaliteit in de IJmond. In 
2011 is op aanwijzing van de mi-
nister van I&M, naar aanleiding 
van het RIVM-onderzoek ‘Wo-
nen in de IJmond ongezond?’, 
het vaste provinciale meetnet 
luchtkwaliteit IJmond uitgebreid 
met twee meetstations. De doel-
stellingen voor de uitbreiding 

was het bepalen van de (bijdra-
ge) van de bronnen en gezond-
heidsmonitoring aan de hand 
van de gemeten concentraties.

De conclusies en aanbevelingen 
uit het nu gepresenteerde evalu-
atierapport dienen als basis voor 
de optimalisatie van het meet-
net in de IJmond. Dit jaar blijft 
de opzet van het meetnet in ie-
der geval nog gelijk aan de voor-
gaande jaren. De provincie gaat 
met betrokken partijen uit de 
Milieudialoog in gesprek over de 
vraag hoe de optimalisatie van 
het meetnet het beste vorm kan 
krijgen, zodat deze per 1 januari 
2016 operationeel kan zijn.

De resultaten van het provinciaal 
meetnet zijn doorlopend te zien 
op www.noord-holland.nl/lucht-
kwaliteit en op www. luchtmeet-
net.nl. (foto: Rabobank IJmond)

Uitgeest - Club de Pétanque 
Boule Plaisir. Heeft haar zetel in 
de gemeente Uitgeest en haar 
speelterrein en clubhuis aan het 
Mollenveld te Uitgeest.

Jeu de boules, heet eigenlijk pé-
tanque en is een echte buiten-
sport. Alhoewel er ’s winters in 
de regio ook binnen gespeeld 
kan worden. Pétanque kan van-
af jeugdige tot en met hoge leef-
tijd worden beoefend. Er kan in-
dividueel worden gespeeld, maar 
ook in teams van twee spelers 
(doublette) of drie spelers (triplet-
te). De triplette vorm wordt inter-
nationaal als de belangrijkste va-
riant beschouwd. Het but (geel 
doelballetje) is van hout en mag 
reglementair een diameter heb-
ben van 25 tot 35 mm.
Neem voor meer informatie con-
tact op via 0251-317622 of 
0251-671184.

Pétanque Boule Plaisir 
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Reünie Stiefelgangers
Castricum - Het is precies veer-
tig jaar geleden dat Loek en 
Hannie Kaandorp het bruine ca-
fé Tapperij De Stiefel openden in 
drie voormalige woningen aan 
de Burgemeester Mooistraat 4a 
in Castricum. 
Als een van de activiteiten heeft 
de huidige eigenaresse, Marjan 
Schermer, een café-battle uitge-
schreven. Het eerste team be-
staat uit ‘De Oldies’. Het wordt 
een reünie van barkeepers van 
het eerste uur die ooit in Tap-
perij De Stiefel hebben gestaan 
en daar horen alle stamgasten 
van weleer natuurlijk ook bij. De 
aftrap is op 28 februari met dit 
team van bekende namen als 

Harm Regts, Jan Tettertoo, Hans 
Touber, Hans Oldenburg, Rob 
Orij en Peter Groenendal. Een 
naam die hier niet mag ontbre-
ken is Theo Groentjes. Hij ver-
zorgt de muziek en nostalgie zal 
daar natuurlijk niet bij ontbre-
ken. Als muzikant klimt Hans Ol-
denburg ook het podium op, sa-
men met andere muzikanten uit 
de jaren zeventig voor een live-
optreden. Verwacht wordt dat er 
veel mensen komen die in het 
verleden De Stiefel als hun huis-
kamer beschouwden. Iedereen 
is welkom, het feest begint om 
21.00 uur. Het jubileumjaar wordt 
afgesloten met een groot straat-
feest van de zomer.

Roset opent ijsseizoen
met mooie acties

Castricum - Vanaf aanstaande 
vrijdag kan iedereen weer genie-
ten van het ijs van patisserie De 
Roset. Tot 8 maart is het ijs extra 
voordelig: twee bollen met slag-
room kosten dan maar 1,50 euro. 

,,Het roomijs van De Roset is ge-
maakt van melk van Castricum-
se koeien en elke dag weer vers”, 
vertelt eigenaar Martin Lange-
veld. ,,Het vruchtenijs wordt ge-
maakt van puur fruit en wordt 
bereid zonder smaak en kleur-
stoffen. Elke dag wordt het ijs 
vers gedraaid waar de klan-
ten bijstaan in onze ijssalon. We 
hebben regelmatig aantrekke-
lijke acties. Houd daarom on-

ze Facebookpagina in de ga-
ten en maak kans op een Gold 
Card voor het hele seizoen. El-
ke maand delen wij twee Gold 
Cards waarmee de winnaar het 
hele seizoen van maart tot en 
met september elke dag een 
gratis ijsje kan komen eten! Of 
maak kans op een proeverij voor 
vier personen. Terwijl onze ijs-
meester vers ijs draait, kan de 
winnaar  samen met drie ande-
ren net zoveel smaken proeven 
en ijs eten als ze kunnen.” 
De ijssalon, met terras, is te 
vinden op de Burgemeester 
Mooijstraat 15. De Roset in win-
kelcentrum Geesterduin ver-
koopt vanaf Pasen weer ijs. 

Kraker in aantocht: Vitesse’22 
speelt tegen IJsselmeervogels

Castricum - Vitesse ‘22 - IJssel-
meervogels; dit wordt het prach-
tige affi che van de komende 
achtste fi nale districtbeker West 
1, na een klinkende 3-1 overwin-
ning van Vitesse’22 op Spirit’30. 
Vitesse was in meerderlei op-
zicht gebrand op een overwin-
ning, want buiten het uitzicht op 
een treffen met IJsselmeervogels 
overheerste wellicht revanche-
gevoelens jegens Spirt’30 door 
twee nederlagen in de compe-
titie.

Toch leek het er gedurende de 
eerste twintig minuten niet op 
dat Vitesse aan het laatste eind 
zou trekken. Na een kwartier een 
verdiende voorsprong voor Spi-
rit toen Gert Jan Commandeur 
de bal uit een vrije trap langs de 
slecht opgestelde muur in het 

doel schoot. Na 35 minuten kan-
telde de wedstrijd toen Vitesse 
na een onschuldig ogende val-
partij een strafschop kreeg toe-
gewezen. Deze werd door Jort 
Kaandorp voortreffelijk benut.
Het duurde toch nog tot de ze-
ventigste minuut voordat de 
aanhoudende druk werd be-
loond. Op rechts speelde Luuk 
ten Broek zich vrij en behield 
het overzicht door de bal te-
rug te leggen op de vrijstaande 
Nick van der Ven, die koelbloe-
dig afrondde. Op één hele mooie 
kans na, die door de goed spe-
lende Joris van ’t Wout formida-
bel werd verijdeld, was het ver-
der wel gedaan met Spirit.

Vlak voor tijd viel de genadeklap, 
toen weer een strafschop aan Vi-
tesse werd toegekend. Ook deze 

werd benut door Jort Kaandorp, 
zei het in tweede instantie.
De jonge ploeg van trainer van 
der Fits kan zich gaan opmaken 
voor de kraker tegen IJsselmeer-
vogels, die eerder al met 9-0 af-
rekende met vierdeklasser DSK 
uit Haarlem. 

Nachtklus voor brandweer
Castricum - Maandagochtend 
om 1.00 uur werd de brandweer  
gewekt voor een melding van 
wateroverlast aan de Goudenre-
genlaan. 

Bij de bewoonster kwam het wa-
ter via het balkon de meterkast 
en de woonkamer binnenlopen. 

De brandweer heeft het mees-
te  water met de waterstofzuiger 
verwijderd. Op het balkon heb-
ben ze de regenpijp losgemaakt 
en verplaatst zodat dat het wa-
ter rechtstreeks de tuin inliep. 
Bij een andere afvoer hebben ze 
een verstopping verholpen. Foto: 
Hans Peter Olivier.

300e NK medaille voor Manon Kruiver
Castricum - TDR vaardigde 
dit jaar zeven atleten af naar 
de NK indooratletiek in Apel-
doorn. Maar liefst vijf van de 
zeven behaalden een medail-
le op de blauwe rondebaan van 
het Omnisport. Dit Nederland-
se Kampioenschap was extra 
bijzonder omdat de driehon-
derdste NK medaille behaald 
kon worden.

Die eer was voor Manon Kruiver. 
Ze werd Nederlands kampioene 
op de 3000 meter in een pr-tijd 
van 9.27,06. De 1500 meter vrou-
wen was sterker bezet. De Castri-
cumse veroverde hiermee een zil-
ver en dus haar tweede medaille 
van het weekend. ,,Ik ben zo blij 
met mijn twee medailles van dit 
weekend, vooral omdat de eerste 
de driehonderdste voor TDR is.” In 
diezelfde 1500 meter race wordt 
Lotte Krause netjes vijfde in een 
tijd van 4.33,23.

Na de 1500 meter vrouwen ging 
de 3000 meter voor de mannen 
van start. De TDR afvaardiging 
bestond uit Edwin de Vries. In de 
laatste twee ronden versnelde de 
Castricummer en wist hij de con-
currentie van zich af te schudden 
en een bronzen plak te bemachti-
gen in een tijd van 8.31,88. 
Op zaterdag tijdens de series 800 
meter miste Verstegen op een 
haar na de EK limiet. Op zondag 
was de Castricumse er dan ook 
op gebrand om in de fi nale de ti-
tel naar zich toe te trekken, maar 
vooral nog een limietpoging te 
wagen. Op 200 meter voor het 
einde liep Verstegen weliswaar 
nog steeds op limiettempo, de EK 
limiet liep ze helaas niet, maar ze 
werd wel opnieuw overtuigend 
Nederlands kampioene in een tijd 
van 2.04,57. ,,Ik ben blij met mijn 
titel, maar ik ben zwaar teleurge-
steld over het twee keer missen 
van de limiet voor het EK indoor 

in Praag.” Voor TDR sloten Mark 
Nouws, Neal Bouterse en Tjerk 
Conijn het NK weekend af. 

Na het startschot wisten de drie 
de mannen een mooie posi-
tie te bemachtigen. Na de ver-
snelling van Conijn ging Nouws 
ervandoor en nam Bouterse in 
zijn kielzog mee. Nouws won 
gecontroleerd in een tijd van 
3.53,65 en pakte zijn vijfde gou-
den plak op een rij. ,,Het is mooi 
om met twee teamgenoten de 
fi nale te lopen. Het is nog mooi-
er om zelf kampioen te worden 
en dat één van je teamgenoten 
naast je staat op het podium”, 
aldus Nouws. 
Bouterse werd tweede in 
3.54,77 en pakte zijn eerste se-
niorenmediale. ,,Ik kan het ge-
woon niet geloven!” Conijn kon 
de versnelling van Nouws in de 
laatste twee ronden niet bijbe-
nen en werd zevende.
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FC Uitgeest speelt 
geen ‘meisjesvoetbal’
Uitgeest -  De opmerkelijke op-
mars van FC Uitgeest, ingezet 
voor de winterstop, werd afgelo-
pen zondag in Enkhuizen tegen 
West Frisia voorlopig bekroond 
met een periodekampioenschap. 
Makkelijk was het niet vanwege 
het taaie verzet dat de ploeg uit 
Enkhuizen bood, maar de zwaar-
bevochten 1-2 overwinning was 
uiteindelijk verdiend. Daarnaast 
wint de ploeg met de week aan 
zelfvertrouwen, kan het terugval-
len op een brede selectie en heeft 
het in Dave Davidson een doel-
man in vorm. 
FC Uitgeest moest het vandaag 
doen zonder Mike Olgers en Tim 
uit den Boogaard waardoor Tinus 
Putter en Bart Zonneveld van trai-
ner Ron Bouman een plaats in de 
basis elf hadden gekregen. Op 
het middenveld werden heel wat 
sportieve robbertjes uitgevochten 
zonder dat spelers over de scheef 
gingen. Dat was overigens ook 
te danken aan de vandaag uit-
stekend leidende scheidsrech-
ter Pieters die het mannelijke du-
el goed aanvoelde. Het was West 
Frisia dat als eerste wist te sco-
ren. Een fraaie combinatie in het 

strafschopgebied van FCU in de 
6e minuut werd onreglemen-
tair gestopt door Bart Zonne-
veld die met een gele kaart nog 
goed wegkwam. West Frisia co-
ryfee Klaas Vriend schoot onbe-
rispelijk binnen. 1-0. Twee minu-
ten later leek FCU de achterstand 
alweer goed te maken ware het 
niet dat de prachtige kopbal van 
de degelijk spelende Mats Ide-
ma op de lat uiteen spatte. In de 
10e minuut was het toch raak. De 
vandaag prima spelende Emiel 
Sinnige controleerde de bal op de 
rand zestien en schoot FCU met 
een mooie schuiver in de bene-
denhoek naar de verdiende ge-
lijkmaker.

In de fase daarna raakte FC Uit-
geest het initiatief enigszins kwijt 
en leek het wel om met Cam-
buur-trainer Henk de Jonge te 
spreken ‘met een rokje aan te 
spelen’. Toch waren het de gas-
ten die met een voldaan gevoel 
de kleedkamer konden opzoeken 
na de fraaiste actie van de dag. 
Sven de Wit gaf de perfecte voor-
zet, Ramon den Nijs behield als 
een veldheer het overzicht en leg-

de terug op de inkomende Jorn 
Brouwer die koel scoorde. 1-2.
Na rust was het vooral West Fri-
sia dat het initiatief had. Nadruk-
kelijk zocht het keer op keer het 
doel van FCU maar moet bijna 
wanhopig zijn geworden van FC 
Uitgeest Dave Davidson die on-
danks zijn geringe lengte tot gro-
te hoogte steeg. Keer op keer 
ranselde hij inzetten van West Fri-
sia uit zijn doel of wierp hij zich 
manmoedig voor de bal. Toch wa-
ren er ook kansen voor FCU. Zo 
hadden Ramon den Nijs en Les-
ter Half de gelegenheid om de 
wedstrijd op slot te gooien maar 
helaas. Zo bleef de wedstrijd tot 
het einde aan toe bloedstollend 
spannend, zaten de Uitgeester 
supporters met samengeknepen 
billen maar was er uiteindelijk in 
de 95e minuut de ontlading. FCU 
periodekampioen na een wed-
strijd vol strijd en passie. (De Af-
vallende Bal, volgende week te-
gen Vitesse’22 afwezig) 

FC Uitgeest: Davidson, Putter, van 
den Helder, Idema, Haan, Sinni-
ge, de Wit, den Nijs (90e van der 
Valk), Zonneveld, Half, Brouwer.

Zaterdag 28 Februari 
Junioren:
Buitenveldert A1-FC Uitgeest A1 14:00

Meisjes:
Pupillen:
Egmondia D2-FC Uitgeest D7 10:45
FC Uitgeest Kabouters 09:00

Zondag 1 Maart
Senioren:
FC Uitgeest 1-Vitesse 22 1 14:00

FC Uitgeest 2-Purmersteijn 2 11:00
FC Uitgeest 3-Meervogels 31 2 10:30
JVC 4-FC Uitgeest 5 11:00
Overbos 6-FC Uitgeest 8 13:00
Hoofddorp s.v. 15-FC Uitgeest 12 14:30

Junioren:
Volendam (rkav) A1-FC Uitgeest A2 12:00
FC Uitgeest A3-Victoria O A2          13:30

Uitgeest - Een niet alledaagse 
gebeurtenis. Dat mag gerust ge-
zegd worden van een score van 
boven de 70%. En zitten we een-
maal op dat niveau, dan meten we 
niet meer in procenten, maar in 
honderdsten van procenten. Ge-
lijk bij het schaatsen, af en toe 
wordt gemeten in duizendsten 
van seconden: op de Olympische 
Spelen verloor Jan Smeekes met 
1/1000sec, en dat is dan omgere-
kend 1,3 cm verschil (een echte 
‘neuslengte’) met de winnaar. Te-
rug naar de procenten: Margriet 
de Beurs-Tineke Eijking winnen in 
de E-lijn niet met een neusleng-
te, maar met een dubbele feest-
neus voorsprong van ruim 1100 
‘honderdste procenten’, op num-
mer 2 Anneke Pel-Karel Romkes, 
die toch ook zeer respectabel sco-
ren met bijna 62%. Enfin, een sco-
re van royaal 73% zien we niet el-
ke dag. Zou wel eens in de buurt 
kunnen komen van het clubre-
cord. In de D-lijn zien we een an-
dere variant van de neuslengte-
theorie: de nummers 1 en 2 ste-
ken ieder gelijk hun neus over de 
finishlijn, gevolgd door, inderdaad 
op neuslengte, de nummers 3 en 
4 die ook weer gelijk binnenkwa-
men. In de A-lijn zien we inder-
daad, zoals vorige week gesteld, 
dat de familie Willemse niet mee 

wil werken aan de kampioensam-
bities van andere koppels. Met 
een mooie score van ruim 61%, 
behaald op een set grillige spel-
len (het ‘barstte’ weer eens van 
de renonces) werd de reeds goe-
de positie andermaal verstevigd. 
De kampioenskandidaten Klaas 
de Groot-Peter Kossen hadden de 
pech dat het ze het laatste tafel-
tje (mede door ons toedoen) niet 
meezat, zodat ze in de uitslag naar 
een middenpositie terugkukelden. 
Maar ze blijven de belangrijkste 
kandidaten voor de titel.
A-lijn 1 Carien Willemse-Jaap 
Willemse 61,11% 2 Hans Wijte-
Paul Wijte 58,68% 3 Evelien Hui-
sing-Ria Weel 53,47%; B- lijn 
1 Lea v Dommelen-Nel Weber 
57,29% 2 Nellie Modderman-Ma-
rian de Vries 56,77% 3 Marlé-
ne Heijne-Henk Jonker 55,73%; 
C-lijn 1 Ria Beerens-Riet Meijer 
63,54% 2 Dick Hendrikse-Jac Sin-
tenie 58,85% 3 Ans Stephan-An-
nie Bleeker 57,29%; D-lijn 1/2 Wim 
Nugteren-Nel v Bergen 54,17% 
1/2 Alyne Dumas-Han Dumas 
54,17% 3/4 Marianne de Groot-
Henk de Wildt 53,65% 3/4 Thea 
Aben-Marry Zwaan 53,65%; E-lijn 
1 Margriet de Beurs-Tineke Eijking 
73,44% 2 Anneke Pel-Karel Rom-
kes 61,98% 3 Gré Krom-Riek Koek 
52,60%

        Bridgenieuws

Uitgeest - Na het succes van 
8 februari, staat 1 maart de vol-
gende date op het program-
ma. Uitgeest speelt dan thuis te-
gen Vitesse. Reden genoeg om 
weer even te blijven hangen in 
de kantine. Lekker uitpuffen na-
dat je zelf gespeeld hebt of na-
dat je een spannende pot hebt 
gezien op de lokale sportvelden. 

Je kunt natuurlijk ook gewoon 
even ‘een kijkje komen doen’ 
of toevallig net even de Eredivi-
sie aan het kijken zijn. Hoe dan 
ook: Kom gezellig hangen! Jan 
–‘de HotseknotseBegonia’-man 
a.k.a. DJ Weizen staat weer voor 
je klaar met de fijnste apres-ski, 
Hollandse pot, top 40, house en 
Katy Perry!

FC Uitgeest 1 – Vitesse’22 1 

Een heerlijke zondagmiddag vol 
popmuziek bij De Zwaan Cultureel

gles, Crosby Stills Nash & Young, 
James Taylor, Jackson Brown 
en een aantal eigen composi-
ties die er naadloos tussen pas-
sen en die zeer goed ontvangen 
worden.

Lovende recensies als ‘Kippen-
vel bij a capella’ zijn niet onge-
woon, de reacties zijn unaniem 
zeer lovend. 

Deze voorstelling is op zondag 8 
maart, aanvang 14.30 uur.  
De toegangsprijs is € 10,-, Vrien-
den van de Zwaan Cultureel krij-
gen € 2,50 korting. Kaartver-
koop via boekhandel Schuyt of 
aan de zaal (mits nog beschik-
baar), of via online reservering.
Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel (www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl).

Uitgeest - Het concert van trio 
Bald met Johan Kruizinga, Men-
no Bruin en Johannes Dopmeijer 
is een garantie voor een middag 
muzikaal genieten. Het trio Bald 
speelt regelmatig in deze sa-

menstelling in theaters en heb-
ben daarvoor een speciaal pro-
gramma samengesteld. Zij bren-
gen prachtig mooie samenzang 
geïnspireerd op de westcoast-
sound van onder andere The Ea

Schoorsteenbrand
Uitgeest – De brandweer van 
Uitgeest en Heemskerk kregen 
dinsdagavond 17 februari om-
streeks 22.00 uur een melding 
van een schoorsteenbrand op de 
Lagendijk in Uitgeest.
 
De brandweer is hierop met 
spoed naar de Lagendijk ge-
gaan. Brandweer Heemskerk 
kwam ter plaatse met de lad-
derwagen. De bewoners hadden 
de open haard snel kunnen le-
gen waardoor erger voorkomen 
kon worden. De brandweer heeft 
met warmtecamera`s de schoor-
steen geïnspecteerd. Ook vanaf 

het dak is de schoorsteen gein-
specteerd.
 
Er bleek geen brand te woed-
den in de schoorsteen waarna 
de brandweer terug kon naar de 
kazerne. www.112-uitgeest.nl
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Mysterieuze vondsten 
en kinderworkshops 

Castricum - Sinds vrijdag zijn 
in de nieuwe aanwinstenvitrine 
van Huis van Hilde mysterieuze 
prehistorische vondsten te zien. 
De doorboorde schijven en co-
nische objecten van aardewerk 
zijn tijdens opgravingen bij de 

N23-Westfrisiaweg ontdekt en 
stellen archeologen voor een 
raadsel. Wie denkt te weten waar 
ze voor zijn gebruikt, kan mee-
doen met een prijsvraag. 

Tijdens de voorjaarsvakantie re-

gio Noord zijn er in het archeolo-
giecentrum ook leuke kinderac-
tiviteiten voor kinderen vanaf vier 
jaar van 13.00 tot 16.00 uur.
De schijven zijn opgegraven 
langs het tracé van de N23-
Westfrisiaweg, een nieuwe ver-
binding tussen Alkmaar en Enk-
huizen. Bij Hoogkarspel troffen 
de archeologen in greppels uit 
de Late Bronstijd (1100-800 v. 
Chr.) naast potten, bekers, scha-
len, en aardewerken lepels deze 
schijven aan. Het is niet bekend 
waar ze voor hebben gediend. 

Bezoekers kunnen een kijkje ne-
men bij de vitrine in museum-
café Hildes Heerlykhyd, entree-
bewijs niet nodig, en meedoen 
met een prijsvraag tot 27 maart 
De meest plausibele verklaring 
wordt beloond met een verras-
singspakket. De Vondst van de 
Maand is een maandelijks terug-
kerende activiteit in Huis van Hil-
de; er is ook elke maand een le-
zing over de betreffende vondst 
en een toepasselijk gerecht in 
het museumcafé.

Mooie doorstart voor 
bewoners Klaverland

Castricum - Vrijdag heropen-
de het Klaverland de verbouw-
de locatie. Er was muziek, hap-
jes en drankjes, sprekers en be-
woners knipten het lint door. De 
verbouwing van Het Klaverland 
was nodig omdat na 27 jaar keu-
kens, badkamers, en algeme-
ne ruimtes versleten waren. Het 
Klaverland is een woonvoorzie-
ning  voor mensen met een li-
chamelijke beperking en is on-
derdeel van de Odion. Alle wo-
ningen hebben een nieuwe keu-
ken, badkamer, zusteroproe-
psysteem, vloerbedekking, ra-
men, ventilatie en stroomvoor-
ziening. Daarnaast zijn alle sy-
stemen die zorgen voor het au-
tomatisch openen van deuren, 
gordijnen, aangaan van verlich-
ting, bediening van tv en radio, 
daar waar nodig en voor ieder-
een op maat, vernieuwd. Om dit 
te kunnen realiseren binnen het 
daarvoor bestemde budget, is er 
een lange periode van voorbe-
reiding geweest en hebbenn alle 

bewoners van juni tot en met no-
vember 2014 tijdelijk elders ge-
woond. De logistiek van het tot 
twee keer toe verhuizen van 24 
huishoudens was complex, me-
de omdat de bewoners op drie 
verschillende locaties werden 
ondergebracht. Een groep van 
zeven bewoners verbleef op de 
Meerparel in Uitgeest, een groep 
van veertien bewoners bij De 
Boogaert en de overige drie be-
woners verbleven in de Cronen-
burg in Heemskerk. 
Sinds 1 december is iedereen 
weer terug op zijn of haar eigen 
plekje, en de rust keert langzaam 
maar zeker weer terug. Op dit 
moment zijn er nog wel een paar 
lossen eindjes, zoals de luxafl ex 
voor de huiskamer die nog niet 
geleverd is en een nieuwe ver-
lichting in de huiskamer die nog 
uitgezocht moet worden. Maar 
het werd tijd voor de afsluiting 
van een zeer hectische periode 
voor het team en de bewoners 
en tijd voor een mooie doorstart. 

De OV-fi ets 
Castricum - Sinds medio febru-
ari is de huur van de OV-fi ets op 
station Castricum verbeterd. De 
OV-fi ets is nu beschikbaar vanaf 
een kwartier voor de eerste trein 
en tot een kwartier na de laat-
ste trein. De verhuur vindt plaats 
door middel van een sleutelau-
tomaat bij de zelfservicestalling. 

Akersloot - Slechtziendheid kan 
zorgen voor verminderde activi-
teit en een grotere afhankelijk-
heid van anderen. Slechtziend 
of blind en toch volop in het le-
ven staan? 
Op een inloopspreekuur in de 
bibliotheek Akersloot vertellen 
medewerkers van Visio hoe dat 
kan. Belangstellenden zijn tus-
sen 14.00 en 16.00 uur welkom 
voor kosteloos en vrijblijvend ad-
vies en informatie op woensdag 
4 maart.

Inloop Visio

Akersloot - Het klaverjassei-
zoen in café de Vriendschap is  
in volle gang en  zaterdag 28 
februari  wordt weer een grote 
drive gehouden. De aanvangs-
tijd is 20.00 uur en men kan zich 
telefonisch opgeven onder num-
mer 0251-312866. 

Klaverjasdrive

Waanzin in de letteren 
- Te gek voor woorden!

Het thema van de Boekenweek 
2015 is  ‘Waanzin, te gek voor 
woorden’. Traditiegetrouw wordt 
er in het kader van de Boeken-
week, die plaatsvindt van 7 t/m 

15 maart, van alles georgani-
seerd in en om Bibliotheek Ken-
nemerwaard.

Exclusief cadeau voor leden is de 
Boekenweekbundel ‘Te gek voor 
woorden’. Hierin nemen Ronald 
Giphart, Christine Otten, Myrthe 
van der Meer, Arend Jan Heer-
ma van Voss en vele anderen 
de lezer mee op reis naar hun 
meest waanzinnige ervaring. De 
Boekenweekbundel bevat een 
oproep om tot en met 31 maart 
mee te doen aan een schrijfwed-
strijd. 
De hoofdprijs: juryvoorzitter Ro-
nald Giphart neemt drie win-
naars mee op een vijfdaagse trip 
naar IJsland. Nieuwe leden ma-
ken kans op vrijkaarten voor Ro-
meo & Julia van Het Zuidelijk 
Toneel op 26 maart, vrijkaarten 
voor Een Sneeuw van Het Toneel 
Speelt op 28 maart, vrijkaarten 
voor de theatertour van Ruben 
Hein op 4 april.

- Te gek voor woorden!

Het thema van de Boekenweek 

Reuzenstap richting titel
Limmen - Op dinsdag 17 fe-
bruari speelde het eerste team 
van Vredeburg een belangrij-
ke bondswedstrijd bij Schaak-
groep Koedijk. Vredeburg staat 
al het hele seizoen bovenaan in 
de derde klasse C. Met een over-
winning op Koedijk 2 zou gro-
te afstand genomen worden van 
de concurrentie. Met vlotte over-
winningen van Bert Hollander 
en Ed Stolp was de start prima. 
De nederlaag van Bob Stolp op 
het eerste bord tegen zijn ster-
ke tegenstander werd gecom-
penseerd door een overwinning 
van Jos Admiraal, die een ver-
schil van twee pionnen keurig 

over de streep trok. In een lan-
ge partij scoorde Barry Bleke-
molen het cruciale vierde punt. 
Met een paard en een pion min-
der staakte zijn tegenstander de 
strijd. Dat Harold Ebels in een 
nog langere partij een hopeloze 
stelling toch tot remise bracht, 
deed feitelijk niet meer ter zake, 
maar verhoogde wel de feest-
vreugde. Met de 1,5-4,5 eind-
stand zet Vredeburg een reuzen-
stap richting de titel. Uit de twee 
resterende bondswedstrijden, in 
maart thuis tegen Oppositie 2 uit 
Heiloo en in april uit bij Opening 
‘64 in Sint Pancras, is nog maar 
één overwinning benodigd.

Toernooi waterpoloërtjes
Castricum - Afgelopen zondag 
heeft Aquafi t Castricum met een 
team van zeven spelers deelge-
nomen aan een mini-waterpo-
lotoernooi, speciaal voor acht- 
tot tienjarige beginnende water-
poloërtjes. In Wormerveer wer-
den drie pittige wedstrijden ge-
speeld. Het grootste deel van 

die wedstrijd hebben de kinde-
ren voorgestaan en werd er re-
gelmatig gescoord. Toch werd de 
winst niet binnengehaald. Op de 
foto v.l.n.r. achterste rij: trainster/
coach Nienke, Diego, Hugo, Ro-
sanne, Julian en coach Marleen, 
op de voorste rij Sven, Reuben 
en Katinka.

Castricum - Op dinsdag 17 fe-
bruari omstreeks 8.30 uur kwam 
er een melding binnen bij de po-
litie van een verdacht voertuig 
dat zich ophield op het terrein 
van Dijk en Duin. De bestuurder 
bleek een feestje in Castricum te 
hebben gehad en omdat hij ge-
dronken had bleef hij achterin 
zijn bus slapen.

Verdacht? 

Nieuwe single Paper Plane
Uitgeest - Paper Plane lanceert 
op zaterdag 28 maart de nieuwe 
single ‘We vieren het leven’ in de 
A9 Studio’s. Ook Edwin van Hoe-

velaak treedt op, De Bombita’s 
en Bonnie St. Claire. Aanvang 
21.00 uur, toegang vijf euro in-
clusief single.
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Castricum - Dit jaar organiseer-
de CSV Handbal voor het eerst 
de verenigingsdag in sporthal 
De Bloemen. Bijna alle teams 

speelden thuis, de jeugd werd 
vermaakt met een programma 
vol spelletjes en lekkers en de 
dag werd afgesloten met wed-

strijden van het eerste dames- 
en herenteam. De opkomst was 
groot en de dag kan met recht 
een succes genoemd worden.

Verenigingsdag CSV Handbal

Augustinus is 95 jaar
Castricum - Dit jaar bestaat het 
‘schooltje’ naast de kerk, de Au-
gustinusschool,  95 jaar. Ter ere 
hiervan wordt er een reünie ge-
houden. Al bijna vijfhonderd 
oud-leerlingen en oud-leer-
krachten hebben zich inmiddels 
aangemeld. 

Ook de  huidige leerlingen zul-
len aandacht besteden aan het 
95-jarig bestaan. In maart heb-
ben zij  een schoolproject, in sa-
menwerking met Toonbeeld,over 
95 jaar Augustinus.  Dit school-
project wordt afgesloten met 

een tentoonstelling. Op de web-
site www.augustinus.tabijn.nl is 
te zien welke  klasgenoten zich 
al hebben aangemeld. De reü-
nie wordt gehouden op 28 maart 
tussen 15.00  en 18.00 uur in 
de school. Aanmelden kan via 
reunieaugustinusschool@hot-
mail.com. Vermeld naam en het 
jaartal van het laatste school-
jaar en maak 7,50 euro over 
op rekeningnummer NL98RA-
BO0311962416 t.n.v. OV Augus-
tinusschool. De eerste twee con-
sumpties zijn gratis. Er kan inge-
schreven worden tot 15 maart.

Vragen en zorgen neergelegd 
bij het Sociaal Team Castricum
Castricum - ,,Is er een vrijwilli-
ger die iedere dag bij onze ou-
ders langs kan gaan om te chec-
ken of alles goed gaat? Hoe kan 
ik dagelijkse, praktische dingen 
regelen als mijn partner komt te 
overlijden? Wat te doen als ie-
mand volgens mij hard zorg no-
dig heeft, maar dat zelf weigert?” 

Het is een kleine greep uit de ve-
le vragen en zorgen die inwo-
ners de afgelopen weken in hun 
eigen woonkern aan het Sociaal 
Team voorlegden. 
Het Sociaal Team bezocht Lim-
men, Akersloot en Castricum op 
drie avonden in januari en fe-
bruari. De medewerkers van het 

team presenteerden zich, ver-
telden over hun taken en hun 
manier van werken, maar lieten 
vooral ook de inwoners hun vra-
gen en problemen voorleggen. 
Het past precies in de werkvorm 
die het team zich heeft aange-
meten: in gesprek met inwoner 
over zijn vraag over werk, inko-
men, zorg en jeugdhulp om zo 
samen tot oplossingen te komen. 

Veel gestelde vragen worden 
sinds de start van het team op 
1 januari verzameld en, samen 
met het antwoord, op de websi-
te vermeld. Daar zijn binnenkort 
ook handige systemen te vinden 
om zelf hulpverlenende of advi-

serende instanties te raadplegen 
en vraag en aanbod van klus-
jes te ‘matchen’. Op dit moment 
wordt dat voorbereid. 
Informatie over het Sociaal Team 
is te vinden via www.castricum.
nl. Een informatieve folder over 
het team is op verschillende 
plekken in de gemeente gratis af 
te halen. 
Tot slot wil de gemeente een 
klankbordgroep opzetten waar-
in inwoners, zorgcliënten en hun 
sociale netwerk kunnen mee-
denken over en reageren op ont-
wikkelingen, beleidsvorming en 
communicatie. Binnenkort ver-
schijnt een oproep aan inwoners 
om zich aan te melden. 

Eerste schaatswedstrijd
Castricum - Zondagavond wer-
den er weer jeugdschaatswed-
strijden op de ijsbaan in Alk-
maar verreden. Negen jeugdle-
den van de VKIJ namen hier aan 
deel. Voor de meesten van hen 
was dit de eerste kennismaking 
met een echte schaatswedstrijd. 
Scheidsrechters, starter, elek-
trische tijdmeeting, handklok-
kers en een jury alles volgens 

het boekje voor een officiële 
schaatswedstrijd. De eerste offi-
ciële tijden hebben de jeugdige 
rijders nu binnen en kunnen ze 
deze in de toekomst verder ver-
beteren. Op de foto v.l.n.r.: Bodil 
Gijzen, Lizzy Hoffman, Tim Stra-
ver, Caroline Broekhuizen, Ru-
ben Kuilboer, Mies Weijman, Li-
sa van den Berg, Anouk van Am-
sterdam, Tatum Gijzen. 

Limmer tafeltennistoernooi
Limmen - Afgelopen vrijdag 
werd het jaarlijkse tafeltennis-
kampioenschap gehouden in de 
sporthal aan de Hogeweg. Doel 
van het toernooi is om de jeugd 
op een sportieve wijze kennis te 
laten maken met de sport. Het 
evenement werd georganiseerd 
door tafeltennisvereniging Lim-
men-Heiloo. 
Aan het toernooi namen circa 35 
deelnemers deel. De winnaars? 
In de jongste leeftijdscatego-
rie Senne Schoeber. De tweede 
categorie werd gewonnen door 
Ward Beentjes. In twee poules 

van de oudste categorie eindig-
de drie deelnemers op gelijke 
hoogte en moest een beslissen-
de game de doorslag geven over 
het verdere vervolg van het toer-
nooi. De winnaar van het toer-
nooi  werd uiteindelijk de loka-
le topfavoriet  Sanne Briefjes uit 
Limmen. Ze is daarmee een van 
de jongste kampioen van de af-
gelopen tien jaar. Sanne Briefjes 
kon  zondag haar goede vorm 
voortzetten op het Nationale 
B-ranglijsttoernooi waar ze de 
kwartfinale bereikte bij de meis-
jes kadetten.

Regio - Stichting zelfstan-
dig wonen Heiloo (SZWH) is 
een kleinschalig wooniniti-
atief voor jong volwassenen 
met een lichte verstandelijke 
beperking, die met enige hulp 
zelfstandig kunnen wonen. 

Na jaren van voorbereiding is het 
nu eindelijk zover, er gaat ge-
bouwd worden. Woningbouw-

vereniging Kennemerwonen 
gaat, naar een ontwerp van ar-
chitectenbureau Kerssens-de 
Ruiter,  een appartementencom-
plex bouwen. De appartementen 
worden sociale huurwoningen, 
dus de bewoners kunnen aan-
spraak maken op huurtoeslag. 

De appartementen worden ge-
bouwd in de wijk Nieuw Varne 

in Heiloo en worden medio 2016 
opgeleverd. Mensen tussen de 
twintig en dertig jaar oud, in be-
zit van een CIZ indicatie verstan-
delijk gehandicapt en met een 
inkomen en/of uitkering, kunnen 
in aanmerking komen voor een 
woning. 
Voor contact, de visie van SZWH 
en informatie: www.zelfwonen-
heiloo.nl.

Zelfstandig wonen met een beperking

Castricum - Deze week zijn er 
bij de politie meerdere meldin-
gen binnengekomen dat jonge-
ren overlast veroorzaken in en 
rondom winkelcentrum Geester-
duin. 
Er is sprake van geluidsover-
last, vernielingen, voetballen in 
het winkelcentrum, er wordt met 
winkelwagens geracet, rommel 
achterlaten et cetera. De politie 
gaat meer toezicht houden en de 
jongeren die deze overlast ver-
oorzaken kunnen straks een be-
keuring tegemoet zien.

Overlast in 
Geesterduin
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GGD waarschuwt 
voor tekenencefalitis

Regio - Tekenencefalitis is een 
ziekte die door een tekenbeet 
overgedragen kan worden. Een 
beet van een besmette teek kan 
een ontsteking van de herse-
nen kan veroorzaken. Op dit mo-
ment is de ziekte nog niet in Ne-
derland geconstateerd. Teken 
die besmet zijn met de Europe-
se variant (FSME) komen voor 
in grote delen van Centraal- en 
Oost-Europese landen; de Bal-
kan, Finland, Zweden, Denemar-
ken, oostelijk Frankrijk, Oosten-
rijk en zuidelijk Duitsland.  In de-
ze gebieden duurt het actieve te-
kenseizoen van maart tot en met 
november.
 In tegenstelling tot de ziekte van 
Lyme, bestaat er voor deze aan-
doening wèl een vaccin. Wie mi-
nimaal vier weken gaat kampe-
ren en wandelen in een risicoge-
bied in het actieve tekenseizoen 

beveelt GGD Hollands Noorden 
in sommige gevallen een FSME-
vaccinatie aan. Deze vaccina-
tie bestaat uit een serie van drie 
vaccinaties. Afhankelijk van de 
zorgverzekering is vergoeding 
van deze vaccinaties mogelijk.
Voor kampeerders en wande-
laars in natuurgebieden in Euro-
pa die korter dan 4 weken gaan 
is het afdoende zich tijdens het 
actieve tekenseizoen te bescher-
men tegen tekenbeten. Draag in 
bossen en natuurgebieden een 
lange broek, stop de broekspij-
pen in de sokken, draag kleding 
met lange mouwen en smeer de 
onbedekte huid in met een in-
sectenwerend middel dat Deet 
bevat. 
Voor meer informatie over risico-
gebieden, een afspraak maken 
voor vaccinaties en voor per-
soonlijk advies: 088-0100530.

Verleden 
ontrafeld

Regio   Nieuwsgierig naar le-
vensverhalen van voorouders uit 
Alkmaar en omstreken? Er is een 
‘verborgen verleden   hulpzater-
dag¹ bij het Regionaal Archief 
Alkmaar op 7 maart van 10.00 tot 
13.00 uur. Speciaal op deze za-
terdag zitten experts van de Ne-
derlandse Genealogische Ver-
eniging afdeling Hollands Noor-
derkwartier klaar in de studie-
zaal van het Regionaal Archief. 
De hulp bij familieonderzoek is 
gratis. Aanmelden kan via www.
archiefalkmaar.nl/verborgenver-
leden of bel 072-8508200. De 
studiezaal van het Regionaal Ar-
chief aan Bergerweg 1 is ge-
opend tot 14.00 uur voor regulier 
archiefonderzoek.

Zandtransporten A22
Regio - De provincie Noord-
Holland gaat de Velsertraverse 
bij Beverwijk herinrichten. Als 
voorbereiding op de herinrich-
ting vinden er tot half april zand-
transporten plaats. 

De vrachtwagens met zand rij-
den hiervoor het werkterrein op 
via de A22 en het terrein af via 
de Velsertraverse. Het overige 
verkeer op de A22 en de Velser-
traverse moet daarom rekening 
houden met langzaamrijdend en 
in  en afslaand vrachtverkeer. Het 
vrachtwagenverkeer maakt tij-
dens het zandtransport gebruik 
van een tijdelijke inrit ter hoog-
te van het Wrakkenterrein naast 
de A22 bij de Velsertunnel en 

een tijdelijke uitrit bij de Velser-
traverse. Vanaf medio 2015 gaat 
de provincie de aansluiting van 
de N197 met de A22 herinrich-
ten. Bij deze grootschalige re-
constructie wordt de bestaande 
toerit naar de A22 richting Alk-
maar verplaatst en legt de pro-
vincie een aparte afrit en by-
pass aan voor het verkeer vanuit 
de Velsertunnel naar de Parallel-
weg in Beverwijk. 
Daarnaast krijgt het verkeer van-
uit Beverwijk richting Alkmaar 
een aparte, rechtstreekse toerit 
naar de A22. De herinrichting is 
nodig om de doorstroming op de 
Velsertraverse te bevorderen en 
daarmee de luchtkwaliteit te ver-
beteren.

Amsterdam Chamber 
Soloist in Cultuurkoepel

Heiloo - The Amsterdam Cham-
ber Soloists geven op zondag 
1 maart het startsein voor hun 
tweejarige verbintenis aan Cul-
tuurkoepel Heiloo. Het feestelij-
ke kennismakingsconcert begint 
om 15.00 uur en is gratis toegan-
kelijk. Gespeeld worden het der-
de pianokwartet van Johannes 
Brahms opus  naast juweeltjes 
van Korngold, Granados, Bach, 
Kurtág en Turino.
Op het terrein van GGZ Noord-
Holland Noord is de Willibror-
duskapel gerenoveerd. Het ge-
bouw gaat verder als Cultuur-

koepel Heiloo. Door zijn ronde 
en hoge vorm is de monumen-
tale ruimte met een capaciteit 
van 350 bezoekers heel geschikt 
voor concerten, theater en dans. 
De nieuwe zaal heeft een uit-
stekende akoestiek. Voor de ko-
mende jaren zijn de The Amster-
dam Chamber Soloists uitgeno-
digd om ‘ensemble in residence’ 
te zijn: het ensemble gaat zich 
passend muzikaal uiten bij ac-
tuele of historische gebeurtenis-
sen in Heiloo, Bergen, Alkmaar 
en de Egmonden. Aanmelden via 
info@vaart.biz of 06 38149037.

Koningsdag in het dorp?
Castricum - Het feest viel dit 
jaar wel heel vroeg; het was 
woensdag even Koningsdag in 
de Burgemeester Mooijstraat. 
Er was een horde oranje te zien, 
compleet met pannenkoeken, 

een draaiorgel en daarbij een 
complete cameraploeg. 
Het bleek te gaan om opna-
men van een tv-spotje voor ING-
bank. In april is Castricum te zien 
op tv.

Kijkje in de binnenduinrand
Regio - Op zondag 1 maart be-
gint de meteorologische lente 
en wordt het open duingebied 
in de Wimmenummerduinen af-
gesloten vanwege het broed-
seizoen. De maandelijkse IVN-
natuurwandeling richt zich die 
dag daarom op de binnenduin-
rand. De wandeling begint om 

11.00 uur bij het PWN-informa-
tiebord aan het Nachtegalenpad 
aan de noordkant van Egmond 
aan den Hoef en duurt  ongeveer 
twee uur. 
Men dient zelf te zorgen voor 
een toegangskaart. Een donatie 
wordt op prijs gesteld. Foto Paul 
ten Have.

Heemskerk - De 42ste Heems-
kerkse fietsvierdaagse wordt 
verreden van 3 tot en met 6 au-
gustus. De start is elke dag tus-
sen 9.00 en 10.00 uur bij buurt-
centrum Het Spectrum, Lau-
raplein 1, Heemskerk. Er zijn drie 
afstanden te rijden, 25, 40 of 60 
km. Voorinschrijven kan op vrij-
dag 31 juli van 18.00 tot 20.00 
uur en zaterdag 1 augustus van 
10.00 tot 12.00 uur of op de dag 
zelf vanaf 9.00 uur. Het voorin-
schrijven en het inschrijven vindt 
plaats in Het Spectrum.

Fietsvierdaagse 

Regio - PWN sluit in de perio-
de van 1 maart tot 1 juli net als 
voorgaande jaren een aantal 
paden af in het Noordhollands 
Duinreservaat. De afsluiting be-
treft de gebieden: `t Zegeveld 
ten noorden van het huisjester-
rein De Nollen in Egmond aan de 
Hoef, het Reggers Sandersvlak 
en de Kil ten zuiden van Egmond 
aan Zee, het Vennewater nabij 
Egmond Binnen en het Zeerijds-
dijkje in Bakkum. In het Berger-
bos geldt voor de periode van 15 
maart tot 15 juni een aanlijnge-
bod voor honden. De afsluitin-
gen en het aanlijngebod zijn ter 
plaatse aangegeven. De maat-
regelen zijn bedoeld om vogels 
de gelegenheid te geven onge-
stoord hun eieren uit te broeden 
en jongen groot te brengen. 

Broedseizoen

Castricum - De werkgroep Cas-
tricum-Ethiopië organiseert een 
klaverjas- en keezmiddag op 
zondag 15 maart. Deze activiteit 
wordt gehouden in het parochie-
huis, Dorpsstraat 113 van 14.00 
tot 17.00 uur. De opbrengst komt 
geheel ten goede van de pro-
jecten in Ethiopië. Opgeven via 
jeannekevdn@gmail.com of 06-
20272190/0251-656100.

Kaarten of kezen 
voor Ethiopië
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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, dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. Voor in-
lichtingen m.b.t. de Soos 
kunt u bellen: 0251-312127.

Voor inlichtingen betreffende 
de ANBO: tel.:  0251-312161.
Voor overige activiteiten van 
de St. Uitgeester Senioren  
kan  men zich  telefonisch 
aanmelden op 0251-319020.
 
maandag 2, 9, 16, 23, 30:
10.00 -13.15 uur: ZW: Kof-
fiePlus
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 2, 16 en 30:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis
maandag 9 en 30:
10.00-12.00 uur: ZW: schrij-
verskring Uitgeest
 
dinsdag  3, 10, 17, 24, 31:
09.15-10.15 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 10 en 24:
09.00-10.30 uur: ZW: com-
puterkennis, ook van 10.30-
12.00 uur 
Dinsdag 10 en 31:
09.30-11.30 uur: ZW: foto-
cursus (ANBO)
Dinsdag 3, 17 en 31: 
13.30-15.00 uur: ZW:  com-
puterkennis, ook van 15.00-
16.30 uur 
 
Woensdag 4, 11, 18, 25:
09.30-10.15 uur: De Klop: 
Bewegen 60+, ook van 
10.45-11.30 uur. Inl. : 310370 
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis  
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 11:
14.00 -17.00 uur: ZW: Bin-
go (ANBO), zaal open vanaf: 
13.30 uur  
09.45 uur: excursie Huis van 
Hilde 
Woensdag  4 en 18:
14.00-16.30 uur: ZW: teke-
nen/schilderen 
13.30-15.30 uur: ZW: kaar-
ten maken

14.00-15.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie
09.30-11.30 uur: ZW: hand-
werken/breien 
Woensdag 11 en 25: 
09.00-10.30 uur: ZW: digitale 
fotobewerking
Woensdag 18: 
Stedenwandeling Alphen aan 
de Rijn, vertrek vanaf station: 
09.32 uur
14.00-16.30 uur: ZW: film-
middag
Woensdag 25: 
14.00 uur: ZW: modeshow
 
Donderdag 5, 12, 19, 26:
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) 
14.00-15.30 uur: ZW: Fifty-fit  
14.00-16.00 uur: ZW: scha-
ken 
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW: computerkennis
09.30-11.30 uur: ZW:  beeld-
houwen/boetseren
Donderdag 5 en 19: 
10.00-11.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie
Donderdag 19 en 26: 
09.30-11.30 uur: ZW: work-
shop Picasa 
Donderdag 12 en 26: 
09.30-11.30 uur: ZW: 3-di-
mensionaal en quilten 
Donderdag 12: 
09.30-11.30 uur: ZW: diale-
zing Bank Beentjes 
Donderdag 19: 
09.30-11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen
 
Vrijdag  6, 13, 20, 27:
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) 
Zaterdag 7, 14, 21, 28: 
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag t/m woensdag  van 
9.00-12.00 uur en van 13.30-
16.00 uur en donderdag en 
vrijdag van 09.00-12.00 uur 
in Dorpshuis de Zwaan.  

Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de S.U.S.: 
mw. C. van Megen en mw. 
M. Kortekaas, tel.: 0251-
319020, e-mail: s.u.s@inter.
nl.net of kijk op de website: 
www.uitgeestersenioren.nl.

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Heemskerkse 
fietsvierdaagse

Regio - De 42ste Heemskerk-
se fietsvierdaagse wordt verre-
den van 3 t/m 6 augustus. De 
start is elke dag tussen 9.00 
en 10.00 uur bij buurtcentrum 
Het Spectrum, Lauraplein 1 in 
Heemskerk, tel. 0251-207777.
De kosten bedragen 8 euro 
voor vier dagen of 2,50 euro 
per dag. Kinderen t/m 12 jaar 
voor half geld. Er zijn drie af-
standen te rijden, namelijk 25, 
40 of 60 km. Tijdens de fiets-
vierdaagse vraagt de organisa-
tie om rekening te houden met 
elkaar! Gezellig samen fietsen 
staat hoog in het vaandel.  
Voorinschrijven kan op vrijdag 
31 juli van 18.00 tot 20.00 uur 
en zaterdag 1 augustus van 
10.00 tot 12.00 uur of op de dag 
zelf vanaf 9.00 uur. Het voorin-
schrijven en het inschrijven 
vindt plaats in Het Spectrum, 
Lauraplein 1, 1962 GP Heems-
kerk. Deelnemers voor vier da-
gen ontvangen een routeboek-
je en na afloop een medaille of 
nummertje.

Het houden 
van kleindieren
Uitgeest - Kleindiersportver-
eniging Jong Leven Uitgeest 
bestaat al meer dan 50 jaar en 
telt zo’n 30 enthousiaste leden. 
Na een dieptepunt in 2014 is er 
een frisse doorstart gemaakt 
met een geheel nieuw bestuur. 
Zij hebben als hobby het fok-
ken van hoenders, konijnen, 
cavia’s of sierduiven. Dit in vele 
soorten en kleuren. Neem een 
kijkje op de website voor wat 
wie fokt.

Jaarlijks worden de mooiste 
dieren tentoongesteld en voor 
deze shows bestaat altijd veel 
belangstelling. Dit jaar vindt de 
tentoonstelling plaats op 17 ok-
tober bij het Clusius College in 
Castricum.

Door de jarenlange ervaring 
met het houden en fokken van 
de dieren beschikken de leden 
van Jong Leven Uitgeest over 
veel vakkennis die zij graag met 
anderen willen delen.

Nieuwe leden, oud of jong, zijn 
dan ook van harte welkom in 
de vereniging en zij kunnen re-
kenen op deskundige hulp bij 
het verzorgen van hun dieren.
Informatie over de vereniging 
en het lidmaatschap van Jong 
Leven Uitgeest wordt graag 
verstrekt door de secretaris F. 
Redeker, tel. 072-5330547.

IJmond - Rabobank IJmond 
nodigt haar leden van harte 
uit om deel te nemen aan één 
of meerdere activiteiten tijdens 
de RaboWeek IJmond van 16 
maart tot en met 21 maart. Aan-
melden kan via www.rabobank.
nl/ijmond. De medewerkers van 
de bank kijken er naar uit om u 
te ontmoeten!

De RaboWeek begint op maan-
dag 16 maart met de Leden-
avond in het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk. Deze avond in-
formeert de directie de aanwe-
zigen over de resultaten en de 
koers van de bank. Vervolgens 
verzorgt trendwatcher Rob 
Creemers een inspirerende le-
zing over de belangrijkste tech-
nologische trends van deze tijd 
en de wijze waarop deze onze 
leefomgeving beïnvloeden.
Dinsdag 17 maart staat Studio 
1 van de A9 Studio’s in Uitgeest 
geheel in het teken van het Ra-
bo Fashion & Food Event. Le-
den kunnen de smaak van de 
regio proeven en genieten van 
de laatste modetrends in een 
wervelende fashionshow vol 
verrassingen. De toegang be-
draagt 10 euro per persoon.

Tijdens de RaboWeek geven 
vier fotografen uit de IJmond 
workshops aan onze leden. De 
fotograaf geeft de nodige tips 
en trucs waarna de groep naar 
drie verschillende locaties gaat 
om onder begeleiding de tips 
en technieken in de praktijk te 
brengen. Na afloop is er gele-
genheid om de foto’s te bespre-

ken en wordt per cursist het 
mooiste exemplaar uitgekozen.  
Deelname aan de workshop fo-
tografie kost 10 euro per per-
soon.
Op woensdag 18 maart komt 
de sprookjesmusical naar het 
Kennemer Theater in Beverwijk. 
De laatste speeldag van de Ef-
teling-musical is begin maart, 
maar speciaal voor leden van 
Rabobank IJmond wordt de 
musical nog één extra keer ver-
toond! De kaartjes kosten 10 
euro per persoon.

Ondernemers zijn op woensdag 
18 maart van harte welkom in 
het Telstar Stadion in Velsen-
Zuid, waar Alexander Heijkamp, 
sectormanager van Rabobank 
Nederland, en inspirator Steven 
van Belleghem een lezing zullen 
geven. De toegang is gratis. Op 
donderdag 19 maart wordt de 
jaarlijkse Lenteborrel voor ver-
enigingen en stichtingen ge-
combineerd met een uitgebrei-
de workshop sponsorwerving 
van Danny de Graaf. Ook deze 
activiteit vindt plaats in het Tel-
star Stadion.

De RaboWeek krijgt een spor-
tieve afsluiting met een bij-
zondere hockeyclinic voor de 
jeugd! Het belooft een feest te 
worden voor de gepassioneer-
de fans en jong talent. De jonge 
spelers krijgen tips van interna-
tionals die op het hoogste ni-
veau spelen. Deelnemerskaar-
ten worden uitgereikt door de 
vier hockeyverenigingen in de 
IJmond.

Voor ieder wat wils in 
RaboWeek IJmond



Castricum - Op donderdag 5 
maart organiseert de Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland in 
samenwerking met Bezoekers-
centrum De Hoep een lezing met 
beelden onder de titel:  ‘Vijf jaar 
vogelwacht op Engelmansplaat’. 
De lezing wordt verzorgd door 
de vogelaars en natuurfotogra-
fen Fred van Vliet en Wim-Bart 
Stoop. De lezing vindt plaats in 
De Hoep en begint om 20.00 uur. 
Engelmansplaat is een zandplaat 
in de Waddenzee tussen Ame-
land en Schiermonnikoog. Voge-
laar Fred van Vliet uit den Helder 
heeft hier samen met Wim-Bart 
Stoop uit Alkmaar gedurende vijf 
jaar als wadwacht gewerkt. Foto: 
fred van Vliet. 

Lezing van 
wadwachten

Nederlaag komt hard aan
Castricum - Trainer Charles 
Loots heeft tijdens de voorbe-
spreking van de wedstrijd een 
mooie woordspeling bedacht. In 
de naam WV-HEDW staat bij de-
ze club de letter W aan het einde 
voor winst. Dat wilde FCC graag 
in een V veranderen. De V van 
Verlies. Dat ging niet op. Er kan 
gezegd worden dat de wedstrijd 
met ruime cijfers verlies werd 
gespeeld. Thuis werd er nog ge-
wonnen met 1-0, maar bij WV-
HEDW werd verloren met 5-1. 

Na vijf minuten kreeg FC Castri-
cum de eerste kans. Elario Zweet 
schoot net voor langs. Een paar 
minuten later, aan de ande-
re kant een zuivere buitenspel-
goal. Op zes meter rende deze 
speler van de thuisploeg op kee-
per Lars Beukers af en scoorde. 

1-0. De vlagger gaf aan dat deze 
aanval toch echt buitenspel was, 
maar dat werd genegeerd door 
de goed fl uitende scheids. Met 
een uitstekende snelle coun-
ter konden de Amsterdammers 
op 2-0 komen. Met deze uit-
slag werd de rust ingegaan. In 
de tweede helft namen de spe-
lers van FCC wat meer risico. De 
Amsterdammers vielen regelma-
tig uitstekend aan, met snelle en 
vaardige spelers.  Ze maakten 
het de achterhoede knap lastig 
en dit liep zelfs uit naar 4-0. Tij-
dens een opleving schoot Car-
lo van FCC de bal er netjes in. 
Het werd 4-1. Even later lag de 
bal er aan de andere kant weer 
in, waardoor de eerder genoem-
de eindstand 5-1 werd en WV-
HEDW verdiend had gewonnen. 
Foto: Hans de Koning. 

Maak ook kans op een 
mooie regenwatertuin

Castricum - Het regent steeds 
vaker en harder in Nederland. Bij 
elke regenbui stroomt er schoon 
water van de daken in het riool 
en bij stevige buien kan het riool 
al dat water niet aan. 
De straat staat dan blank en de 
rioolzuivering wordt belast met 
grote hoeveelheden schoon re-
genwater. Het is daarom een 
goed idee de regenpijp bij hui-
zen los te koppelen en het water 
in de tuin te gebruiken en lang-
zaam in de bodem te laten zak-
ken. Het stromende water ziet er 
mooi uit in de tuin en het water 
stimuleert het planten- en die-
renleven. Zo wordt de kans op 

wateroverlast kleiner en daar 
heeft iedereen voordeel van. De 
gemeenten Castricum en Heiloo 
willen de inwoners uitdagen aan 
dit regenwaterprobleem wat te 
doen. Daarom starten ze de ac-
tie ‘win de mooiste regenwater-
tuin’. Iedereen kan een plan ma-
ken voor de eigen tuin en mee-
dingen naar een bijdrage van 
maximaal 1.000 euro aan de rea-
lisatiekosten. 
Landschap Noord-Holland orga-
niseert in Castricum en in Hei-
loo inspiratie-bijeenkomsten. Al-
le informatie daarover staat op 
www.demooisteregenwatertuin.
nl. Foto: Stichting Rioned.

Jac. P. Thijsse tweede debatwedstrijd

Castricum - Donderdag vond 
de tweede Noord-Hollandse 
voorronde plaats van ‘Op weg 
naar het Lagerhuis’ in De Ro-
de Hoed in Amsterdam. Het Jac. 

P. Thijsse College werd twee-
de. Zestien scholen streden om 
de titel en uiteindelijk heeft CSG 
Jan Arentsz uit Alkmaar de wed-
strijd gewonnen. De jongerende-

batcompetitie is verbonden met 
het in de jaren 90 zo populaire 
VARA-programma ‘Het Lager-
huis’. De laatste reguliere uitzen-
ding hiervan was in 2010, maar 
de jongereneditie ‘Op weg naar 
het Lagerhuis’ keert sinds 1999 
jaarlijks terug bij de VARA. Ener-
zijds om jongeren de mogelijk-
heid te bieden hun debattech-
nieken te vergroten, maar ook 
om hen te laten ervaren wat de 
provinciale politiek inhoudt. 

De jonge debaters bogen zich 
over prikkelende stellingen. Ze 
debatteerden over de natuur-
toets, een quotum aan jonge-
ren in de Provinciale Staten en 
het wel of niet bevorderen van 
dierenwelzijn in de provincie 
Noord-Holland. De landelijke  fi -
nale wordt in het voorjaar uitge-
zonden door de VARA op NPO2.

Regio - Op zondag 9 maart or-
ganiseert de Kennemer Toer 
Club de eerste vrije toertocht 
van het seizoen, de Poldertocht. 
Er is een tocht van 70 km en een 
van 40 km. Tussen 10.00 en 11.00 
uur inschrijven in De Zien aan de 
Zienlaan in Uitgeest.

Poldertocht

Wethouder komt even 
buurten in Kurkenhof

Limmen - Wethouder Esther 
Hollenberg - wijkwethouder van 
Limmen   komt vrijdag tijdens het 
kurken sorteren in De Kurken-
hof van Stichting Limmen Lu-
diek langs. 
Tijdens haar werkbezoek aan 
het vernieuwde bestuur van de 
Stichting Bloemdagen begin van 
deze maand, kwam de wethou-
der naast mozaïeken met hya-
cinten ook in aanraking met het 
mozaïeken met kurken. Kurken-
drukploeg De Ranzige Bok was 

toen namelijk bezig om Neelie 
Kroes te maken. Neelie Kroes 
gaat een belangrijk onderdeel 
uitmaken van het wereldrecord 
kurken mozaïek van Limmen Lu-
diek 2 tot en met 7 juni in het 
park aan de Vuurbaak. Vrijdag-
avond 27 februari vanaf 19.00 
staan de poorten van De Kur-
kenhof weer wagenwijd open 
voor iedereen die wil helpen met 
het sorteren van kurken. Limmen 
Ludiek heeft nog steeds alle hulp 
hard nodig.

Castricum - Op dinsdag 17 
februari omstreeks 12.45 uur 
zag de politie een auto staan 
op de Beverwijkerstraatweg. 
De jongeren rond het voer-
tuig, zagen er erg jong uit en 
de politie besloot een contro-
le te doen. 

Er werd een 16-jarige jongen uit 
Heiloo herkend die regelmatig 

Joyrider luistert niet naar pa
de auto van zijn vader pakt. Op 
dit moment stond het voertuig 
stil en kon de politie weinig on-
dernemen. De vader is in kennis 
gesteld en hij gaf aan dat hij de 
sleutels goed verstopt, maar dat 
zijn zoon ze elke keer weer vindt. 
De politie heeft hem stevig toe-
gesproken en hoopt dat de vader 
inmiddels een kluis heeft aange-
schaft.
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Ophaaldata restafval
In week 10 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 2 maart. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 4 maart.
De Koog: donderdag 5 maart.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 6 maart. 

Burgerlijke stand

OVERLEDEN
A. Fatels, echtgenote van H.J.P. 
Putter, 68 jaar

GEHUWD
K. Wubbels en W.C. Schuijt

ONDERTROUW
M.J. Jacobs en E.J.W. Bakkum

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 1 kavel te koop!

www.kaveldealdedije.nl
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Expositie Allard Kaai 
in gemeentehuis 
Wethouder Wil Spaanderman opent woensdag 4 maart 2015 om 
20.00 uur in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest een ten-
toonstelling van de  olieverfschilderijen en tekeningen van de Uit-
geester Allard Kaai. De expositie is tot en met 24 april tijdens de 
openingsuren te bekijken.

Allard Kaai (1964, Alkmaar) studeerde in 1991 af aan de Hogeschool voor 
de kunsten in Utrecht, afdeling autonoom schilderen. Sinds die tijd heeft hij 
deelgenomen aan diverse exposities en kunstprojecten. 
Allard Kaai schildert landschappen en stillevens, in olieverf op paneel. Ken-
merkend voor zijn werk is de pasteuze aanbreng van de verf. Hij werkt naar 
waarneming en staat met zijn spullen buiten, midden in het landschap. 
Daar, ter plekke, moet het in één keer gebeuren. Er ontstaat zo eenheid van 
tijd, plaats en handeling. Daarna raakt hij het werk niet meer aan. Heeft het 
werk volgens hem ‘zelfstandig geen draagkracht’ dan valt het af. 
Allard Kaai: ‘Elk werk is een realistisch en subjectief verslag van het mo-
ment, van mijn gemoedstoestand en van het landschap, dat bij mijn voeten 
begint en tot de hemel reikt.’
Voor meer informatie: www.kaai.nl

Vergaderingen commissies
Maandagavond 2 maart vergadert de Commissie Samenlevingszaken 
en dinsdag 3 maart de Commissie Grondgebiedzaken. Deze openba-
re vergaderingen vinden plaats in de raadzaal en beginnen om 20.00 
uur. De complete agenda’s zijn te vinden via de homepage van de 
gemeentelijke website www.uitgeest.nl onder ‘Raadsinformatiesys-
teem’.

Allard Kaai: ‘Sneeuw en ijs op de Welsloot’

Sierkersen aangetast 
door tondelzwam
Bij drie van de zeven sierkersen (Prunussen) langs de Binnenkrui-
erstraat is aantasting geconstateerd door de tondelzwam. Eerder 
werd hier al een sierkers om die reden weggehaald. Ook de drie 
aangetaste bomen worden op korte termijn verwijderd. Dat ge-
beurt om veiligheidsredenen: takken en stam kunnen zomaar af-
breken. Bovendien hoopt de gemeentelijke groendienst besmet-
ting van de gezonde bomen nog te voorkomen.

Als de tondelzwam zichtbaar wordt is een boom eigenlijk al ten dode opge-
schreven. De schimmeldraden zitten diep in de boom. Na infectie ontstaat 
van binnen witrot. In de meeste gevallen sterft de boom binnen enkele ja-
ren. Bestrijding van de tondelzwam is niet mogelijk. 
Het toeval wil dat de bomen langs de Binnenkruierstraat ‘om en om’ besmet 
zijn. De nu nog gezonde bomen blijven staan. Mogelijk worden op de open-
gevallen plaatsen bomen van een andere soort geplant. Als de nu overblij-
vende bomen toch besmet zijn geraakt, is er over enkele jaren geen tota-
le kaalslag.

De sierkersen langs de Binnenkruierstraat zijn om en om besmet. 
De gezonde bomen blijven staan (foto: gemeente Uitgeest). 

Internationale Dag tegen 
Racisme op 21 maart
In de hal van het gemeentehuis van Uitgeest hangt tot 26 maart een 
kleine expositie ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Ra-
cisme en Discriminatie. Digitale tekeningen van de Haarlemse kun-
stenaar Marjolein van Haaften drukken zeven emoties uit van men-
sen die zich gediscrimineerd voelen: van angst, boosheid, agressie 
en verdriet tot ontkenning, terugtrekking en zelfuitsluiting.

De expositie is te zien tijdens de openingsuren en is een initiatief van Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland. 
De Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie wordt wereldwijd ge-
houden op 21 maart. Die dag is door de Verenigde Naties ingesteld naar aan-
leiding van het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960. De 
politie opende destijds het vuur op een groep mensen die demonstreerde te-
gen de apartheid.
De apartheid is inmiddels afgeschaft, maar racisme en discriminatie zijn nog 
aan de orde van de dag. En niet alleen in Zuid-Afrika. Tal van landen over de 
hele wereld staan op 21 maart stil bij het onrecht dat individuen en groepen 
elkaar aandoen.
Bij Bureau Discriminatiezaken kunt u terecht als u te maken krijgt met dis-
criminatie. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met leeftijd, handicap of 
godsdienst. 
Voor meer informatie: www.bdkennemerland.nl
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