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Uitgeest - Op zondag 6 
maart is er voor de hele fa-
milie een voorstelling: De 
sterke verhalen van Thor. 
De voorstellingen van Witte 
Raaf combineren mythologie 
met muziek. Op aanspreken-
de, komische en ontroeren-
de wijze verbinden ze mythen 
en sagen met muziek van be-
tekenisvolle componisten uit 
de (pop)geschiedenis, zoals 
in deze voorstelling nummers 
van de Beatles.

Thor heeft een enorme fanta-
sie. Hij zegt dat hij ontzettend 
sterk is en veel avonturen be-
leeft. Hij wil zanger, drummer 
én gitarist worden. De band-
naam weet hij al: de Torren! 
Of toch de Kevers? Maar met 

wie kan hij muziek maken? 
Zijn vader Odin heeft nooit 
tijd. Die bestuurt de we-
reld. En zijn buurmeisje Freya 
vindt Thor maar raar. Thor wil 
meetellen. Hij gaat de wereld 
in en wordt door Loki op de 
proef gesteld. Het wordt een 
avontuurlijke ontdekkings-
reis, over het ontstaan van 
de wereld en ook over Thor 
zelf.  Aanvang van deze fa-
milievoorstelling is 14.30 uur. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits 
nog beschikbaar), of via on-
line reservering. 

Voor meer informatie en an-
dere voorstellingen zie de 
website van De Zwaan Cul-
tureel.

Uitgeest - Bij de gemeente 
is een verzoek ingediend om 
een uitbreiding van super-
markt Jumbo te realiseren. 
Aan de achterzijde wil het 
bedrijf 400 m2 extra ruim-
te. Het parkeerterrein aan de 
voorkant zou 24 extra plaat-
sen krijgen en na een herin-
richting moeten vrachtauto’s 
vooruit het parkeerterrein op 
en af kunnen rijden waardoor 
de verkeersveiligheid zou 
verbeteren. Het is dan name-
lijk niet meer nodig achteruit 
in te steken. Niet iedereen is 
blij met het plan. Omwonen-
den maken bezwaar tegen 
het verdwijnen van groen in 
hun directe leefomgeving.

Jumbo wil 
uitbreiden
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

OSU Radio nu ook onderdeel 
van omroepsamenwerking

Uitgeest - De lokale omroep 
van Uitgeest, OSU Radio, is 
nu ook onderdeel van de sa-
menwerking van omroepen 
in de regio. Afgelopen don-
derdag tekende bestuurs-
voorzitter Richard Schmitt de 
documenten op een vergade-
ring van de andere aangeslo-
ten omroepen in Egmond aan 
Zee.  
In januari werd er door de 
lokale omroepen van Ber-
gen, Castricum en Heiloo 
een stichting opgericht om 
de samenwerking te forma-
liseren, met de naam Com-
bimedia Noord-Kennemer-
land. De drie omroepen wer-
ken al sinds de zomer van 
2014 intensief samen. Ri-
chard Schmitt is blij met de 
samenwerking: ,,Op deze 
manier kan ook de omroep 

van Uitgeest meedoen met 
het uitwisselen van program-
ma’s, waardoor de inwoners 
van Uitgeest een uitgebreider 
programma-aanbod krijgen.”  
Ook de drie andere omroe-
pen zijn blij met de aanslui-
ting. ,,Aangezien de gemeen-
tes intensief samenwerken 
in BUCH-verband, is het lo-
gisch dat de omroepen dat 
ook doen. Voor ons is hier-
mee de regio gevormd, nu is 
het de bedoeling de samen-
werking uit te bouwen”, aldus 
de vertegenwoordigers van 
RTV80, Omroep Castricum 
en BE@TFM. Op de foto, van 
links naar rechts: Geert Bou-
man (BE@TFM Heiloo), San-
der Verschoor (Omroep Cas-
tricum), Ron Bulters (RTV80), 
Richard Schmitt en Eduard 
Hoekmeijer (OSU Radio).

De sterke verhalen 
van thor 

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

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

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

Waarom is de sluizenroute 
ongeschikt als omleidingsroute?

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden hele-
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. Het verkeer kan 
dan door de Wijkertunnel rijden. Sommige mensen denken 
dat het handig is om in plaats daarvan de Sluizenroute te 
nemen, via de zeesluis bij IJmuiden. Maar is die wel ge-
schikt? Het antwoord daarop is ondubbelzinnig: nee. 
Behalve dan voor liefhebbers van filerijden.

Haakse bochten
Wat maakt de sluizen tot zo’n slechte omleidingsroute? Eén 
enkele blik op het sluizencomplex leert dat de weg over de 
sluizen compleet ongeschikt is om veel verkeer te verwer-
ken. Dit komt door de talrijke haakse bochten over de sluis-
deuren. Auto’s moeten er noodgedwongen langzaam rijden. 
En als er een zeeschip door de Zuidersluis vaart, dan staat 
het wegverkeer stil. Scheepvaart heeft immers voorrang en 
houdt geen rekening met de spits. De sluizenroute gebrui-
ken is vragen om in de file aan te sluiten.

Omleidingsroute via Wijkertunnel
Verkeer dat normaal gesproken door de Velsertunnel rijdt, 
wordt tijdens de renovatie omgeleid via de Wijkertunnel. 
Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat weggebruikers deze route 
goed kunnen gebruiken: er komen extra verbindingswegen 
en in de Wijkertunnel komt een tijdelijke, extra rijstrook.

Fietsers
Tijdens de renovatie van de Velsertunnel is de sluizenroute 
voor automobilisten uitdrukkelijk af te raden. Maar voor de 
sportieve forens en andere fietsers is de route tegen die 
tijd – op dit moment vinden nog herstelwerkzaamheden 
plaats – juist wel goed toegankelijk. Het fietspad is in 2015 
opgeknapt.

Nieuwe zeesluis IJmuiden
Rijkswaterstaat heeft de planningen van de aanleg van een 
nieuwe zeesluis in het sluizencomplex en de renovatie van 
de Velsertunnel lang van te voren naast elkaar gelegd. 
Voor het autoverkeer heeft het gelijktijdig uitvoeren van 
deze projecten geen gevolgen. Zowel het wegverkeer als 
de scheepvaart kan het sluizencomplex blijven gebruiken. 
Wel verwacht Rijkswaterstaat dat er tijdens de aanleg van 
de zeesluis korte stremmingen plaatsvinden, maar we doen 
er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, 
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel of 
Twitter: @Velsertunnelrws. 

Uitgeest – Wie op de Middelweg loopt of fietst hoort al van 
verre het timmeren en zagen, breken en boren van ijverige 
bouwvakkers. En dichter bij de bakkerswinkel van Putter is 
te zien waar die bouwactiviteit vandaan komt. De fraaie zaak 
krijgt een metamorfose én een fikse uitbreiding, omdat het 
pand ernaast erbij getrokken wordt. Zo ontstaat er een fij-
ne, ruime winkel. De details worden nog geheim gehouden 
tot de feestelijke heropening op 15 maart. Tijdens de laatste 
weken van de verbouwing is iedereen welkom in de knusse 
winkel aan de Langebuurt 55, waar Putter ruim 160 jaar ge-
leden is begonnen.

Verrassende verbouwing 
bij Bakkerij Putter

Toelichting Provincie 
op Hub-dorp

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

In de bijeenkomst van 9 februari over de Omgevingsvisie Uit-
geest 2030 maakten vele bewoners hun wensen en prioriteiten 
over de toekomst van Uitgeest kenbaar. Met de opbrengst van 
deze avond en die van de verdere participatie via enige werk-
groepen komt de realisatie van een breed gedragen toekomst-
beeld nu heel snel dichterbij. Minder positief is de bijdrage die 
de Provincie Noord-Holland meende te moeten leveren met het 
schrikbeeld ‘Hub-dorp’ Uitgeest. Uit publicaties van het Rijk, de 
Provincie en regisseur Vereniging Deltametropool komt naar 
voren dat men de capaciteit van de infrastructuur op de weg, op 
het spoor en door de lucht, tot het uiterste op wil voeren. Ver-
volgens zou met een straal van 1,5 km rond het station Uitgeest 
een maximale urbanisatie met woontorens, kantoorgebouwen 
en parkeerterreinen gerealiseerd dienen te worden. Sportvel-
den, zwembad De Zien, Kinderboerderij, visvijver en de volks-
tuinen zouden moeten wijken. Ook het oude dorp en het cen-
trumgebied liggen binnen de urbanisatiecirkel. Allemaal in ver-
band met het opgedrongen Prorail opstelterrein, in de omge-
ving waarvan dus hightech-achtige gebouwen dreigen te verrij-
zen. Dit is absoluut niet wat de bewoners voor ogen staat!
Daarnaast blijkt door de gemeente Haarlem en Provincie NH 
ook nog eens een consortium, met wederom de Vereniging 
Deltametropool en onder andere Grontmij, te zijn ingezet om 
via een mobiliteitsvisie voor Zuid-Kennemerland het concept 
Hub-dorp aan Uitgeest op te dringen. Er lijkt willens en wetens 
inbreuk te worden gemaakt op zowel de autonomie van onze 
gemeente als op de realisatie van de belangrijke Omgevingsvi-
sie Uitgeest 2030. Bewoners, raad en college dienen hier alert 
op te zijn en alles in het werk te stellen om de juiste verhoudin-
gen te herstellen. In het gemeentehuis komt de Provincie op 8 
maart vanaf 20.00 uur haar beleid rond Hub-dorp Uitgeest toe-
lichten. Wij roepen alle betrokken bewoners op om hierbij aan-
wezig te zijn en van zich te laten horen.
Werkgroep Acties Uitgeest e.o., Frank du Long, voorzitter.
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Overdekte vlooien-
markt in De Bloemen

Castricum - In sporthal De 
Bloemen is op zondag 13 
maart van 10.00 tot 17.00 uur 
een vlooienmarkt waar van 
alles te koop is. Denk aan an-
tiek, curiosa, snuiterijen, bro-
cante, huisraad en kleding. 
En er is meer. Aantrekkelijk 
voor bezoekers die op zoek 
zijn naar iets moois voor wei-
nig geld en voor iedereen die 

de overtollige spullen wil ver-
kopen. Een kraam is te huur 
voor 22,50 euro en kan ge-
huurd worden via www.ani-
mo-vlooienmarkten.nl of tel.: 
06-39108152. 
De entree is 2,50 euro, voor 
65+ is dat 2,00 euro en kin-
deren tot twaalf jaar kunnen 
onder begeleiding gratis naar 
binnen.

Homeopathie Noord Holland
verhuisd naar nieuwe locatie

Castricum - Sinds 1 januari 
2016 is de praktijk voor klas-
sieke homeopathie gevestigd 
in het Ondernemerscentrum 
Castricum,  Oude Parklaan 
111 in Castricum. Dit is op 
het terrein van Dijk en Duin. 
,,Een fi jne werkplek, een 
heerlijke rustige kamer met 
uitzicht op de vijver en oude 
bomen”, vertelt Saskia Olivier. 
,,Ik heb met veel plezier ge-
werkt in Limmen. Maar in de-
ze kamer komt de natuur als 
vanzelf binnen. Wat past nou 
beter bij een natuurlijke ge-
neeswijze als homeopathie”, 
vervolgt zij lachend. ,,Home-
opathie maakt immers ge-
bruik van natuurlijke midde-
len. Bovendien neemt de ho-
meopaat tijd voor u en voor 
al uw klachten. Eigenlijk kun 
je bij een homeopaat terecht 
met alle klachten die als ver-
velend en storend worden er-
varen. De klachten kunnen li-
chamelijk te zijn, maar dat 
hoeft niet. Ook emotionele 

en mentale klachten als ver-
driet, angsten, slecht slapen, 
irritaties, boosheid, vermin-
derde concentratie kunnen 
behandeld worden. Klach-
ten zijn een gevolg van een 
verstoord evenwicht. Het ho-
meopathische geneesmiddel 
verhoogt de algehele weer-
stand en brengt een mens 
weer in evenwicht, waardoor 
de klachten wegtrekken.” 

Een verwijzing van de huis-
arts is niet nodig. De mees-
te zorgverzekeringen ver-
goeden klassieke homeopa-
thie in het aanvullende pak-
ket. Het gaat dus niet ten 
koste van het eigen risico.  
Meer informatie? Maak vrij-
blijvend een afspraak of be-
zoek de website. Saskia Oli-
vier, Homeopathie Noord 
Holland. Oude Parklaan 111 
Castricum, www.homeopa-
thie-noordholland.nl, info@
homeopathie-noordholland.
nl, tel.: 06-29566438.

Steun voor startende ZZP-ers

Regio - De gemeenten Uit-
geest, Castricum, Alkmaar, 
Langedijk en Bergen hel-
pen ZZP-ers bij het opstar-
ten van hun eigen bedrijf. De 
gemeenten hebben Onder-

nemen Werkt! gevraagd een 
programma te ontwikkelen 
voor de startende onderne-
mer. Ondernemen Werkt! on-
dersteunt starters bij het op-
stellen van een gedegen on-

dernemingsplan en organi-
seert het voorlichtingen en 
workshops.

Deelnemers worden bege-
leid tijdens wekelijkse bijeen-
komsten. De volgende groep 
gaat in mei 2016 van start. 
Het zes maanden durend tra-
ject is bedoeld voor de pro-
fessional die voor zichzelf wil 
beginnen. Iedereen die van-
uit zijn professie als ZZP-er 
wil starten, naast werk, vanuit 
een uitkeringssituatie of de 
reeds gestarte ondernemer 
kan meedoen. Er wordt ge-
werkt in groepen van maxi-
maal twaalf deelnemers. 

Ondernemen Werkt! werkt 
nauw samen met De Om-
mezwaai in Castricum. Hier 
zullen ook de trainingen 
plaatsvinden. Geïnteresseer-
den kunnen zich per e-mail 
aanmelden voor het traject 
via ja@ondernemenwerkt.
nl. Bel voor meer informa-
tie met Jacqueline Boots 06-
26050412 of kijk op www.on-
dernemenwerkt.nl.

Castricum - Tussen zater-
dag 18.00 en zondag 8.20 
uur is gepoogd in te breken 
bij een woning op de Pirola. 
Er is een steen door het raam 
van de achterdeur gegooid. 
De deur was echter goed op 

Twee pogingen 
inbraak woning 

slot en men is niet binnen ge-
weest. Omstreeks  19.00 uur 
is er geprobeerd in te breken 
bij een woning aan de Jan 
Hobergstraat. 
Hier werden twee mannen 
overlopen door de bewo-
ner van de woning. Er wer-
den moeten in het kozijn ge-
constateerd. De bewoner kon 
geen duidelijk signalement 
doorgeven.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur 
Rokjesdag - Ladies Night

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur

zondag 19.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

woensdag 20.15 uur 
Room

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 19.30 uur
maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur 
Knielen op een bed violen

zaterdag 18.30 uur  dinsdag 14.00 uur 
Hail Caesar

vrijdag 18.30 uur
Lady in the Van

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
dinsdag 20.00 uur 

The Revenant
zondag 16.00 uur

Publieke werken
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur  
zondag 13.15 uur   woensdag 15.30 uur  

Robinson Crusoe - 2D
donderdag, vrijdag, zaterdag &

 zondag 16.00 uur   woensdag 16.00 uur  
Zootropolis (NL) 3D

donderdag & vrijdag 13.15 uur  
Zootropolis (NL) 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag &
 zondag 13.15 uur   woensdag 13.30 uur  

Alvin en de Chipmunks: Road Trip
donderdag, vrijdag & zondag 11.00 uur  

Woezel en Pip
donderdag & vrijdag 11.00 uur  

zaterdag 13.15 uur
zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur

Buurman & Buurman  
al 40 jaar beste vrienden

Programma 3 maart  t/m  9 maart 2016

Room met Oscar voor 
actrice Brie Larson

Room vertelt het bijzondere 
verhaal van Jack, een ener-
giek jochie van vijf dat lief-
hebbend wordt opgevoed 
door zijn ma (Brie Larson). 
Maar hun leven is allesbe-
halve normaal: ze zitten op-
gesloten in een kamer van 
drie bij drie meter, zonder ra-

men. Als Jack steeds nieuws-
gieriger wordt naar zijn situa-
tie, verzinnen ze een plan om 
te ontsnappen. 

Uiteindelijk krijgen ze te ma-
ken met wat wellicht nog het 
meest beangstigende voor ze 
is: de echte wereld. 

De Oscar Beste Acteur ging 
naar Leonardo DiCaprio in 
The Revenant, een meesle-
pende en intrigerende fi l-
mervaring, geïnspireerd op 
een waargebeurd verhaal. 
Het is een episch avontuur 
van één man over overleven 
en de buitengewone kracht 

The Revenant van de menselijke geest. Tij-
dens een expeditie diep in 
de ruige Amerikaanse wil-
dernis wordt de legendari-
sche avonturier Hugh Glass 
aangevallen door een beer 
en voor dood achtergelaten 
door zijn gezelschap. Tijdens 
zijn overlevingstocht onder-
gaat hij enorme tegenslagen 
en wordt hij verraden door 
zijn vertrouweling. 
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Castricum - Inova Alkmaar 
houdt een inloopspreekuur in 
het gemeentehuis van Cas-
tricum. Elke woensdag tus-
sen 13.00 en 16.00 uur kun-
nen vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning, die val-
len onder de maatschappe-
lijke begeleiding van Inova, 
binnenlopen. De begeleiding 
wordt gedaan door vrijwilli-
gers. Tijdens het spreekuur 
zijn twee medewerkers aan-
wezig, van wie één Arabisch 
spreekt. 
De vrijwilligers helpen de 
vluchtelingen die nieuw in 
de gemeente komen wonen 
met het regelen van prakti-
sche zaken. Nieuwe vrijwil-
ligers zijn welkom, aanmel-
den: vluchtelingenhulp@ino-
va-ijmond.nl.

Spreekuur voor 
vluchtelingen

Zomerse kunstmarkten 
op Bakkerspleintje

Castricum - De onderne-
mers van het Bakkerspein-
tje houden drie kunstmark-
ten deze zomer. Want Cas-
tricum barst volgens hen van 
de kunstenaars, maar zij zijn 
bescheiden. Om kunst in de 
schijnwerpers te plaatsen 
wordt een beroep gedaan 
op de kunstenaars in de ge-
meente Castricum, dus ook 
Limmen, Akersloot en De 
Woude, die het zinvol vinden 
deel te nemen aan één van 

deze markten. Als er kramen 
over zijn, kunnen  mensen 
uit de directe omgeving ook 
een kraam huren. De mark-
ten worden gehouden op 16 
en 30 juli en 6 augustus. Elke 
markt heeft maximaal 25 kra-
men. Een gevarieerde aan-
bod is natuurlijk gewenst.

Neem contact op met Rode-
rick Taylor; e-mail roderick-
taylor@hotmail.com tel. 06-
57537430. 

Lezing van Van Eyck tot 
Dürer in de bibliotheek

Castricum - De Boeken-
week, die plaatsvindt van 12 
tot en met 20 maart, staat ge-
heel in het teken van de oos-
terburen. Onder het motto 
‘Was ich noch zu sagen hätte’ 
organiseert Bibliotheek Ken-
nemerwaard allerlei soorten 
activiteiten. 

Op donderdag 17 maart is er 
een lezing in de bibliotheek 
Castricum: Van Van Eyck tot 
Dürer. In de 15de eeuw gold 
vooral de Vlaamse schilder-
kunst als de beste. Compo-
sities, maar ook details, van 
Vlaamse en Brabantse schil-
ders als Jan van Eyck en Ro-

gier van der Weyden werden 
één op één overgenomen 
door Duitse schilders. Hele 
composities, details of tech-
nische methoden vonden 
hun weg in de Duitse schil-
derkunst. Speciaal voor de 
Boekenweek gaat kunsthis-
toricus Martijn Pieters in op 
deze onderlinge culturele uit-
wisseling en waardering tus-
sen de kunstenaars in Vlaan-
deren en Duitsland. Aanvang 
20.00 uur De toegang be-
draagt vijf euro. Kaarten via 
de activiteitenagenda op de 
website of in één van de ves-
tigingen bij de klantenservice 
van de bibliotheek. 

Castricum - Zondag  rond 
2.20 uur werd door een ze-
ventienjarige jongen een fl es 
Apfelkorn weggenomen bij 
café City uit een kast die niet 
op slot was. Tijdens de  fouil-
lering  bleek de jongen ook 
nog een fl es Malibu bij zich 
te hebben. Deze zou hij van 
een vriend gehad  hebben. 
De jongen deed afstand van 
beide fl essen drank, is aan-
gehouden en overgebracht 
naar het politiebureau in Alk-
maar.

Diefstal drank

Akersloot - Zaterdag tussen 
17.30 en 24.00 uur is ingebro-
ken bij een woning aan de 
Wagnerlaan. Via de achter-
zijde  is de woning betreden 

Inbraak via het bovenraampje boven 
de achterdeur, zowel erin als 
eruit. 
Meerdere ruimtes zijn door-
zocht. Er is in ieder geval een 
laptop en een I-Pad wegge-
nomen. De poort van de tuin 
was ook ontzet.

Popkoor Take It Easy
in De Oude Keuken

Bakkum - Het pop- en  mu-
sicalkoor Take it Easy uit Be-
verwijk, onder leiding van 
Gijs Braakman, bestaat in 
maart tien jaar. Dit wordt ge-
vierd met een  uitverkocht  
jubileumconcert in Heems-
kerk. Maar op zaterdagmid-
dag 5 maart van 15.00 tot 
16.30 uur geeft het koor in de 
zaal bij  van De Oude Keuken 
een try out. 
Het koor wordt begeleid door 
pianist Ronald van der Veen. 
De gasten kunnen genieten 
van een gevarieerd repertoire 
van bekende nummers. Zoals 

West Side Story, Sister act, 
Adèle, Queen, Abba, Pink, 
Dotan en nog veel meer! 
De koorleden komen uit de 
hele regio, van Castricum tot 
Santpoort. Ook zingen in het 
koor? Elke zangsoort is wel-
kom. Op maandagavond om 
19.30 uur is het mogelijk vrij-
blijvend een repetitie bij te 
wonen in de muziekschool 
boven het Kennemer Theater 
in Beverwijk. 
Op www.everyoneweb.com/
takeiteasykoor kunnen nieu-
we koorleden terecht voor in-
formatie.

www. .nl

www. .nl

Nog twee jaar ‘s nachts extra 
vliegtuigen boven het dorp

Regio - Sinds 28 mei 2015 is 
er ‘s nachts meer vliegverkeer 
boven Castricum en omge-
ving. Dit is het gevolg van het 
niet meer gebruiken van een 
van de twee nachtroutes we-
gens veiligheidsredenen. Alle 
vliegtuigen die ‘s nachts lan-
den op de Polderbaan gebrui-
ken sindsdien de nachtroute 
waarbij ze over de gemeente 
Castricum vliegen. 
Luchtverkeersleiding Neder-
land (LVNL) maakte tijdens 
het Regioforum van de Omge-
vingsraad Schiphol op 26 fe-
bruari bekend dat het realise-
ren van de beoogde defi nitie-
ve oplossing van dit probleem 
langer duurt dan verwacht. 
Het streven was om medio 
2016 een defi nitieve oplos-
sing geïmplementeerd te heb-
ben. Vanwege de complexiteit 
van de technische aanpassin-
gen die daarvoor nodig zijn, 

verwacht LVNL een vertraging 
van twee jaar. In april 2016 
informeert LVNL de Omge-
vingsraad Schiphol nader over 
de uitgevoerde analyse en de 
planning, inhoud en effecten 
van de beoogde oplossing.
Luchtverkeersleiding Neder-
land (LVNL) gebruikt vanaf 28 
mei 2015 tijdelijk de verkorte 
nachtelijke aanvliegroute (AR-
TIP2C)niet meer vanwege een 
veiligheidsprobleem. Deze 
route loopt vanaf Hoorn naar 
de Polderbaan. Dit betekent 
dat het vliegverkeer uit ooste-
lijke richting met bestemming 
Polderbaan ‘s nachts de route 
ARTIP3B neemt: de route over 
zee via Castricum en Limmen. 
Daardoor is er meer nachte-
lijk vliegverkeer boven Castri-
cum en Limmen en in de om-
geving. Het planningssysteem 
van LVNL was niet nauwkeu-
rig genoeg om de vluchten 

vanaf de twee nachtroutes 
uit het westen en het oosten 
goed op elkaar te laten aan-
sluiten voor landing op de Pol-
derbaan. Hierdoor was de af-
stand tussen de vliegtuigen 
onvoldoende gewaarborgd. 
Door toenemende veiligheids-
eisen was LVNL genoodzaakt 
om te stoppen met deze werk-
wijze.
Ga voor meer informatie naar 
www.omgevingsraadschip-
hol.nl.
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Een bezoek meer dan waard!

De Eendenkooi, een 
uniek cultureel erfgoed
Uitgeest - Een zweem van 
geheimzinnigheid hing vroe-
ger om de eendenkooi in Uit-
geest. Waarschijnlijk door het 
feit dat de kooi niet vrij toe-
gankelijk is om de rust van de 
eenden te waarborgen. Her-
man Rasch is een van de elf 
vrijwilligers bij Landschap 
Noord-Holland en is regel-
matig in de kooi te vinden. 
Maandag is een werkdag en 
hij heeft zojuist een boom 
omgezaagd, maar neemt 
graag de tijd om zijn verhaal 
te doen tijdens een rondlei-
ding. Herman: “De Eenden-
kooi Van der Eng Uitgeest 
is cultureel erfgoed en een 
van de oudste kooien in Ne-
derland. In 1588 deed Hes-
sel Pieters aanvraag voor de 
bouw van een vogelkooi, zijn 
erven hebben in 1620 de-
ze kooi gebouwd en in wer-
king gesteld. De kooi werd 
beheerd door een beroeps-
kooiker, tuinder of later bij-
voorbeeld door de kastelijn 
van De Ooievaar. Die kreeg 
dan kooikersrecht en zo de 
inkomsten uit de eenden die 
hij ving en naar de poelier 
bracht of van het snoeihout 
dat hij verkocht aan boe-
ren. De laatste beroepskooi-
ker was Baars, na zijn overlij-
den is het overgedaan aan de 
gemeente die het beheer aan 
Landschap Noord-Holland 
gaf. De kooi was inmiddels 
verwaarloosd en boswach-
ter Dirk van der Eng heeft het 
met een aantal vrijwilligers 

helemaal opgeknapt. Helaas 
overleed hij kort daarop, zijn 
vrouw Gertruud haalde haar 
kooikersakte en is nu de of-
fi ciële kooiker.” 
Momenteel worden de wil-
gen geknot en gebost. Er 
wordt gewerkt van 1 febru-
ari tot 1 oktober. Dan wordt 
het jachtseizoen geopend en 
moet de kooi klaar zijn om 
eenden te vangen. Herman: 
“We vangen niet meer, maar 
hij moet wel vangklaar staan 
en er mag dan ook niet meer 
gewerkt worden. Er moet vol-
ledige rust zijn in de kooi. 

In vroeger tijden werden een 
paar honderd eenden gevan-
gen. Met passie vertelt Her-
man hoe het vangen pre-
cies werkt: “De wilde een-
den worden naar de plas ge-
lokt door staleenden die wij 
zelf opkweken, makke een-
den, niet gekortwiekt, die ge-
wend zijn aan mensen. Het 
hele jaar komt een vrijwilliger 
iedere dag de eenden voeren. 
Momenteel zitten er dage-
lijks zo’n honderd eenden op 
de plas. Dit wordt bijgehou-
den in een logboek waar ook 
alle andere activiteiten wor-
den genoteerd als nestkast-
jes schoonmaken en overig 
onderhoud. Ook worden de 
verschillende soorten eenden 
geteld en geregistreerd. Per 
jaar gaat er 3.500 kilo graan 
doorheen om in de vangpij-
pen te strooien. De staleen-
den kennen het ritueel en 

zwemmen naar het voer in de 
pijpen. De wilde eenden gaan 
achter hen aan en de kooiker 
jaagt hen op zodat ze in de 
spiegel, een net, vliegen en 
door een ingenieus systeem 
gevangen worden. De kooi-
ker kreeg daarbij vroeger ook 
wel hulp van het zogenaam-
de kooikerhondje.” 

Via een kijkgat in de obser-
vatiehut krijg je goed zicht 
op de plas en wijst Herman 
aan welke eenden, ondanks 
ons gefl uister, al in de gaten 
hebben dat er mensen in de 
buurt zijn. Vanuit hier krijg 
je zicht op de vijf vangpijpen 
waar vrijwilliger Gianni het 
graan strooit. Grote schot-
ten houden hem uit het zicht 
van de eenden. Het duurt 
heel even, maar dan zie je 
midden in een hoop gespet-
ter de kontjes van de een-
den omhoog steken terwijl 
ze het graan oppikken. Hoe-
wel je eenden natuurlijk ook 
in de eerste de beste sloot 
kunt bekijken, is dit een bij-
zondere ervaring, vooral om-
dat je hier een systeem uitge-
legd krijgt dat bijna vierhon-
derd jaar oud is. Herman: “Wij 
geven excursies via het Land-
schap Noord-Holland.Als Uit-
geester moet je dit toch een 
keer gezien hebben.” Dan 
trots: “Het is niet voor niets 
cultureel erfgoed.” 
Opgeven voor excursies kan 
via www.landschapnoordhol-
land.nl. (Monique Teeling).

Een bezoek meer dan waard!

Leer fotobeheer en 
-bewerking met Picasa

Regio - Heel veel mensen 
gebruiken het gratis fotopro-
gramma Picasa. 

Ambassadeurs van vrijwilli-
gersorganisatie SeniorWeb 
leggen maandag 7 maart van 
14.00 tot 16.00 uur graag uit 
hoe men dit programma kan 
installeren en gebruiken. Lo-
catie: bibliotheekvestiging 

Heemskerk aan het Maer-
ten van Heemskerckplein 3. 
Deelname is vijf euro voor bi-
bliotheekleden en voor wie 
lid is van Seniorweb, anderen 
betalen 7,50. Kaartverkoop 
via de website www.biblio-
theekijmondnoord.nl of bij de 
klantenservice van de biblio-
theekvestiging in Heemskerk 
of Beverwijk.

Uitgeest - Evelien Martens, 
vrijwilliger bij De Zwaan Cul-
turee was erbij, de voorstel-
ling van Marjan Berk: ,,De in-
grediënten voor deze avond 
staan ons op het toneel al 
op te wachten: een 83-jarige 
schrijfster, een 61-jarige man 
met warme stem en dito uit-
straling en een 38-jarige fri-
vole pianiste. Ik neem plaats 
links van het midden en we 
wachten tot de laatste be-
zoekers onder begeleiding 
van een klein applausje bin-
nen zijn. Jan en Marjan ne-
men de microfoon ter hand 
en starten de avond met een 
lied. Mijn oog valt even op de 
vier grote vellen papier die 
voor hen op de grond liggen. 
Laten we het voor het ge-
mak maar een grote spiek-
brief noemen. Wat doe je ei-
genlijk als je oud bent? In elk 
geval wordt de dag gestart 
met ‘Nederland in Bewe-
ging’. De mambo wordt drif-
tig door Marjan voorgedaan 
evenals het trainen van het 
gefaseerd zitten. Marjan is 
op dreef. Hier en daar wordt 
er gegniffeld. Na het eer-
ste verhaal uit Marjans eigen 
werk is Uitgeest opgewarmd. 

‘Mijn kleinkinderen durven 
niet meer bij me in de auto. 
En ik heb net op frauduleuze 
wijze mijn rijbewijs verlengd’, 
deelt ze met ons. Ik lach en 
kijk om me heen. Ik besef 
me dat ik met voorsprong de 
jongste in de zaal ben. En dit 
dus een erg herkenbaar ver-
haal voor mij is met mijn bij-
na 87-jarige oma. Ook al is 
ze ‘ happy as can be’, ik zal 
niet meer zo snel naast haar 
in de auto kruipen. Naast de 
korte anekdotes en verha-
len is er ook muziek. Jan El-
bertse zingt liedjes van Toon 
Hermans en Guus Vleugel. 
Een mooie warme stem. De 
Zwaan omarmt deze bijzon-
dere man direct. Jan is niet 
alleen Dick Bruna, die een 
van de karakters is die hij in 
de afgelopen jaren speelde, 
maar bovenal gewoon Jan. 
Een bijzonder fi jne zanger. 
En dan is daar pianiste Jelke 
die zich zo nu en dan in de 
anekdotes mengt. Met een 
lied over haar eisprong, eier-
stokken en weet ik wat al niet 
meer, slaat ze de plank iet-
wat mis. Dit doet echter niks 
af aan haar fi jne en lichtvoe-
tige pianospel de rest van 
de avond. De liedjes hebben 
echter nauwelijks raakvlak-
ken met hetgeen er verteld 
wordt. Wederom een gemis-
te kans. Na vijf kwartier slui-
ten Jan, Marjan en Jelke deze 
voorstelling in de Zwaan Cul-
tureel af. De voorstelling laat 
ons in ieder geval zien dat 
je als oudere echt niet voor-
goed achter de geraniums 
hoeft te gaan zitten. Maak 
het leven leuk. Je mag er zijn!  
Marjan sluit de avond af met 
het lied ‘Ik ben er nog’. En ze 
is er nog.”

(N)ooit te oud to be happy, 
voorstelling Marjan Berk

www.lijfengezondheid.nl
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De column van Monique.....

Je zag ze al dagen door het dorp rijden of op de snelweg en afgelopen vrijdag zag ik een 
aantal bij school staan wachten. Auto’s met een skibox bovenop. Ga je op wintersport 
dan is er natuurlijk geen tijd te verliezen, want zo’n beetje half Nederland schijnt gelijktij-
dig richting sneeuw te willen. Dus zodra de school uit is, kinderen in de auto plempen en 
door, om vervolgens achteraan te sluiten in de talrijke files. Als ik het goed begrijp waren 
die er nu zelfs ‘s nachts. Dan kun je heel veel vakantievoorpret hebben, maar als je mid-
den in de nacht gapend met je kotertjes vaststaat op een of andere Duitse Autobahn dan 
is die pret ver te zoeken.
U vat ‘m natuurlijk al, ik ben geen wintersporter. Heb het ooit gedaan, omdat anderen 
vonden dat ik pas kon oordelen als ik er daadwerkelijk geweest was. Ik was er wel ge-
weest, ja echt. Ik heb zelfs verkering gehad met een Oostenrijker. Dus ik weet donders-
goed hoe een dorp in de sneeuw eruitziet. Of hoe je auto niet meer te vinden is, omdat ie 
’s nachts volkomen ondergesneeuwd is. Ik weet hoe lang het duurt voordat je hem weer 
uitgegraven hebt en zorg er maar voor dat je precies weet waar je ‘m geparkeerd hebt, 
zodat je niet de bolide van je buurman staat uit te graven. Zijn broertjes werden op vier-
jarige leeftijd door hun moeder boven aan de berg op een slee gezet en zo suisden ze na 
een ferme duw richting school. In die periode heb ik niet geskied vanwege een operatie 
en daarna was het over met de verkering. Ik kon geen sneeuw meer zien zonder aan mijn 
foute Oostenrijker te denken. Ook voelde ik lange tijd niet de behoefte, omdat ik behept 
ben met een ernstige variant van hoogtevrees. Die keer dat ik over het dak van een inge-
sneeuwde hut moest skiën staat mij nog glashelder voor de geest. Ik dacht dat de skile-
raar een grap maakte, maar het lachen verging mij toen ik zag hoe de eerste uit de groep 
het schoorsteentje nog maar net wist mis te pijlen. En nu zag ik van de week het fotomo-
ment van de koninklijke familie die zoals altijd in Lech hun skikunsten vertoonde. Noncha-
lant hangend aan een skilift werd Maxima in haar rode kekke skipak omhoog getrokken. 
Ze is er in bedreven, dat zag je zo. Ze wuifde nog met één hand naar de fotografen. Ik 
vond ‘t sowieso een hele toer om überhaupt een beetje vloeiend op dat stangetje te gaan 
zitten. Afijn, ze kunnen het nog niet allemaal even goed. De tienjarige Alexia brak haar 
been, best sneu. Volgens mijn dochter behoort zij tot de ‘koninkrukke’ familie.
  

Monique Teeling

Wintersport

Uitgeest -  Alle activitei-
ten vinden plaats in dorps-
huis de Zwaan, tenzij an-
ders vermeld. Soosactivi-
teiten, dagelijks van maan-
dagmiddag tot en met vrij-
dagmiddag. Voor inlichtin-
gen over de Soos, bel naar 
tel.: 312127.

Activiteitenkalender 
maart 
Maandag  7, 14, 21:
10.00 -13.15 uur: Koffie-
Plus.
10.00-12.00 uur:  Biljartles 
dames
13.30 -16.45 uur: Biljarten 
en bridgen .
9.00-10.00 uur:  Pilatus , te-
vens van 10.15-11.15 uur
14.30-16.30 uur:  Geester-
heem: sociale activiteiten 
Rode Kruis, ook verkoop, 
inl: 312712
Maandag 7 en 14:
9.00-10.30 uur en 10.30-
12.00 uur: Computercursus
Maandag 7 en 21 maart: 
10.00-12.00 uur: Schrijvers-
kring
Dinsdag  1, 8, 15, 22, 29 
maart:
09.15-10.15 uur: Yoga
10.45-11.45 uur: T’ai Chi
13.30-16.45 uur:  Biljar-
ten, klaverjascompetitie en 
bridgen
Dinsdag 8, 22, 29 maart:
9.30-12.00 uur: Fotocursus 
W.O.U.
Dinsdag 1, 8, 15, 22 
maart:
9.00-10.30 uur en van 
10.30-12.00 uur: Compu-
tercursus
Dinsdag  1, 15, 29 maart:
13.30-15.00 uur en van 
15.00-16.30 uur: Compu-
tercursus
Dinsdag 22 maart:
9.30 uur (station Uitgeest): 
Excursie museum Ons’ Lie-
ve Heer op Solder
Woensdag  2, 9, 16, 23, 
30 maart:
10.00-12.00 uur: Koersbal
9.30-10.15 uur en 10.45-
11.30 uur: Bewegen 60+ in 
de Klop, inl.: 310370
9.00-10.30 uur, 10.30-12.00 
uur en 15.00-16.30 uur: 
Computercursus
13.30-16.45 uur: Biljarten 
en klaverjassen
19.45-21.30 uur: ‘Die Gees-
tersangers’ in Geester-
heem, inl.: 313401
Woensdag 2 maart:
14.00-16.30 uur: Bingo
Woensdag 23 maart: 
stadswandeling Schiedam
14.00-16.00 uur: Filmmid-
dag
Woensdag 30 maart:

14.00-16.00 uur: mode-
show modehuis Rovers
Woensdag 2, 16, 30 
maart:
14.00-15.30 uur: Engelse 
conversatie
10.00-12.00 uur: Muziek 
maken
woensdag 9, 23 maart:
10.00-12.00 uur: Biljartles 
dames
9.30-11.30 uur: Handwer-
ken
13.30-15.30 uur: Kaarten 
maken
14.00-16.30 uur: Tekenen/
schilderen
Donderdag   3, 10, 17, 24, 
31 maart:
Wandelen (1 of 2 uur): ver-
trek 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis
9.30-12.00 uur:  Biljartles 
voor heren
9.30-11.30 uur:  Beeldhou-
wen/boetseren
13.30-16.45 uur:  biljarten
14.00-16.00 uur:  rummicub 
en schaken
13.30-16.00 uur:  scrabble
13.30-15.00 uur:  Fifty-fit 
Donderdag  3, 17, 31 
maart:
9.00-10.30 uur en 10.30-
12.00 uur: Cursus fotoal-
bums maken
9.30-11.30 uur:  3-dimensi-
onaal (kaarten) en Quilten
Donderdag  10, 24 
maart:
10.00-11.30 uur: Engelse 
conversatie
Donderdag 24 maart:
9.30-11.30 uur: Vertelkring 
Uitgeest
Donderdag 10 maart:
9.30-11.30 uur: Theezakjes 
vouwen
9.30-11.30 uur: fotopresen-
tatiie Bank Beentjes
donderdag 3 maart:
9.30-11.30 uur: Workshop 
iPad 1
Donderdag 17, 24, 31 
maart:
9.30-11.30 uur: Workshop 
Tablet
Vrijdag  4, 11, 18, 25 
maart:
9.00-10.00 uur en 10.15-
11.15 uur: Yoga
13.30-16.45 uur:  Biljarten
13.30-15.00 uur:  De Zin-
gende Zwanen

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag  tot en met don-
derdag  van 8.30-12.30 uur 
en van 13.30-16.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan. Voor 
informatie betreffende ac-
tiviteiten van de S.U.S. tel.: 
319020, s.u.s@inter.nl.net 
of kijk op de website: www.
uitgeestersenioren.nl.

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Uitgeest - Afgelopen weken 
hebben Ronald Vlieland en 
Sharon Krop, trainers van ten-
nisvereniging De Dog, voor 
het derde achtereenvolgende 
jaar het project Maakkennis-
mettennis voor de kinderen 
van alle basisscholen in Uit-
geest afgerond. Tijdens de re-
guliere gymlessen, op school 
of op locatie bij De Dog) kon-
den kinderen ontdekken hoe 
leuk het tennisspelletje is. Ro-
nald en Sharon willen hier 
graag nog een vervolg aan 
geven met een open middag 
voor alle Uitgeester kinderen. 
De trainers verzorgen dan 
een clinic. Deze open middag 

is zaterdag 12 maart en start 
om 14.00 uur. Alle kinderen 
zijn welkom op het tennispark 
aan de Niesvenstraat, ach-
ter de hockeyvereniging. Voor 
de eerste vijf kinderen die zich 
aanmelden als nieuw lid is het 
lidmaatschap het eerste jaar 
gratis, mits er tennislessen 
worden afgenomen. De Dog 
heeft geen wachtlijst en ook 
senioren kunnen zich aan-
melden als nieuw lid. De kin-
deren kunnen meteen mee-
draaien met de lessen, want 
die beginnen in de week van 
14 maart. Mail voor meer in-
formatie naar: jeugdcommis-
sie@tvdedog.nl.

Vervolg op succesvol 
project bij De Dog

Inbraak 
bedrijfspand

Uitgeest -  In de nacht van 
22 op 23 februari werd inge-
broken in een bedrijf aan de 
Oosterwerf. Een toegangshek 
werd vernield. Vervolgens 
werd tevergeefs getracht een 
tweetal nooddeuren open te 
breken.
Bij een derde deur lukte het 
binnen te komen. De begane 
grond en eerste etage wer-
den doorzocht. Hierbij werd 
een rolluik vernield. Er wordt 
niets vermist.

Portemonnee 
ontvreemd

Uitgeest – Op 26 februa-
ri werd een klant bij een su-
permarkt aan de Middelweg 
door twee vrouwen afgeleid 
bij een reclametafel. 

Haar boodschappentas hing 
aan haar boodschappen-
kar. Vermoedelijk werd op 
dat moment door een derde 
vrouw haar portemonnee en 
mobieltje uit de boodschap-
pentas ontvreemd.



Familydeal XL
Gezinszak frites met 4 berenhappen met saus en 
4 kleine milkshakes in een smaak naar keuze

DAAR
BLIJF JE 
ETENGeldig van 1 t/m 31 maart 2016.

Kijk voor de actievoorwaarden op family.nl

15.00

DAAR
BLIJF JE 
ETEN
Al 15 jaar!

7.50

Duodeal
2 porties frites, 2 berenhappen met saus en 2 kleine milkshakes 

DAAR
BLIJF JE 
ETEN
Al 15 jaar!

FAMILY UITGEEST
Middelweg 50  

1911 EH Uitgeest
Tel. 0251 - 31 24 34

Openingstijden: ma - zo: 12.00 - 23.00 uur
Oktober t/m maart: ma - zo: 12.00 - 22.00 uur

Heeft u een 
feestje?
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Cafe Bonte Vivant  Middelweg 180  UitgeestCafe Bonte Vivant  Middelweg 180  Uitgeest

ZATERDAG 5 MAART

JJ and The Fat Cats
Onvervalste Rock & Roll 

Aanvang: 21:00 uur Gratis entree!

BONTE VIVANT
LIVE MUZIEK THEATERTJE 

PRESENTEERD

Uitgeest - Vijftien jaar ge-
leden begon Jacqueline van 
Hoolwerff Cafetaria Family Uit-
geest aan de Middelweg 50. 
Samen met twee personeelsle-
den wist zij steeds meer klan-
ten aan zich te binden en in-
middels zijn dat tien perso-
neelsleden geworden. Jacque-
line: ,,Het zijn stuk voor stuk 
kanjers die hier al behoorlijk 
lang werkzaam zijn en dat zegt 
wel wat.” Dat Cafetaria Fami-
ly Uitgeest A-kwaliteit levert 
helpt daar uiteraard aan mee. 
Hamburgers zonder E-num-
mers en speciaal ontwikkelde 
broodjes met roomboter vin-
den gretig aftrek. Verder hecht 

Jacqueline grote waarde aan 
gastvriendelijkheid. Jacqueli-
ne: ,,Persoonlijke benadering 
vind ik belangrijk, begroeting 
bij binnenkomst en vertrek 
hoort daar bij, ik wil dat men-
sen zich hier op hun gemak 
voelen. Wij hebben een groot 
aantal vaste gasten en het kan 
hier behoorlijk druk en vol zijn. 
Ik probeer voor ieder een plek-
je te creëren en dat lukt altijd 
wel, men is snel bereid in te 
schikken.” Ook verzorgt Family 
Uitgeest de catering voor veel 
bedrijven aan onder andere 
het industrieterrein. Het be-
gon met twee broodjes weg-
brengen maar tegenwoordig 

zijn dat er zo’n 750 per week. 
Daarnaast zijn er ook de zelf-
gemaakte stamppotten, maca-
roni, nasi- en bamimaaltijden.
Jacqueline: ,,Na de brand van 
twee jaar geleden was het 
even afwachten of de men-
sen ons nog wisten te vinden, 
maar dat is helemaal goed ge-
komen en het is drukker dan 
ooit. Voor mij is dit allemaal te 
doen omdat ik een goede ach-
terban heb, want ik ben op de 
meest gekke tijden bezig.” Dan 
lachend: ,,En ik wil nog zeker 
tien jaar volmaken.”

Voor aanbiedingen zie: www.
cafetariafamilyuitgeest.nl.

Family Uitgeest bestaat vijftien jaar

Uitgeest - Op zaterdag 5 
maart kan iedereen van on-
vervalste rock-‘n-roll genie-
ten in de Bonte Vivant. De 
band van dienst is de be-
faamde JJ and The Fat Cats. 
JJ and The Fatcats maken het 
graag lekker bont op het po-
dium. Ze zijn in deze formatie 
al een flinke tijd aan elkaar 
gewaagd en weten van ieder 
optreden een echte knalfuif 
te maken. Uiteraard helemaal 
in stijl gaan deze mannen de 

oude rock-‘n-roll te lijf om al-
le voetjes van de vloer te krij-
gen. De band bestaat uit Bob 
Maarse: zang/gitaar, Martijn 
Holling: drums, Erwin Kol-
laard: piano/gitaar/zang, Ru-
di Clapton: gitaar/zang. Gast-
muzikant is Rafael op contra-
bas. Vanaf 21.00 uur, de toe-
gang is gratis.

Iedere eerste zaterdag van de 
maand is er live muziek in de 
Bonte Vivant!

Onvervalste rock-‘n-roll 
met JJ and The Fat Cats

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

Tegen inlevering van deze advertentie: 
Advocaat of Sinas 
Driehoek gebakstuk   €  7,95
Roomboter Amaretto 
Bitterkoek CAKE   €  4,50
Alles voor de Paas, zoveel Chocolade 
EIEREN, HAZEN en KIPPEN!
In melk, wit en pure Chocolade.......een winkel vol!
Advertentie geldig tot en met 15 maart 2016
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Uitgeest - Veertig jaar jong 
was Mariëlle van Domburg 
toen zij na veel gesleep langs 
artsen er eindelijk achter 
kwam dat zij secundair-pro-
gressieve ms had. Het ging 
snel bergafwaarts en binnen 
korte tijd ging zij van een lo-
pend, actief persoon naar ie-
mand die niks meer kon. Het 
gezin moest zelfs verhuizen 
omdat zij de trap niet meer 
op kon om te gaan slapen. 
Inmiddels is Mariëlle zeven 
jaar verder, heeft geen ener-
gie, kan haar benen niet be-
wegen, praat niet goed meer 
en simpele dingen als zelf 
drinken inschenken, naar het 
toilet gaan of even gaan ver-
zitten kan zij niet zelf. 
Op RTL Late Night was on-
langs een vrouw te zien die 

in dezelfde situatie zat als 
Mariëlle en nu dankzij stam-
celtherapie weer alles kan 
doen. Dit verhaal zorgde voor 
een sprankje hoop bij het ge-
zin Van Domburg want ook-
al kleven er risico’s aan deze 
operatie, er kan weinig meer 
misgaan als je zoals Mariël-
le bijna niks meer kan. Maar 
een operatie, in Sheffi eld En-
geland, wordt niet vergoed 
en dat is een zure consta-
tering. Bij elkaar zal er zo’n 
108.000 euro neergeteld 
moeten worden; een bedrag 
dat de meesten niet in een 
laatje hebben liggen. 

Dochter Elisa en haar vier 
vriendinnen Maaike, Ca-
rin, Lieke en Nytza beslo-
ten zich hier niet door af te 

Doortastende meiden 
collecteren voor operatie 

laten schrikken en bedach-
ten te gaan collecteren om 
op die manier hun steen-
tje bij te dragen. Kantoor-
boekhandel Laan in Castri-
cum sponsorde de fl yers die 
de veertienjarige vriendin-
nen uitdelen met uitleg over 
de situatie. Elisa: ,,Binnen-
kort gaat mijn moeder voor 
vooronderzoek en dan ho-
pen we op meer duidelijk-
heid.” Elisa is creatief en on-
derzoekt nog meer manieren 
om aandacht en geld te krij-
gen voor de behandeling. Eli-
sa: ,,Ik wil het ook op televi-
sie onder de aandacht bren-
gen, maar dat is veel moei-
lijker dan ik dacht. Toch ga 
ik hiermee door, want dit is 
mijn moeders énige kans op 
genezing en daar heb ik alles 
voor over.” Inmiddels is afge-
lopen zaterdag de collecte 
afgerond met het prachtige 
bedrag van 751,50 euro.
,,Iedere keer als ik na het col-
lecteren thuiskwam en ver-
telde hoeveel mensen had-
den gedoneerd, begon mijn 
moeder helemaal te glunde-
ren. Ik zie aan haar gezicht 
dat ze het fi jn vindt dat men-
sen om haar geven en haar 
willen steunen in deze moei-
lijke tijd.” De collecte is inmid-
dels afgerond maar doneren 
kan uiteraard nog steeds via: 
http://www.dreamordonate.
nl/4368-help-marielle-te-ge-
nezen. (Monique Teeling).

Alle vakmensen onder 
één dak; klant profi teert 

Castricum - Bij een ver-
bouwing of renovatie ko-
men heel wat vakmensen 
voorbij. Want slim elektri-
citeit aanleggen, is heel 
wat anders dan een fl inke 
timmerklus, vloerverwar-
ming aanleggen of zonne-
panelen installeren. 

Alle woonwensen door één 
team laten realiseren? Op de 
Castricummerwerf 49 in Cas-
tricum komt het allemaal sa-
men. Uniek in de regio!

Gedeelde kosten, scher-
pe prijzen

En het mooie is, daar profi -
teren klanten van. De ken-
nis voor alle bouwfacetten 
is in huis. Een offerte opstel-
len? De vakmensen schake-
len razendsnel en de plan-

ning loopt als vanzelf doordat 
zij de hele dag contact heb-
ben met elkaar. 

Ook mooi: de prijzen zijn 
scherp door gedeelde over-
head en gedeelde kosten van 
materialen en materieel. 

Fijne sfeer
Alle kwaliteiten sluiten mooi 
op elkaar aan en daarnaast 
vormen zij een sociaal team 
dat dagelijks professioneel 
met elkaar optrekt. De goe-
de sfeer is terug te vinden op 
elke locatie waar zij aan de 
slag gaan. 

Meer weten?
Meer informatie of een of-
ferte aanvragen? Neem een 
kijkje op www.castricummer-
werf49.nl. 

Grote vlooienmarkt in 
De Lelie in Akersloot

Akersloot - Op zondag  6 
maart is er weer een vlooi-
enmarkt  in sporthal De Lelie 
met allerlei aantrekkelijk ge-
prijsde artikelen. Zelf spullen 
verkopen op de markt? Een 
kraam van vier meter kost 25 
euro, een grondplaats vijf eu-
ro per meter. De markt is ge-

opend van 9.30 tot 16.00 uur. 
De toegang bedraagt 2,50 
euro, kinderen tot en met 
twaalf jaar hebben gratis toe-
gang. 
Aanmelden voor een kraam: 
Organisatieburo de Lang, tel.:  
0229–757766 of 06-51374913
www. burodelang.nl.

Nieuw popkoor zoekt leden

Castricum - Koordirigent 
Arjen Busscher die samen-
werkt met Koorcompany wil 
een nieuw popkoor opstar-

Dansen op 
rock-’n-roll
Akersloot - Grijp de kans 
om te leren rock-’n-rol-
len voor het grote rock-’n-

rollfeest in Akersloot van 
26 tot en met 28 augustus. 
De startdatum is 6 maart 
van 16.30 tot en met 17.30 
uur in café de Vriendschap, 
Kerklaan 18 in Akersloot. 
Inschrijving/info: sonnyzi-
chem@hotmail.com of mo-
biel 06-55503339.

ten. ,,We hebben een prach-
tige locatie gevonden in het 
Dorpshuis De Kern. We zin-
gen op de donderdag van 
20.00 tot 22.00 uur. Beleef de 
vrijblijvende gratis proefa-
vond mee op 17 maart van-
af 20.00 uur. Wij zoeken vrou-
wen en mannen die samen 
willen zingen in een onge-
dwongen sfeer. Zelfs zonder 
enige zangervaring zing je na 
enkele weken meerstemmig 
de sterren van de hemel!” 
Deelnemers tussen twintig 
en tachtig jaar zijn welkom, 

mits zij jong in hart en geest 
zijn. ,,Het repertoire gaat van 
Adelé tot Michael Bublé, van 
Queen tot Bløf en van Ram-
ses Shaffy tot Bruno Mars, 
leuke, vlotte, romantische, 
stevige liedjes, Engels- en 
Nederlandstalig, maar ook in 
andere talen zoals Spaans en 
Italiaans.” 

Bij eventuele vragen: in-
fo@koorcompany.nl of 06-
10327723. Aanmelden kan 
via www.koorcompany.nl/
contact.

Castricum - Dinsdagmiddag 
is een 16-jarige jongen uit 
Castricum aangehouden. Bij 
controle bleek dat hij meer 
dan veertig joints bij zich 
had. Hij werd aangehouden 
nabij De Bloemen. 

Veertig joints
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Broedseizoen
Regio - PWN sluit in de pe-
riode van 1 maart tot 1 ju-
li een aantal paden af in het 
Noordhollands Duinreservaat 
vanwege het broedseizoen: 
‘t Zegeveld ten noorden van 
het huisjesterrein De Nollen 
in Egmond aan de Hoef, het 
Reggers Sandersvlak en de 
Kil ten zuiden van Egmond 
aan Zee, het Vennewater na-
bij Egmond-Binnen en het 
Zeerijdsdijkje in Bakkum. In 
het Bergerbos geldt voor de 
periode van 15 maart tot 15 
juni een aanlijngebod voor 
honden. Foto: E. J. Woudsma.

Janhans Berg heeft zich 
geplaatst voor het NK

Bakkum - Janhans Berg 
uit Bakkum heeft de eerste 
plaats behaald in de gewes-
telijke finale Biljart Hoofd-
klasse Libre. Hij zal het in 
april opnemen tegen de win-
naars uit de overige zeven 
gewesten tijdens het Neder-
lands kampioenschap.  
De aanloop naar deze fina-
le, gespeeld in biljartcen-
trum Heerhugowaard, verliep 
moeizaam voor Janhans om-
dat een flinke griep z’n spel 
nadelig had beïnvloed. Daar 
was dit weekend niets van 
te merken: in het shirt van 
de Alkmaarse biljartvereni-
ging ‘De Diamonds’ won hij 
alle wedstrijden. De partij-
en tegen de nummer twee en 
drie waren echte knokpartij-
en. Vooral de laatste wedstrijd 
op zondagmiddag, tegen Dirk 
Jan Kok uit Lutjebroek, was 
drukbezocht en bloedstollend 
spannend: de matchwinnaar 
zou tevens de finalewinnaar 
zijn. Bij vlagen kwamen bei-
de heren tot hun beste spel 
met als hoogtepunt de ‘Sé-

rie Américaine’ van Janhans, 
waarbij met korte stoten zo 
veel mogelijk punten worden 
gemaakt door de speelballen 
dicht langs de rand te spelen. 
Het Nederlandse kampi-
oenschap hoofdklasse Li-
bre wordt van 15 tot en met 
17 april gespeeld in sporthal 
Geestmerambacht in Noord-
Scharwoude.

Backum Brass en Skulpers 
samen op het podium

Castricum - Het is shan-
tykoor de Skulpers gelukt 
om Backum Brass te strik-
ken voor de Vrienden van de 
Skulpers-avonden die om de 
twee jaar gehouden wordt 
in het Jac. P.Thijsse College.  
Backum Brass komt voort uit 
de muziekvereniging Emer-
go en bestaat uit slagwerk 
en koperblazers. Deze dertig 
man sterke brassband staat 
onder leiding van dirigent 
Vincent Verhage waarmee in 
2015 in Utrecht het Neder-

lands kampioenschap werd 
behaald.  Het shanty en folk-
songkoor de Skulpers brengt 
niet alleen shanty’s, maar ook 
moderne, Engelstalig en Ne-
derlandstalig muziek met di-
verse verschillende voorzan-
gers. 
De vriendenavonden zijn 
op vrijdag 22 en zaterdag 
23 april vanaf 19.30 uur. De 
voorverkoop van de entree-
kaarten start eind maart. Dit 
jaar zal er geen verkoop bij 
de deur zijn.

Brand in nieuwbouw-
woning Koningsduin

Castricum - Maandagoch-
tend om 10.50 uur is de 
brandweer met spoed uit-
gerukt naar een nieuw-
bouwwoning op Konings-
duin.

Hier woedde een binnen-
brand op de zolderverdieping 
en dit ging gepaard met veel 
rookontwikkeling. De rook-
melders waren geactiveerd 
in de woning, waardoor de 
bewoner erachter kwam dat 

Getuigen van 
ongeval gezocht 
Regio - De politie is op zoek 
naar getuigen van een ver-
keersongeval dat donderdag, 
25 februari plaatsvond op de 
Rijksstraatweg ter hoogte 
van camping Geversduin. Om 
7.45 uur kwam een bromfiet-
ser ten val en raakte gewond. 
De bestuurder, 43-jarige 
vrouw uit Beverwijk, moest 
uitwijken voor een fietser 
die het fietspad op kwam rij-
den. De Beverwijkse werd 
naar het ziekenhuis vervoerd 
waar zij aan haar verwondin-
gen werd behandeld. De fiet-
ser is een blanke man, 20-30 
jaar oud, 1,75-1,80 m, donke-
re broek en donkere jas met 
capuchon. De politie komt 
graag in contact met de fiet-
ser of met getuigen die het 
ongeval hebben zien gebeu-
ren. De politie is bereikbaar 
via 0900 8844.

Zieke iepen
Castricum - Langs de Soo-
merwegh, tussen de Oran-
jelaan en de CF Smeetslaan 
staan twintig iepen die zijn 
aangetast door zadelzwam. 
Deze zieke iepen worden ge-
kapt en vervangen door 28 
beuken. De kapwerkzaam-
heden starten op 7 maart. 
Ook worden enkele jonge 
iepen, die te dicht langs het 
trottoir staan, verplant naar 
de C. F. Smeetslaan. Tijdens 
de werkzaamheden, die du-
ren tot 11 maart, kan ver-
keershinder ontstaan. 

Akersloot kijkt uit naar  
tweede Cross Triathlon

Akersloot - Op zondag 
19 juni houden de samen-
werkende Amak en IJsclub 
Akersloot onder auspiciën 
van de Nederlandse Triathlon 
Bond de tweede Cross Tria-
thlon Akersloot. Het evene-
ment is nu op zondag, omdat 
het dan veiliger in het dorp is 
voor de atleten. Het zwem-
men begint om 11.00 uur,  de 
snelste deelnemers worden 
rond 12.30 uur bij de finish 
verwacht.
De eerste inschrijvingen zijn 

binnen. Dit jaar geldt er een 
maximum van 125 individue-
le deelnemers en tien teams. 
De atleten zwemmen in het 
Alkmaardermeer, mountain-
biken door de weilanden van 
Akersloot, dwars door vee-
stallen en over pontonbrug-
gen en sluiten af met hardlo-
pen langs het meer, door de 
historische Klaas-Hoorn-Kijf-
polder polder.
Voor meer informatie en in-
schrijvingen: www.triathlona-
kersloot.nl.

Akersloot - Henk Verdonk 
junior weet week na week de 
sterkste te zijn in de weke-
lijkse wedstrijd om de KPB-
mountainbikecup. Na aan-
vankelijk in de beginfase van 
de koers op De Cloppen-
burgh het initiatief over gela-

ten te hebben aan Henk Lou-
we, sloeg de veelvraat  krach-
tig en genadeloos toe. 

Zelfs in de slotfase was Ver-
donk junior nog in staat een 
snelste rondetijd te klokken 
ooit gereden op dit parcours. 

Veelvraat Verdonk wint weer

Regio - Terre des Hommes 
Kennemerland, de werk-
groep die strijdt tegen uit-

Help Terre des 
Hommes

er iets aan de hand was. Hij 
heeft de woning verlaten in 
afwachting van de brand-
weer. Deze hebben de brand 
snel weten te blussen met een 
straal hogedruk. 
Om zeker te weten dat de 
brand goed uit was, moest 
een stuk plafond worden ge-
sloopt en is er ook gebruikt 
gemaakt van de warmte-
beeldcamera. Hierna is de 
woning rookvrij gemaakt met 
de overdrukventilator. De wo-
ning van de buren is ook ge-
controleerd op schade. De 
hoogwerker van Alkmaar is  
ter plaatse geweest, maar 
hoefde niet ingezet te worden. 
De ravage op de zolderver-
dieping is aanzienlijk. Hoe de 
brand precies ontstaan is, is 
nog niet bekend. Dit zal uit 
onderzoek moeten blijken. 
Foto: Hans Peter Olivier.

buiting van kinderen in ont-
wikkelingslanden, is op zoek 
naar vrijwilligers in de winkel 
in Beverwijk en voor de col-
lectie. Aanmelden kan via 06-
14378905 of winkel.bever-
wijk@tdh.nl. 
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Robert Samson zwaar geblesseerd
Verlies van Hilversum voor CasRC

Castricum - CasRC thuis te-
gen Hilversum heeft wel va-
ker verrassingen opgele-
verd. Al na anderhalve mi-
nuut kreeg de thuisploeg een 
flinke tegenslag te verwer-
ken. Bij zijn eerste actie raak-
te Robert Samson zwaar ge-
blesseerd aan zijn knie. David 
Dekker nam zijn positie over.

Hilversum had het zwaar te-
gen de fel spelende en ver-
dedigende Castricummers. 
Pas na vijftien minuten kon-
den zij met een penaltykick 
de eerste drie punten op het 
scorebord zetten. Matt Ball 
van CasRC kreeg kort hier-
na een gele kaart en moest 
er tien minuten lang met 

veertien spelers verdedigd 
worden. RCH profiteerde en 
drukte een try tussen de pa-
len. De conversie was niet 
te missen; 0-10 op het sco-
rebord. Vlak voor rust was 
CasRC even het spoor bijs-
ter. Hilversum drukte in twee 
minuten tijd twee try’s. Één 
hiervan wisten zij te con-
verteren waardoor de score 
bleef steken op 0-22. In bles-
suretijd herpakte CasRC zich 
en in een uitgespeelde aan-
val drukte Job Joris Verhof-
stad. Hij bracht de ruststand 
op 5-22 omdat Matt Ball de 
conversie miste.
In de tweede helft startte 
Cas met volle overgave. Na 
een snelle herstart van Pie-

Castricum - Een albasten 
beeld maken kan binnenkort 
bij Perspectief onder leiding 
van de bekende beeldhou-
wer Tewis Elzinga. Hij komt 
vanaf dinsdag 22 maart tus-
sen 19.30 en 22.00 uur ge-
durende zes avonden naar 
het atelier van Perspectief in 
Bakkum om de cursisten de 
fijne kneepjes van het wer-
ken met albast bij te bren-

Meedoen met  
Sho’sBoxing Bootcamp

Castricum - Op zondag 13 
maart kunnen belangstellen-
den om 13.00 uur meedoen 
met een gratis Boxing Boot-
camp Clinic in Castricum . 
Na Zandvoort en Amsterdam 
komt Sho’sBoxing Bootcamp 
nu naar Castricum. 

Sho’sBoxing Bootcamp com-
bineert het effectieve van 
‘High Intensity Interval Trai-
ning’ met boksen. Het verza-
melpunt is het parkeerterrein 
van Multimate, inschrijven 

kan via www.sho-bootcamp.
nl. Sho’s Boxing Bootcamp is 
het kindje van Shorombo en 
is ontstaan vanuit een eigen 
behoefte. Met Sho’sBoxing 
Bootcamp wil Shorombo een 
uitdagende en effectieve trai-
ning neerzetten. 
,,De eerste dertig minuten 
bestaan uit een warming up 
en HIIT circuittraining. Daar-
na gaan de handschoenen 
aan en gaan we boksen. In 
principe wordt er niet ge-
spard.” 

ter Bob Wierenga werd er 
veel terreinwinst  geboekt en 
een sterk lopende Sepp Kot-
ten worstelde zich door de 
Hilversumse verdediging en 
drukte in de hoek een fraaie 
try. Matt Ball raakte de bal 
goed en bracht de score in 
de achtste minuut van de 
tweede helft op 12-22.

Hierna was onder andere 
het slechte tackelen de re-
den van drie try’s binnen een 
kwartier. Try’s die allen wer-
den geconverteerd waar-
door de eindstand op 12-
43 kwam te staan. Volgen-
de week speelt CasRC uit te-
gen het Haagsche HRC. Foto: 
Theo Beentjes

Dagje hulp gezocht bij 
Tuin Kapitein Rommel

Castricum - De Tuin van Ka-
pitein Rommel doet op vrij-
dag 11 maart mee aan NL 
Doet. Dit is de grootste vrij-
willigersactie van Neder-
land, georganiseerd door het 
Oranje Fonds. Mensen ste-
ken in het hele land de han-
den uit de mouwen. De Tuin 
van Kapitein Rommel zoekt 
nog vrijwilligers om op 11 

maart van 10.00–15.00 uur 
een handje te helpen. Naast 
allerlei tuinklussen, wordt er 
getimmerd aan een eenden-
broedkooi en wordt het ter-
ras aangepakt. In de ontmoe-
tingsruimte wordt er gewerkt 
aan de isolatie. Aanmelden 
kan op www.nldoet.nl of bij 
de Tuin van Kapitein Rommel 
via tel.: 0251 672356.

gen. Elzinga was werkzaam 
als huisarts in Limmen maar 
daarnaast is hij al van jongs 
af aan bezig met het maken 
van beelden. Het onderwerp 
bepaalt de cursist zelf even-
als de uitvoering: abstract, 
gestileerd of realistisch. Het 
is de bedoeling dat ieder-
een zelf een stuk albast mee-
neemt. Informatie en aan-
melden bij Joanne Vetter, tel. 

0251-655183 of via www.per-
spectiefcastricum. 

Malafide klusjesmannen
Castricum - De politie in 
Castricum waarschuwt dit 
jaar opnieuw voor veelal 
Engelssprekende klusjes-
mannen die soms op zeer 
opdringerige manier hun 
diensten aanbieden. 

De klussers proberen men-
sen geld afhandig te maken, 
door allerlei onnodige repa-
raties uit te voeren in/om de 

woning. Er is vaak sprake van 
mondelinge afspraken. Deze 
klussen worden niet goed of 
veel duurder uitgevoerd dan 
afgesproken of worden he-
lemaal niet uitgevoerd. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om 
werkzaamheden als schilde-
ren, bestraten, voegen, dak-
dekken, dakgoot schoonma-
ken of vervangen et cetera. 
De politie adviseert om niet 

met klusjesmannen in zee te 
gaan. 

Er zijn gevallen bekend waar-
bij onnodige werkzaamhe-
den tot grote schade aan da-
ken en muren hebben geleid. 
Omdat het gaat om monde-
linge afspraken is het lastig 
deze personen strafrechtelijk 
aan te pakken.

De politie vraagt in het bij-
zonder om vooral ouderen te 
wijzen op de praktijken.

Akersloot - Afgelopen 
woensdag werd weer goed 
geschoten in bijna alle klas-
sen bij schietvereniging De 
Vrijheid. Alleen de schutters 
in de ereklasse lieten het af-
weten en zo kon het gebeu-
ren dat Henk Levering met 94 
punten winnaar werd in de-

Allemaal goed 
geschoten

ze klasse. In de A-klasse be-
haalde Tim de Groot een uit-
stekend resultaat, 99 punten. 
Tweede was Dennis Arends 
met 93 punten. In de B-klas-
se was Annemarieke Kra-
mer de baas met 94 punten, 
tweede was hier Jan Deijle 
met 91 punten. 

Tenslotte pakte Ewout Popma 
met 94 punten in de C-klasse 
de winst voor Marco Schoon 
die 93 liet noteren.



Uitgeest - Af en toe komt het 
voor dat mij niets anders rest 
dan met enige distantie (1100 
km lijkt me ruim voldoende) 
naar de uitslagen te kijken, en, 
zelf niet deel genomen heb-
bend aan het strijdgewoel dat 
vooral het competetieve bie-
den is, me vervolgens te verba-
zen. Het eerste spel waar mijn 
oog op valt, spel 9, daar bieden 
5 van de 6 paren 3SA of 4SA. 
Allen maken 12 slagen, terwijl 
er als je naar de spelverdeling 
kijkt nooit meer dan 11 sla-
gen te halen zijn; Ruiten Aas 
en Heer zijn buitenboord en 
de klaversnit zit mis. Eric Mo-
lenaar-Harry Twaalfhoven bie-
den opportuun als enig koppel 
6SA en maken dat voor een 
volle top. Het kan natuurlijk 
zijn dat de spelverdeling ver-
keerd is ingevoerd, maar het 
kan ook zijn dat dit exempla-
risch is voor de kwaliteit van 
het tegenspel bij de BCU (het 
tegenspel is het moeilijkste 
onderdeel van het bridgen).
Het tweede spel is spel 24. 
Twee keer wordt 5 ruiten ge-
boden, en gemaakt met twee 
overslagen. 3 keer wordt 3SA 
geboden, en gemaakt met 
twee, drie of vier overslagen. 
Geen enkel koppel ruikt ook 
maar aan 6 ruiten, het enig 
goede contract, dat gemaakt 
wordt met een overslag omdat 
schoppen Heer goed zit (7 rui-
ten bieden is dus voor de gok-
kers). En dit spel? Exempla-
risch voor het bieden? Dan is 
er zowel wat betreft tegenspel, 
als wat betreft bieden voor veel 
A-lijners nog werk aan de win-
kel.
Genoeg van die afstandelij-

ke (zure?) notities! Klaas de 
Groot-Peter Kossen winnen 
de A-lijn met een mooie 64% 
en staan een straatlengte voor 
in deze vierde periode. Har-
ry Twaalfhoven-Eric Molenaar 
scoren in hun kielzog een dik-
ke 58%, een score die zij no-
dig hadden om degradatie af 
te wenden. In de B-lijn een 
aardige 61-er van Evelien Hui-
sing-Ria Weel die daarmee de 
eerste plaats wegkapen voor 
Henk Graafsma-Theo Vijn. 
In de C-, D- en E-lijn zien wij 
drie keer een eerste plaats met 
zo›n 56%. Je zou zeggen dat 
in die lijnen een gelijkopgaan-
de strijd heeft plaatsgevonden. 
Het zou ook kunnen dat het 
kleine aantal paren in deze lij-
nen voor een gelijkmatige ver-
deling zorgt.
Hieronder de beste drie van ie-
dere lijn.
 
A-lijn 1 Klaas de Groot-Peter 
Kossen 64,17% 2 Harry Twaalf-
hoven-Eric Molenaar 58,50% 3 
Marléne Heijne-Henk Jonker 
57,92%.
B-lijn 1 Evelien Huising-Ria 
Weel 61,81% 2 Henk Graaf-
sma-Theo Vijn 58,33% 3 Ed de 
Ruyter-Siem Wijte 55,56%.
C-lijn 1 Ans Andringa-Ria de 
Wildt 56,25% 1 Ria Beerens-
Riet Meijer 56,25% 3 Wim Te-
rol-Jac Sintenie 55,56%.
D-lijn 1 Riet Balster-Evert Ro-
zemeijer 56,77% 2 Will Griffi th-
Loes Apeldoorn 56,25% 2 Jan 
Goeman-Henk Zwaan 56,25%.
E-lijn 1 Joke Jacobs-Jaap 
Zonneveld 56,25% 2 Anne-
ke Pel-Karel Romkes 54,69% 
3 Riek Koek-Annie Nijman 
54,17%. Paul Wijte. 

Uitgeest - FC Uitgeest is 
erin geslaagd om een op-
volger voor ad interim trai-
ner Frits Walsmit te vinden. 
FC Uitgeest was op zoek 
naar een trainer die bereid 
was de ingezette lijn voort 
te zetten en heeft deze ge-
vonden in de persoon René 
van Marsbergen. 
René heeft twee jaar met 
succes de A-junioren ge-
traind en heeft in die tijd 
een wezenlijke bijdrage ge-
leverd aan de doorstroom 
van talenten als Mike 
Brandjes en Paul Groen. 
Het bestuur is blij dat hij tot 
het einde van het seizoen, 
naast zijn functie als trainer 
van zaterdagclub Haarlem-
Kennemerland, het hoofd-
trainerschap bij FC Uitgeest 
op zich wil nemen.  

        Bridgenieuws

René van 
Marsbergen 

maakt seizoen af  

Uitgeest - Tot de winterstop 
werd er deelgenomen aan 
een competitie met Mini-Pu-
pillenteams van andere ver-
enigingen. De uiteenlopende 
ervaringen hebben doen be-
sluiten om te kiezen voor een 
andere opzet. In de nieuwe 
opzet spelen de jongste cate-
gorie FC Uitgeest-spelers ie-
dere week onderling een WK.

Na overleg met Sporthal de 
Zien kon de offi ciële ope-
ning op zaterdagmiddag 27 
februari in de zaal gehou-
den worden zodat dit mo-
ment niet weersafhankelijk 
zou zijn. Om 15.45 uur wer-
den de mini’s in de kantine 
opgevangen door spelers van 
FC Uitgeest D1 om zich ver-
volgens in een gesponsord 

splinternieuw landentenue 
te hijsen. Zoals het hoort tij-
dens een openingsceremo-
nie kwamen de spelers onder 
luide muziek oplopen, met de 
vlag in hun handen van het 
land waarvoor ze speelden.  
Zelfs de hand op het hart 
ontbrak niet bij het draaien 
van het Wilhelmus; kolderie-
ke en bijna ontroerende tafe-
relen in Sporthal de Zien.
Ieder land speelde twee wed-
strijden onder toeziend oog 
van vele vaders, moeders, 
opa’s, oma’s, broertjes, zus-
jes, vrienden, vriendinnen en 
nieuwsgierige liefhebbers. 
De spelers van de D1 bege-
leidden deze middag als ech-
te bondscoaches onze mini’s 
zodat verder iedereen kon 
genieten van dit leuke mo-

ment. Jeugdscheidsrechter 
Bram de Meij was de leids-
man van hedenmiddag. Na 
de laatste wedstrijd werden 
de spelers tijdens het ‹ren-
nen› van een ereronde be-
dankt en toegejuicht door het 
enthousiaste publiek. De pa-
tat met limonade maakte de-
ze geslaagde middag hele-
maal compleet!

Vanaf zaterdag 5 maart wor-
den de eerste WK-wedstrij-
den op het veld gespeeld 
op het hoofdveld van Sport-
park De Koog. Iedere zater-
dagochtend zullen de spe-
lers van 9.00 uur tot 10.00 uur 
weer schitteren in één van 
de prachtige landentenues 
en iedereen wordt uitgeno-
digd om te komen kijken. 

Opening WK Mini-Pupillen van FC Uitgeest

Zaterdag 05 maart 
Junioren:
FC Uitgeest B2-Sporting 
Krommenie B1 12:45
SVW 27 B5-FC Uitgeest B3 14:45
Foresters de B6-FC Uitgeest B4 13:15
FC Uitgeest C5-Kolping Boys C7 13:00
SVA C4-FC Uitgeest C6 09:30
Vitesse 22 C5-FC Uitgeest C7 12:00
Meisjes:
ADO ‘20 MB3-FC Uitgeest MB2 14:45
Marken MB1-FC Uitgeest MB3 11:00
FC Uitgeest MC2-Beemster MC1 11:00
Adelbert St ME1-FC Uitgeest ME2 11:00
Pupillen:
Purmerland D2-FC Uitgeest D3 11:30
ODIN 59 D4-FC Uitgeest D5 10:15
Hercules Zaandam sc D3-
FC Uitgeest D6 10:30
FC Uitgeest E2-SVA E2 10:00
FC Uitgeest E3-AFC 34 E2 10:00
FC Uitgeest E4-ODIN 59 E5 11:15
Limmen E2-FC Uitgeest E6 11:00
ODIN 59 E8-FC Uitgeest E7 10:00
Foresters de E7-FC Uitgeest E8 10:00
Westzaan E3-FC Uitgeest E9 10:00
Kennemers E7-FC Uitgeest E11 09:00
FC Uitgeest F1-ADO ‘20 F1 09:00
FC Uitgeest F2-Volendam (rkav) F6 10:00

Jong Holland F5-FC Uitgeest F5 11:45
FC Uitgeest F6-Reiger Boys F13 09:00
Reiger Boys F12-FC Uitgeest F7 08:45
DEM F11-FC Uitgeest F8 08:30
Zaanlandia F6-FC Uitgeest F9 08:45
FC Uitgeest F10-ODIN 59 F9 09:00
FC Uitgeest F11-RKAVIC F9 09:00
G-team:
FC Uitgeest G1 -HBC G1  11:15

Zondag 06 maart
Senioren:
FC Uitgeest 1-Stormvogels 1 14:00
WSV 30 2-FC Uitgeest 2 11:00
Velsen 3-FC Uitgeest 3 12:00
VVH Velserbroek 2 -FC Uitgeest 4  11:30
FC Uitgeest 5-FC Uitgeest 6 13:00
Kennemers 6-FC Uitgeest 7 11:00
Terrasvogels 5-FC Uitgeest 8 14:00
FC Uitgeest 9-HSV 7 12:45
FC Uitgeest 10-ADO ‘20 11 13:00
FC Uitgeest 11-Sporting Krommenie 5 10:30
Ilpendam 6-FC Uitgeest 12 13:30
FC Uitgeest 13-Vitesse 22 13 13:00
Dames:
FC Uitgeest VR1-Stormvogels VR1  11:00
A-junioren:
AFC A1-FC Uitgeest A1 13:15al jaren trouw en gratis 

élke week in de bus!

Uitgeest - Team 2 van Uit-
geest was op bezoek in de 
hoofdstad van Noord-Holland 
en moest het opnemen tegen 
TSTZ Haarlem 8. De gehele 
wedstrijd was wisselvallig. Pa-
trick Rasch wist deze avond 
drie keer te winnen, maar hij 
maakte het wel spannend en 
wist zijn hoofd koel te hou-
den. Vooral in zijn laatste par-
tij van de avond won hij twee 
games met 10-12. René van 
Buren verloor alleen zijn eer-
ste partij en scoorde twee 
keer met winst. Thom van 
Son mocht invallen en team 
2 was heel erg blij met hem, 
want hij wist één partij te win-
nen, waardoor de Uitgeesters 
een overwining van 4-6 kon-
den vieren.

Team 3 moest in Bever-
wijk tegen Rapidity 7 vech-
ten. Het was een nagelbijter, 

vier sets werden in vijven ge-
speeld en drie keer was Uit-
geest het sterkere team. Jel-
le van Werkhoven was verant-
woordelijk voor twee winsten 
van de vijfsetters, het lijkt zijn 
specialiteit te worden. In to-
taal boekte hij drie winsten. 
Dennis Janssen wist een punt 
te behalen met zijn gevreesde 
smashballen en samen met 
Nico Baltus hebben zij ook de 
dubbel weten te winnen. Uit-
eindelijk werd het 5-5. 

     Tafeltennisnieuws
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Ophaaldata gft-afval
In week 10 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 7 maart. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 9 maart.
De Koog: donderdag 10 maart.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 11 maart.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Stijn Scheltema, zoon van 
C. Scheltema en E.G. Terra

Nieuwbouw in Uitgeest: 
wat moet er gebouwd worden?
De gemeente Uitgeest werkt momenteel aan een woonvisie en wil graag 
samen met haar inwoners bekijken wat voor soort nieuwbouwwoningen 
gewenst zijn in de nabije toekomst. Hiervoor is door bureau Companen 
een vragenformulier opgesteld. Uw inbreng is van groot belang! Via het 
nieuwsbericht op de voorpagina van www.uitgeest.nl is de vragenlijst in 
te vullen. De lijst staat er tot 8 maart. De antwoorden worden gebruikt 
bij het opstellen van de Woonvisie Uitgeest, die in mei 2016 wordt voor-
gelegd aan de gemeenteraad.

Op zoek naar een 
huurwoning in Uitgeest?
Sinds 1 juli 2015 heeft Uitgeest een nieuwe Huisvestingsverordening. De 
gemeente moest de bestaande verordening aanpassen omdat met ingang 
van die datum een nieuwe wet in werking trad. Belangrijkste vernieuwing 
in de wet is dat de verplichting is vervallen om aan een regio ‘gebonden’ te 
zijn. Met andere woorden: Uitgeesters kunnen zich overal inschrijven voor 
een huurwoning. Omgekeerd kunnen niet-Uitgeesters zich ook inschrijven 
voor een woning in Uitgeest. Natuurlijk gelden wel de plaatselijke spelre-
gels van wooncorporaties of verhuurstichtingen. Verder behoudt iedereen 
die al ingeschreven stond zijn opgebouwde inschrijvingsduur.
Huurwoningen in Uitgeest worden aangeboden door de Stichting Sociale 
Verhuurders Noord-Kennemerland, de SVNK. Op de website www.svnk.nl 
kan men zich voor € 7,50 per jaar inschrijven en reageren op woningen 
in de hele regio Uitgeest, Akersloot, Castricum, Heiloo, Bergen, Alkmaar, 
Heerhugowaard en Langedijk. Bij de toewijzing van woningen is de in-
schrijfduur bepalend. Bij de SVNK vindt u woningen van woningbouwver-
eniging Kennemer Wonen, maar ook van enkele andere corporaties.
Wilt u liever iets huren in Heemskerk, Beverwijk of Velsen? Ga dan naar de 
websites van WoonOpMaat (www.woonopmaat.nl), Pré Wonen (www.pre-
wonen.nl) of www.woneninvelsen.nl.
Meer informatie over huurwoningen (en ook over urgenties) vindt u op de 
gemeentelijke site www.uitgeest.nl.

Twee nieuwe leden 
Jeugd- en Jongerenraad

Wethouder Karel Mens (Milieu, Verkeer en Vervoer) nam deze week de e-
laadpaal naast het gemeentehuis officieel in gebruik (foto: gemeente Uit-
geest).

Twee nieuwe e-laadpalen in Uitgeest
In Uitgeest waren er tot voor kort twee e-laadpalen (openbare oplaad-
punten voor elektrisch aangedreven auto’s). Vanwege de toenemende 
vraag komen er binnenkort naast het oplaadpunt op het parkeerterrein 
van het Stationsplein en bij de A9 Studio’s  zes nieuwe punten in de 
openbare ruimte bij.
De eerste twee nieuwe laadpalen werden 29 februari geplaatst naast het 
adres Aan de Kromme Sloot 81 en naast het gemeentehuis. Op 4 maart 
komt er een naast de Middelweg 108 en een naast De Sluiswachter 18. 
Drie dagen later volgen de Benesserlaan 75 en de Kerverslaan 11. 
De parkeerplaatsen bij de e-laadpalen zijn uiteraard alleen bestemd voor 
het opladen van een elektrische auto. Er mag niet meer ‘gewoon’ wor-
den geparkeerd.

OVERLEDEN
A.M. Hof oud 78 jaar
E. Bierling e/v Dijkstra oud 83 jaar

Ineke Edzes-Altena neemt afscheid 
als voorzitter van Beursvloer 
IJmond Noord
Na vijf jaar enthousiast voorzitterschap neemt Ineke Edzes afscheid als 
voorzitter van de Beursvloer IJmond Noord. Vanaf het begin in 2011 was 
Edzes volledig belangeloos betrokken en onder haar voorzitterschap is 
de Beursvloer IJmond Noord in vijf jaar uitgegroeid tot een begrip in de 
IJmond. Met haar creativiteit, praktische leiderschap en politiek bestuur-
lijke ervaring heeft Edzes een basis gelegd voor een prachtig initiatief 
waar vele IJmondianen nog jaren plezier van zullen beleven. 
Zij geeft de voorzittershamer over aan Menno Jansen, die ook vanaf het 
begin van de Beursvloer IJmond Noord betrokken is bij het event. Jan-
sen neemt vol vertrouwen het stokje over. “Er ligt een prachtige basis die 
we hopelijk de komende jaren alleen nog maar sterker kunnen maken.”
De laatste twee jaar vond de beursvloer plaats in november in A9 Stu-
dio’s in Uitgeest, maar hier komt verandering in: “Na twee jaar Uitgeest is 
het weer de beurt aan een andere IJmondgemeente om host te zijn. Met 
onze doelstelling om meer sportverenigingen te betrekken is ervoor ge-
kozen om de editie van 2016 te houden bij ADO ’20 in Heemskerk. De 
zomer is dan een betere keuze”

Medewerkers gemeentewerf 
in het zonnetje gezet
Al enige tijd doet de gemeente Uitgeest mee aan de Wecycle-inleveractie 
voor afgedankte kleine elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) 
op de milieustraat. Uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Wecycle 
blijkt dat bezoekers van de gemeentewerf heel tevreden zijn over de aan-
wezige medewerkers. Reden genoeg voor wethouder Karel Mens om ze 
te bedanken voor hun inzet, de collega’s van de buitendienst zijn vrijdag 
26 februari in het zonnetje gezet.

Eline Vonk en Gijs de Koning zijn tijdens de raadsvergadering van 18 febru-
ari 2016 door de gemeenteraad van Uitgeest benoemd tot lid van de Jeugd- 
en Jongerenraad. Ze waren al aspirant-lid en de benoeming vond plaats met 
alle stemmen vóór. Op de foto flankeren ze burgemeester Wendy Verkleij, 
nadat ze door haar in de bloemetjes zijn gezet (foto: gemeente Uitgeest).
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