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Na plotseling vertrek Schouten
Oppositie hekelt 

kandidaatstelling Mens
Uitgeest - Ex-wethouder 
Mens, die in september 2016 
aftrad als wethouder van-
wege een integriteitskwes-
tie, heeft zich weer kandi-
daat gesteld voor het VVD-
raadslidmaatschap in Uit-
geest. Dit nadat fractie-
voorzitter Schouten plotse-
ling heeft aangekondigd na 
twee jaar te stoppen met zijn 
raadswerk omdat hij het te 
druk heeft met zijn bedrijf, de 
Noord Hollandse Bierbrou-
werij. De gezamenlijke oppo-
sitie bestaande uit de PvdA 
Uitgeest, PU en UVP heeft 
met verbijstering kennis ge-
nomen van deze actie van de 
VVD Uitgeest. 
Aanleiding voor het aftreden 
van de heer Mens was de il-
legale bouw van een schuur-
tje in zijn tuin. Hij wist, zo 

schreef Mens in zijn ontslag-
briefje, dat dit niet was toe-
gestaan. Toen hij daarmee 
werd geconfronteerd diende 
hij zijn ontslag in. 
De kandidaatstelling van 
Mens wordt behandeld in de 
raadsvergadering van don-
derdag 2 maart. Op de agen-
da van die vergadering staat 
ook de behandeling van het 
voorstel voor het verstrekken 
van een voorbereidingskre-
diet voor het Centrumgebied 
Uitgeest. 
De oppositiepartijen betreu-
ren de handelswijze van de 
heer Mens en zijn partij ten 
zeerste. Zij vinden dat de ge-
hele raad, het college en de 
inwoners ernstig worden ge-
schoffeerd door een  mogelij-
ke terugkeer van Mens in het 
gemeentebestuur. 

Uitgeest - Op de donderdag in de voorjaarsvakantie konden grootouders met hun kleinkin-
deren in De Zwaan samen Oud Hollandse spellen spelen, zoals vlotbruggen, sjoelen, meta-
len ringen gooien, knikker schieten en pingpongen en kegelen met hindernissen. De reac-
ties waren enthousiast en de ochtend werd druk bezocht. De dag ervoor, op woensdag 22 
februari, was er een speciale filmmiddag ook voor grootouders met kleinkinderen. Ook deze 
keer zat de zaal weer vol en vonden zowel opa’s en oma’s als kleinkinderen de film erg leuk 
en spannend.
Deze activiteiten werden georganiseerd door de Stichting Uitgeester Senioren in Dorpshuis 
de Zwaan. De S.U.S. organiseert vele activiteiten voor senioren, in de vakanties ook regelma-
tig voor de grootouders met kleinkinderen. Meer informatie en foto’s zijn te bekijken op de 
website: www.uitgeestersenioren.nl. Voor informatie kunt u bellen: 0251-319020.

Uitgeest - De S.U.S. organi-
seert woensdag 8 maart een 
bingomiddag in de Zwaan. 
Op deze bingomiddag kunt u 
prachtige prijzen winnen en 
het is elke keer weer gezellig. 
Zaal open om 13.30 uur, aan-
vang 14.00 uur. Kosten 4,50 
voor een bingokaart. Er wor-
den 3 ronden gespeeld. Voor-
af opgeven is niet nodig.

Bingo
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CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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FRISSE ELSTARS APPELS EN ABRIKOOS
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COLOFON

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

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

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

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

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

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Lezing Hulphond 
Nederland bij de KVB  
Uitgeest - Op dinsdag 7 
maart zal iemand van Hulp-
hond Nederland een lezing 
komen geven bij de Katholie-
ke Vrouwenbeweging. Hulp-
hond Nederland reikt men-
sen met een fysieke beper-
king of geestelijke zorgvraag 

de helpende hand. De inzet 
van hulphonden voorkomt 
isolement en biedt nieuw per-
spectief. Ze hebben ruim der-
tig jaar ervaring in het trainen 
en opleiden van hulphonden. 
De avond is in de Zwaan en 
begint om 20.00 uur.

Uitgeest - Helemaal nie-
mand heeft het in de gaten 
gehad maar er is een histo-
rische gelegenheid aan on-
ze neus voorbijgegaan. We 
spelen spel 18 tegen Ma-
rian de Vries-Truus Jansen, 
u weet wel, die kaarters die 
liever in de B-lijn spelen. De 
dames gaan op weg naar 
de manche en gaandeweg 
het bieden besluit Truus om 
het niet bij de manche te la-
ten maar om op weg te gaan 
naar slem door azen en he-
ren te vragen. Voor de niet-
bridgers onder ons, je mag 
niet zomaar aan je maat vra-
gen hoeveel azen die heeft, 
dat gaat via een vraagbod. 
Het voert te ver om dat hier 
allemaal te gaan uitleggen 
maar dat vereist wat afspra-
ken tussen partners. Hoe dan 
ook, dat gaat niet helemaal 
goed, en op basis van ver-
keerde interpretatie van een 
bod besluit Truus: 7SA, alle 
slagen, zonder troef. Afijn, wij 
zijn zo beduusd dat wij ver-
geten te doubleren. Dat was 
jammer want dan had Truus 
kunnen redoubleren om 
daarmee een toegangsticket 
te krijgen tot de 7SA-gere-
doubleerd-club, een presti-
gieuze club van bridgers die 
ooit 7SA geredoubleerd thuis 
hebben gebracht. 7SA is, 
met een snitje over de goe-
de kant, namelijk dicht, en zij 
zijn de enigen die dat bieden, 
én maken. De rest biedt 6SA 
en maakt ook niet meer dan 
dat. En waar zit dan dat histo-
rische? Welnu, het is niet al-

leen 7SA maar zij maakt de 
laatste slag met ruiten 7, in 
welingelichte kringen staat 
dat bekend als de ‘bierkaart’. 
Aan tafel is dat door ons ge-
mist, ik denk omdat we nog 
aan de koffie zaten. Dat bier-
tje houden wij tegoed! Als 
we nog even naar de uitsla-
gen kijken zien wij een mooie 
70% van Elly Neele-Annie 
Sanders in de E-lijn, meer 
dan 10% voorsprong op nr. 2. 
Fabuleus! En in de A-lijn een 
mooie overwinning van out-
siders Henk Graafsma-Theo 
Vijn die met ruim 62% al-
le anderen aftroeven. Ga zo 
door! Hieronder de eerste 
drie van iedere lijn. 
A-lijn: 1 Henk Graafsma-
Theo Vijn 62,50%; 2 Mari-
an de Vries-Truus Jansen 
57,08%; 3 Hans Wijte-Paul 
Wijte 55,42%.
B-lijn: 1 Milja van den Boo-
ren-Jeanne Admiraal 67,19%; 
2 Auke Hulshof-Gonny Huls-
hof 60,94%; 3 Gré Appelman-
Tineke van Sambeek 58,54%.
C-lijn: 1 Annie Bleeker-Ina 
Woerden 61,98%; 2 Theo Hui-
sing-Pieter Andringa 57,29%; 
3 Toin Graafsma-Riet Meyer 
56,77%.
D-lijn: 1 Riet Balster-Evert 
Rozemeijer 58,85%; 2 Tine-
ke de Groot-Constance Dirks 
58,33%; 3 André Hermans-
Bert van der Pol 56,25%.
E-lijn: 1 Elly Neele-Annie 
Sanders 70,83%; 2 Ger van 
Andel-Rob de Neef 60,42%; 
3 Wies de Wit-Annie Nijman 
55,00%.
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Voorzittershamer 
officieel overgedragen

Uitgeest - Vanaf nu hanteert 
Henk Beentjes officieel de 
voorzittershamer van de af-
deling Uitgeest van de Zon-
nebloem. Hij heeft de hamer 
overgenomen van Thijs Fon-
ville, die 12 jaar voorzitter 

was. Vorige week plaatsten 
wij een uitgebreid interview 
met de vertrekkende en nieu-
we voorzitter in de Uitgeester 
Courant. Gemis? Zie www.
uitgeestercourant.nl voor de 
webversie van dit artikel.

Laptop gezocht
Muziekproject voor 

cliënten Geesterheem
Uitgeest - In het Woonzorg 
complex Geesterheem is men 
voor de cliënten gestart met 
een nieuw project, namelijk 
de Music&Memory. 
Dit betekent concreet dat de 
medewerkers 
voor hun (vaak 
dementeren-
de) cliënten, 
hun lievelings-
muziek zoeken 
en die op een 
iPod zetten. De 
cliënten kun-
nen dan met 
de iPod naar 
muziek luis-
teren die hen 
vaak herinnert 
aan vroeger.
Wereldwijd zijn 
hier al hele mooie resultaten 
mee behaald. De medewer-
kers hebben een  cursus ge-
volgd bij Music&Memory en 
Geesterheem kan zich sinds 
kort met trots een gecertifi-
ceerde instelling noemen. 
Door de muziek beleving is 
volgens de medewerkers 
merkbaar dat hun  demen-
terende cliënten zich geluk-
kiger voelen en dat ze meer 
interesse krijgen in socia-
le contacten. De relatie met 
hun familieleden en de me-

dewerkers kan zich hierdoor 
verdiepen. De cliënten genie-
ten van een rustigere socia-
le omgeving en de professio-
nals hebben hiermee een ex-
tra instrument in handen ge-

kregen om 
de afhanke-
lijkheid van 
antipsychoti-
ca te vermin-
deren.

Laptop ge-
zocht
Ipods en 
koptelefoons 
heeft men in 
huis! Nu zoe-
ken ze al-
leen nog een 
laptop waar 

een cd in kan, zodat ze via 
iTunes en cd’s muziek kun-
nen downloaden. Om deze 
dan weer op de persoonlijke 
iPods te zetten. Wie zou hen 
kunnen sponseren of heeft 
thuis nog een goede bruik-
bare laptop staan?

Namens de cliënten van 
Geesterheem. Contactper-
soon Sylvana van Leuven 
0640279866 of mailen naar 
s.vanleuven@vivazorggroep.
nl.

Zaterdag 18 maart
Open dag bij TV De Dog
Uitgeest - Zaterdag 18 
maart organiseert Tennisver-
eniging De Dog aan de Nies-
venstraat een Open Mid-
dag voor de jeugd. Onder lei-
ding van Ronald Vlieland en 
Sharon Krop (trainers) wordt 
vanaf 12.00 uur een clinic ge-
geven, waarbij veel elemen-
ten van het spel aan de or-

de komen. Voor diegenen 
die besluiten om lid te wor-
den van TV de Dog op deze 
middag,  is de contributie het 
eerste jaar gratis (mits er ten-
nislessen worden genomen). 

De koffie/thee/limonade en 
inschrijfformulieren liggen 
klaar. 
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Castricum - Na de massale 
run op de uiterst klantvrien-
delijk supersale bij Twice in 
de week van Valentijn, staan 
veel damesvoeten alweer te 
trappelen voor een volgen-
de sprint in dezelfde richting.
In de laatste week van fe-
bruari hebben Wendy en een 
ploeg van toegewijde fami-
lieleden en vrienden de mou-
wen opgerold en de handen 
en hoofden aan het werk ge-
zet. Resultaat is een hele-
maal vernieuwde boetiek die 
tóch precies hetzelfde is ge-
bleven. Zoiets als een nieu-
we jas voor een dame die van 
zichzelf al mooi was, en hoe 
dan ook mooi blijft. Dat heb 
je wanneer je als eigenares-
se geholpen wordt door de 
mensen die begrijpen waar 
het jou om gaat.
Vanaf 1 maart - de tiende ver-
jaardag van de winkel   laat 
Wendy iedereen graag zien 
hoe het spiksplinternieu-
we en het oude vertrouwde 
bij Twice mooi hand in hand 
gaan. De maand maart wordt 
sowieso een speciale, belooft 
zij. Zoals altijd is er een zorg-

vuldig samengestelde nieu-
we collectie Deense en Hol-
landse mode in kleinere én 
grotere maten. Dit seizoen 
zijn de kleuren
gevarieerd en uitbundig, met 
ook veel donkerblauw in de 
basis. De stoffen zijn wat ze 
altijd zijn: soepel en fi jn, lek-
ker om in te zitten, fi jn om in 
te lopen. De nieuwe collec-
tie Dansk Smykkekunst sie-
raden, waaronder veel oor-
bellen, is op het juiste mo-
ment binnen. De basis is van 
koper met daaroverheen een 
laagje zilver of goud. Wen-
dy vindt het zelf een prach-
tige stijl om de nieuwe win-
kel mee op te sieren. Uiter-
aard met de bedoeling dat 
haar klanten zichzelf er mee 
zullen opsieren. Wat de eer-
ste vier weken dan nog ex-
tra gezellig maakt, is de veel-
heid aan leuke acties voor de 
klanten.
Ter viering van het tienjarig 
bestaan, en van het nieuwe 
interieur met meubilair van 
Oak & Iron, dat net zo be-
trouwbaar is en stevig staat 
als Twice zelf.

Erfgoedorganisaties werken 
samen met Stichting Oer-IJ

Regio - Drie organisatie die 
zich actief bezighouden met 
historisch erfgoed hebben 
vrijdag in Huis van Geschie-
denis Midden Kennemerland 
in Beverwijk een samenwer-
kingsovereenkomst gete-
kend met de Stichting Oer-
IJ uit Castricum. De andere 
partners zijn Museum Ken-
nemerland, Historisch Ge-
nootschap Midden-Kenne-
merland en de Historische 
Kring Heemskerk. De Stich-
ting Oer-IJ is een bewo-

nersinitiatief dat zich inzet 
voor behoud, duurzaam be-
heer van de kwaliteiten van 
de groene driehoek Zaan-
stad, Velsen en Alkmaar. Er 
komt nu een serie Oer-IJ le-
zingen die in Huis van  Ge-
schiedenis; een herhaling 
van de avonden die eerder in 
Huis van Hilde zijn gehouden. 
Er komt ook een basiscursus 
voor Oer-IJ gidsen komend 
najaar en publieksexcursies 
in het buitengebied van Ken-
nemerland. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

dinsdag 20.00 uur
The Sleeping Beauty 

 The Royal Ballet
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.30 uur  zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur

Manchester by the sea
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur maandag 20.00 uur
Het doet zo zeer

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 11.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 18.45 uur
Jackie

vrijdag 18.45 uur
Fifty Shades Darker

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

maandag 20.00 uur  woensdag 20.45 uur
Moonlight

zaterdag 18.45 uur
Demain tout Commence

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur

Lion
woensdag 20.00 uur

La La Land
zondag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Down to Earth
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 16.00 uur
De Lego Batman Film (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur  woensdag 16.00 uur

Masha en de Beer
zondag 13.30 uur
Sing (NL) 2D

Programma 2 maart t/m 8 maart 2017

Limmen Artistiek en Creatief
Limmen - Limmen Cultuur  
houdt op zaterdag 11 en 
zondag 12 maart in Vrede-
burg een expositie van kun-
stenaars uit Limmen en wij-
de omgeving. Er is beelden-
de kunst, keramiek, glaswerk. 
iconen, elfenbankjes, siera-
den en meer te zien. Beeld-
houwster Joke Beentjes en 
Fayez al Adeeb demonstre-
ren hun werk op de buiten-
plaats. 
Op zondag van 14.00 tot 
16.00 uur maken twee stu-
denten van het Amsterdams 
Conservatorium muziek: gi-
tarist Jelle Willems en con-
trabassist Pedro Ivo Ferreira. 
Voor kinderen is er een te-
kenwedstrijd.  De prijsuitrei-
king is op zondag om 11.30 
uur. De deuren van Vrede-
burg zijn op beide dagen ge-

opend van 11.00 tot 17.00 uur 
en de toegang is gratis. Op 
de foto een keramiek hoofd, 
een werk van Renate Kraak-
man.

Akersloot - Het seizoen 
van schietvereniging De 
Vrijheid vordert gestadig 
en ook vorige week waren 
enkele goede resultaten te 
bewonderen.

In de ereklasse was Tim de 
Groot met 98 punten ieder-
een de baas voor Dankert 
van Willigen die bleef ste-
ken op 95 punten. In de B-
klasse wist Lex Kramer een 
mooie serie van 98 punten 
te behalen voor Jan Deijle en 
Henk Levering die genoegen 
moesten nemen met 94 pun-
ten. Ton Huisman deed in de 
C-klasse goede zaken door  
op zijn eerste avond met ge-
weer de dagzge te pakken 
met een mooie serie van 94 
punten, gevolgd door Anna 
Dubrowski met 91 punten.

SV de Vrijheid heeft haar 
clubavond iedere woensdag 
in de Vriendschap en aspi-
rant-schutters zijn welkom. 
Er wordt geschoten met ge-
weer .22 en pistool .22.

Vrijheid doet 
goede zaken

The Sleeping Beauty 
van The Royal Ballet 

Als eerste gechoreografeerd 
op Tchaikovsky’s prachti-
ge muziek door Marius Peti-
pa in Rusland in 1890, heeft 
The Sleeping Beauty mooie 
ensembles en solo’s. Inclu-

sief de Rose Adagio wanneer 
Prinses Aurora haar huwe-
lijkskandidaten ontmoet en 
natuurlijk de feestelijke dan-
sen voor de vrolijke bijeen-
komst van prins en prinses. 

Manchester by the Sea ver-
telt het verhaal van de familie 
Chandler, een arbeidersgezin 
uit Massachusetts. 
Nadat zijn oudere broer Joe 
plotseling komt te overlijden, 

Manchester by the Sea
krijgt Lee de voogdij over 
zijn neef. Lee wordt herin-
nerd aan een tragisch verle-
den met zijn vrouw Randi in 
de omgeving waarin hij is op-
gegroeid.
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PvdA viert Internationale vrouwen-
dag in Castricum met grote namen
Castricum - Na een lang-
durige strijd voor vrouwen-
kiesrecht, kregen vrouwen 
in 1917 passief kiesrecht. Zij 
kregen een jaar later actief 
kiesrecht. Deze strijd om het 
kiesrecht is een van de wor-
tels van Internationale Vrou-
wendag. 

Daarnaast herdenkt 8 maart 
de eerste staking van vrou-
wen in de textiel- en kleding-
industrie die plaats vond op 
8 maart in 1908 in New York. 
De vrouwen staakten voor 

een achturige werkdag, be-
tere arbeidsomstandigheden 
en kiesrecht.  De strijd voor 
vrouwenkiesrecht en de-
ze staking vormde het begin 
van de emancipatie van vrou-
wen en de strijd tegen vrou-
wendiscriminatie. 
Overal ter wereld wordt 8 
maart gevierd. Ook in Neder-
land viert een grote verschei-
denheid aan vrouwengroe-
pen en vrouwenorganisaties 
8 maart op verschillende ma-
nieren. In Castricum organi-
seert de PVDA een 8 maart 

bijeenkomst waarin de focus 
ligt op de positie van vluch-
telingenvrouwen en met aan-
dacht voor de vraag of de 
emancipatie van vrouwen 
voltooid is. 
Met medewerking van: Ma-
rit Maij, Tweede Kamerlid 
woordvoerder vluchtelingen, 
Marjan Berk, schrijfster en 
actrice, Michiel Engelsman, 
directeur Vluchtelingenwerk 
en Ans Pelzer, oud-wethou-
der PvdA Castricum. Vanaf 
20.00 uur in Geesterhage. Ie-
dereen is welkom. 

Met code oranje naar strand
Castricum - Tijdens de voor-
jaarsstorm afgelopen don-
derdag, waar code oranje 
voor was afgegeven, gingen 
toch verschillende mensen 
even naar het strand om een 

kijkje te nemen naar de hoge 
golven. Zij werden gezand-
straald en als vanzelf rich-
ting Egmond geblazen.  De  
brandweer zette zich schrap, 
maar hoefde maar één keer 

in actie te komen; op de Zee-
weg was rond 18.00 uur een 
boom omgewaaid nabij de 
camping. Die werd door de 
brandweer verwijderd. Foto: 
Henk Hommes. 

Jörgen Bolten winter-
kampioen bij WIK

Castricum - Op dinsdag 21 
februari werd de laatste in-
haalwedstrijd in de libre- 
competitie bij biljartvereni-
ging Wik gespeeld. Na zijn 
zomerkampioenschap drie-
banden 2016, kaapte Jörgen 
Bolten met twee punten ver-
schil de koppositie van Jaap 
de Boer. De nieuwe kampi-
oen stapte zeventien maal 
als winnaar van de wedstrijd-

tafel en hij hoefde maar drie 
verliespartijen te incasseren. 
Na het spelen van zijn laatste 
partij, pakte Ferry van Gen-
nip de derde plaats, die hij in 
punten deelde met Jan van 
der Zon. 
Eindstand 1. Jörgen Bol-
ten met 221 punten, 2. Jaap 
de Boer met 219 punten en 
3. Ferry van Gennip met 211 
punten.

Anderiessen en Grandiek 
pakken goud en zilver

Castricum - Vorig weekend 
stond in teken van het Ne-
derlands kampioenschap in-
door voor junioren. Vanuit 
Team Distance Runners ston-
den er zestien atleten aan de 
start op verschillende afstan-
den. Bram Anderiessen, de 
kersverse Nederlands kampi-
oen senioren, was de favoriet 
voor de titel op de 1500 me-
ter bij de junioren. Anderie-
ssen had als plan om vanaf 
de start de race hard te ma-
ken en te lopen op zijn out-
door PR; 3¹50². Na de harde 
start lieten de andere atleten 
Anderiessen al na 100 meter 
gaan om te gaan strijden om 
het zilver. Na een harde race 
solo wist de AKU-atleet een 

tijd van 3¹52²78 op de klok-
ken te zetten en dit leverde 
hem ook bij de junioren een 
gouden medaille op. Met de-
ze tijd staat Anderiessen ze-
vende aller tijden op de rang-
lijst bij de junioren A.  Bij de 
junioren B stond Koen Gran-
diek aan de start van de 1500 
meter. Grandiek behoorde tot 
één van de favorieten voor 
het podium met een vierde 
plaats op de startlijst. Gran-
diek liet zien dat hij bij één 
van de beste junioren B be-
hoort, hij liep tactisch erg 
sterk en nam halverwege de 
kop over. Na nog wat fl inke 
krachtsinspanningen de laat-
ste 200 meter werd Grandiek 
beloond met zilver.

Zaterdag Skate Café en 
livemuziek in Bakkerij 

Castricum - Zaterdag 4 
maart is er een Skate Café in 
De Bakkerij. Zaal open 15.00 
uur, gratis entree. 
‘s Avonds: muziek van Look-

een (foto), Phoam, Black 
Chicken Timebomb en Zack 
Duke. De zaal gaat open om 
20.00 uur. Entree: zes/vijf eu-
ro. 

Bijeenkomst rouwver-
werking na zelfdoding

Regio - Memoria Uitvaart-
zorg organiseert maan-
delijks een bijeenkomst, 
met een wisselend thema, 
voor nabestaanden die 
een dierbare hebben ver-
loren door zelfdoding. Vrij-
dag 10 maart vindt er on-
der begeleiding van alter-
natief psycholoog en the-
oloog Chantal Visser-de 
Mol een nieuwe bijeen-
komst plaats. 

Een zelfgekozen dood kan 
voor de naaste familie en 
vrienden een enorme impact 

hebben op welzijn, gezond-
heid en werk. Zij belanden 
niet zelden, ongewild, in een 
eenzamere sociale kring. 
Om diep verdriet een leefba-
re plek te kunnen geven kan 
het veel nabestaanden goed 
doen om het onbespreekbare 
bespreekbaar te maken door 
woorden te geven aan wat er 
is gebeurd.
Het thema van vrijdag 10 
maart is: ‘Kunt u na dit ver-
lies weer genieten van het le-
ven?’ Tijdens de bijeenkomst 
is er ruimte voor muziek, ge-
dichten en het delen van ver-

halen en ervaringen. Er is tijd 
voor iedereen en er wordt 
ècht geluisterd. De ervaring 
leert dat deze bijeenkomsten 
nabestaanden troost, kracht 
en een opgelucht gevoel ge-
ven.
De bijeenkomsten zijn be-
doeld voor eenieder die over 
dit thema een luisterend 
oor voor zijn of haar verhaal 
zoekt en de behoefte voelt 
om met lotgenoten te praten. 
De bijeenkomst vindt plaats 
op vrijdag 10 maart van 15.00 
tot 17.30 uur bij Memoria Uit-
vaartzorg, Plesmanweg 400 
in Beverwijk. Er geldt een ei-
gen bijdrage van 12,50 euro.
Aanmelden bij Memoria Uit-
vaartzorg, tel. 0251-254135 
of info@memoriauitvaart-
zorg.nl. 

Optreden Eric Vaarzon Morel
Heiloo - Vrijdagavond 10 
maart brengt de bekende 
gitarist Eric Vaarzon Morel 
vlammende fl amenco’s in de 
Cultuurkoepel. De opbrengst 
van dit bijzondere concert 
komt ten goede aan het Wil-

librordus Draait Door festival, 
zodat dat in september weer 
doorgang kan vinden. Kaar-
ten via de website van de 
Cultuurkoepel en bij het VVV 
kantoor in de Verhalenkamer 
op Landgoed Willibrordus.
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Lees Lokaal: ook op scholen, 
peuterspeelzalen en in Geesterheem
Uitgeest - Ondanks de twee 
huis-aan-huis verspreide fol-
ders blijkt er nog steeds on-
duidelijkheid te bestaan over 
Lees Lokaal en de rol van 
Lees Lokaal in Uitgeest. Lees 
Lokaal is er voor iedereen 
vanaf 0 jaar!
In Lees Lokaal zelf aan de Dr. 
Brugmanstraat 11 zijn pren-
tenboeken voor de allerklein-
sten, leesboeken voor alle 
groepen van de basisschool, 
young adult boeken voor het 
voortgezet onderwijs, plus 
boeken in alle genres voor 
volwassenen aanwezig. Ook 
beschikt Lees Lokaal over 
een steeds groter wordend 
assortiment grote letter boe-
ken. AL deze boeken zijn 
door u ingebracht, of aange-
schaft met de door Vrienden 
van Lees Lokaal verkregen 
bijdragen. Voor al deze boe-
ken geldt dat deze geruild 
kunnen worden voor boeken 

uit uw eigen collectie. Ieder-
een (jong en oud) die bij Lees 
Lokaal zijn of haar boeken wil 
komen ruilen krijgt een eigen 
Vriendenpas.
Buiten de centrale vestiging 
staan er ook op alle basis-
scholen in Uitgeest specia-
le Lees Lokaal boekenkas-
ten, vol met boeken gericht 
op groep 1 t/m 8. Samen met 
de leescoördinatoren van 
de Binnenmeer, De Molen-
hoek, De Vrijburg, De Wissel 
en de Kornak werkt Lees Lo-
kaal aan het stimuleren van 
het leesgedrag van kinderen 
in deze belangrijke leeftijdca-
tegorie. Meer informatie over 
deze activiteiten loopt via de 
leescoördinatoren en de di-
verse nieuwsbrieven van de 
scholen.

Lees Lokaal heeft ook afspra-
ken gemaakt met de volgen-
de peuterspeelzalen in Uit-

geest: Ukkepuk, Peuterpret 
en De Windmolen, alsmede 
kinderdagverblijf Kindergar-
den. Zij hebben allemaal een 
pakket nieuwe boeken ca-
deau gekregen waaruit door 
vrijwilligers van Lees Lokaal 
minimaal maandelijks wordt 
voorgelezen. 
Tot slot is Lees Lokaal er ook 
voor de bewoners van Gees-
terheem, De Slimp, Princen-
hof  die niet meer zelf naar 
Lees Lokaal kunnen komen. 
Regelmatig wordt hier de 
boekenkast van Lees Lokaal 
ververst zodat ook deze in-
woners van Uitgeest kunnen 
blijven lezen. 

Lezen houdt jong en oud 
scherp en biedt volop aflei-
ding en plezier. Binnenkort 
viert Lees Lokaal haar eerste 
verjaardag. Volgende week 
meer hierover in de Uitgees-
ter Courant.

Uitgeest - Home-Start is 
van start gegaan in Uitgeest! 
Home-Start biedt (opvoe-
dings)ondersteuning aan ge-
zinnen, deze ondersteuning 
wordt geboden door getrain-
de vrijwilligers. De oirgani-
satie is op zoek naar nieu-
we vrijwilligers in Uitgeest 
die regelmatig een gezin dat 
daar behoefte aan heeft be-
zoekt ter ondersteuning.
Werken voor Home-Start is 
verrijkend. Je komt in con-
tact met bijzondere mensen, 
andere gewoonten en cultu-
ren. Door Home-Start word 
je bovendien goed begeleid. 
Voordat je als vrijwilliger aan 
de slag gaat, krijg je eerst 
een gedegen training, zodat 
je gezinnen goed voorbereid 
kunt ondersteunen. Je ont-
vangt professionele begelei-
ding van de coördinator die 

bovendien regelmatig inte-
ressante themabijeenkom-
sten organiseert, waardoor 
je steeds verder kunt groeien 
in je werk. Tijdens de terug-
kombijeenkomsten wissel je 
ervaringen uit met de andere 
vrijwilligers. Zo kun je van el-
kaar leren. 
Ben je zelf ouder en/ of heb 
je ervaring met opvoeden van 
kinderen en spreekt Home-
Start je aan? Humanitas 
Noord-Kennemerland is voor 
Home-Start op zoek naar vrij-
willigers m/v in Uitgeest.
De  vrijwilligerstraining  van 6 
bijeenkomsten gaat van start 
in maart/april op de woens-
dagochtenden op het kan-
toor van Humanitas in Alk-
maar. Voor informatie: neem 
contact op met kantoor van 
Humanitas: 072- 540 1800  of 
kijk op www.home-start.nl 

Uitgeest - Tussen vrijdag 24 
en zondag 26 februarie wer-
den op respectievelijk de 
Sternstraat en de Meerkoet-
straat twee geparkeerde au-
to’s vernield. Van beide au-
to’s werd een achterlicht stuk 
getrapt.

Auto’s vernield

Stedenwandeling S.U.S. 
naar Purmerend 
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert  
woensdag 15 maart een ste-
denwandeling in Purmerend. 
De deelnemers gaan een 
grachtenwandeling door his-
torisch Purmerend maken 
van circa 3 kilometer, waar-
van de officiële start op de 
Kaasmarkt is bij het Purme-
rends Museum. Velen zul-
len er waarschijnlijk al ge-
weest zijn, maar zich mis-
schien nooit gerealiseerd 
hebben dat er zelfs vesting-
werken geweest zijn, waar 
nog steeds iets van terug te 
vinden is. 
Purmerend is ontstaan als 
handelsnederzetting voor de 
visserij en scheepvaart tus-
sen de (nog niet droogge-
maakte) meren Purmer, het 
Beemster en de Wijde Wor-

mer. De naam Purmerend is 
als volgt te verklaren: “het 
leght aan ’t eynde van de 
Purmer, ’t welck een meir oft 
binnenwater was, maer na-
maels droogh en tot landt 
gemaeckt”. Purmerend was 
rond 1340 een gehucht, maar 
kwam daarna tot bloei. Wil-
lem Eggert mocht in 1410 
van graaf Willem de Zesde 
een eigen kasteel bouwen 
dat in 1413 gereed kwam; 
slot Purmersteijn.

Woensdag 15 maart, vertrek 
vanaf station Uitgeest om 
09.33 uur. Terugreis om 16.30 
uur. Kosten 2 euro. Reiskos-
ten zijn voor eigen rekening. 
Eigen lunch meenemen. 
Gids: Wim de Wit. Opgeven 
bij Ada Molenaar, telefoon-
nummer 310172.

Uitgeest - Team 1 van Ta-
feltennisvereniging Uitgeest 
speelde tegen AMJV 2 in 
de 3e klasse. Henk Spoel-
stra was de enige speler van 
Uitgeest die zijn drie partijen 
en ook de dubbel in 3 games 
wist te winnen. Billy Fatels 
die samen met hem de dub-
bel speelde, won ook al zijn 
partijen maar moest wel twee 
games afstaan. Patrick Rasch 
stond 4 games af, maar wist 
ook alles uiteindelijk te win-
nen. De perfecte start voor 
Team 1: 10-0.
Team 2 (4e klasse) speel-
de in de hoofdstad tegen US 
13. Team 2 dacht het even 
met twee man te doen, maar 
kwam bedrogen uit. Dennis 
Janssen wist weliswaar twee 
van zijn drie partijen te win-
nen, Nico Baltus kon helaas 
geen punten boeken en An-
toine van der Spek was de 
weg in New York kwijt en 
redde het niet op tijd terug 

te zijn voor de wedstrijd. Een 
8-2 nederlaag helaas.
Team 3 (6e klasse) was te 
gast bij de Volewijckers 2, 
ook in Amsterdam. Roger 
Schuddeboom zorgde voor 
het eerste en tweede punt-
je voor de Uitgeesters. Peter 
Middel pakte het laatste punt 
op de avond. Eugenie Rasch 
knokte hard maar moest in 
twee vijfsetters haar meer-
dere erkennen: 7-3 voor de 
Volewijckers
In de DUOcompetitie (5e 
klasse) werd de strijd uitge-
vochten tussen Uitgeest 1 en 
Uitgeest 2. Peter Middel en 
Michel Switser speelden als 
team tegen Eugenie Rasch 
en Rob de Boer. Peter won al 
zijn partijen behalve de dub-
bel, Michel en Rob wonnen 
ieder een enkel en Eugenie 
kwam in de enkels bedrogen 
uit maar won samen met Rob 
met gemak de dubbel: 3-2 
voor Team 2

     TafeltennisnieuwsUitgeest - Op vrijdag 3 
maart organiseert suppor-
tersvereniging Geel/Groen 
weer een klaverjasavond in 
het clubhuis van FC Uitgeest. 
Begonnen wordt om 20.00 
uur, de deuren van het club-
huis gaan een half uur eerder 
open. Er zijn weer mooie prij-
zen te winnen. Neem gerust 
uw buurman/buurvrouw mee 
om een gezellige kaartavond 
te hebben.

Klaverjassen 
bij FC Uitgeest

Uitgeest - Na een melding 
werd vorige week woebs-
dagavond tegen half tien 
een bewoner aan de Mid-
delweg aangetroffen op een 
wenteltrap in zijn woning. Hij 
was na een valpartij klem ko-
men te zitten. Met behulp van 
brandweer, ambulance en 
politie werd de man bevrijd. 
Hij is voor onderzoek per am-
bulance naar het ziekenhuis 
vervoerd.

Man raakt 
beklemd op trap
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest -Er is een start gemaakt met het bouwrijp maken van het laatste stuk grond in de 
Waldijk in Uitgeest t.b.v. woningbouw. Het project de ‘Waterman’ gaat bij bewoning 49 appar-
tementen opleveren, de locatie is aan de ‘Smallekamplaan’. Foto en tekst: Ger Bus

Bewoners Uitgeest bundelen 
krachten in nieuwe stichting B.O.B.
Uitgeest - Krachtenbunde-
ling is noodzakelijk gebleken 
en daarom hebben de diver-
se overlegorganen en werk-
groepen in Uitgeest geza-
menlijk de “Stichting Bur-
gerbelang Omgevingskwa-
liteit BUCH regio” (Stichting 
B.O.B.) opgericht, aldus een 
begin deze week verstuurd 
opersbericht van de nieu-
we stichting. De initiatiefne-
mers willen opkomen voor 
de belangen van de burgers 
van Uitgeest en de brede-
re BUCH-regio (Bergen, Uit-
geest, Castricum, Akersloot, 
Limmen, Heiloo). In de onaf-
hankelijke stichting zijn op-
gegaan het “Bewonersover-
leg Centrumgebied” en de 
“Werkgroep Acties Uitgeest 
& Omgeving”. De voorgan-
gers van de stichting hebben 
al gezamenlijk een bezwaar-
schrift ingediend bij de Com-
missie Beroep en Bezwaar 
van de Gemeente Uitgeest 
tegen het raadsbesluit van 8 
december jongstleden, be-
kend als het raadsbesluit tot 
het bebouwen van de ijsbaan 
met een mega-basisschool. 
De krachtenbundeling is vol-
gens het persbericht van de 

nieuwe stichting nodig ge-
bleken ‘omdat het huidige 
college en de minimale meer-
derheid van de gemeente-
raad van Uitgeest bewoners 
negeert en staand beleid ver-
nietigt. Dit zonder zorgvuldig 
overleg met bewoners en be-
langhebbenden’. 
Wel worden volgens de initi-
atiefnemers krachtige woor-
den gesproken, maar naar 
inhoudelijke argumenten van 
bewoners wordt volgens hen 
niet geluisterd en burgers 
worden weggezet als onwe-
tenden. De onafhankelijke 
stichting zegt daar een halt 
aan toe te willen roepen en 
zal op elke wijze proberen het 
college en de raad te wijzen 
op het volgen van de juiste 
procedures, de noodzakelij-
ke inspraak van de bevolking 
en direct betrokkenen, en het 
wettelijk recht op participatie 
te honoreren.
De stichting zal naar eigen 
zeggen ook de laatste steen 
boven krijgen waar het be-
treft geheim overleg en be-
langenverstrengeling ten ein-
de Uitgeest en haar bewo-
ners te behoeden voor pla-
nologische missers en fi nan-

ciële debacles. 

Bij de Stichting Burgerbelang 
Omgevingskwaliteit BUCH-
regio staat het belang van de 
bewoners centraal en zij ba-
seert zich op de Omgevings-
wet waarin duidelijk veran-
kerd is dat burgers en maat-
schappelijke organisaties het 
recht hebben op participatie. 
‘Bewoners en maatschap-
pelijke organisaties hebben 
rechten en daarvoor komt de 
nieuwe stichting op’, aldus 
het persbericht. De stichting 
wil meewerken aan gedegen 
planning om te komen tot 
een leefbare omgeving voor 
alle bewoners van Uitgeest. 
 
Op korte termijn zullen de Fa-
cebook pagina en de website 
van de nieuwe stichting ac-
tief worden teneinde de be-
woners van Uitgeest en de 
BUCH-regio op de hoogte te 
brengen van de vorderingen. 
Daar worden ook de mogelij-
ke procedures en activiteiten 
nader uitgelegd. Het zullen 
tevens de platforms zijn die 
worden gebruikt ter informa-
tie en waar gezamenlijke ac-
ties worden aangekondigd.

Lezing over drinkwater
Uitgeest - Jos Dekker, werk-
zaam bij de PWN, komt 
donderdag 16 maart in de 
Zwaan aan de hand van fo-
to’s een lezing houden over 
ons drinkwater. Hij vertelt 
over zijn functie en zijn werk-
zaamheden bij de PWN. Te-
vens over waar ons drink-

water vandaan komt, hoe 
de drinkwatervoorziening in 
Noord-Holland tot stand ge-
komen is en over de kwaliteit 
van ons drinkwater. 

Donderdag 16 maart van 
09.30 tot 11.00 uur. Kosten 
2 euro, dit is inclusief kof-

fi e/thee in de pauze. U kunt 
vooraf of aan de zaal (indien 
voorradig) een kaartje kopen.
Informatie: op het kantoor 
van de Stichting Uitgeester 
Senioren, op de eerste eta-
ge van Dorpshuis de Zwaan, 
Middelweg 5, 1911 EA Uit-
geest, telefonisch: 0251 – 31 
90 20 of via de mail: s.u.s@in-
ter.nl.net. Website: www.uit-
geestersenioren.nl.

Excursie naar het 
NZH-Vervoermuseum 

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Ondernemers orga-
niseert op vrijdag 10 maart 
een excursie naar het NZH-
Vervoermuseum in Haarlem. 
Het museum is ontstaan in 
1981 toen de NZH 100 jaar 
bestond. 
In het 2.200 vierkante me-
ter grote museum is een ten-
toonstelling van diverse oude 
trams en bussen te bewon-
deren. Deze kunt ook van 
binnen bezichtigen. Tevens 
vinden er reparaties plaats.
Er zijn bussen die u vast nog 
zult herkennen uit vroegere 
tijden. Onder andere de bus 
van het Engelse merk Cros-
sley, die vanaf vlak na de 2de 
wereldoorlog tot in het begin 

van de jaren ’60 van de vorige 
eeuw heeft gereden.
Van de bijna 350 ”Blauwe” 
trams in Noord- en Zuid-Hol-
land, ingericht voor perso-
nenvervoer met elektrische 
tractie, zijn er slechts 7 als 
museumstuk bewaard geble-
ven. Vier in het NZH Vervoer 
Museum. Het oudste rijtuig 
dateert uit 1896. Tevens is er 
een fi lm te zien over het ont-
staan van de NZH.
Vrijdag 10 maart. Aanvang 
11.00 uur. Verzamelen voor 
het NZH museum in Haar-
lem. Adres staat op uw toe-
gangsbewijs. Kosten 5 euro, 
dit is inclusief entree en een 
kop koffi e/thee. Meer infor-
matie: 0251-319020.

‘Om te janken zo mooi’ 
bij De Zwaan Cultureel
Uitgeest - Zaterdag 11 
maart zingt Elke Vierveijzer 
in De Zwaan ‘Om Te Janken 
Zo Mooi’, een selectie uit de 
mooiste liederen van Maar-
ten Van Roozendaal. 
Een ‘liedje’ is een deuntje dat 
vervliegt. Maar een ‘lied’ kerft 
zich voor altijd in je huid. El-
ke Vierveijzer zingt, met aan 
de piano Michiel Wetzer, de 
mooiste liederen van één 
man die de kunst van het 
lied als geen ander verstond: 
Maarten van Roozendaal. 
Niet om te vervangen, maar 
om de liederen, zoals hij die 
zelf selecteerde vlak voor zijn 
dood, levend te houden. Van 
Alsof er niets is gebeurd tot 
Het te late einde en van Mooi 
tot Red mij niet.
Elke Vierveijzer studeerde af 
aan de Koningstheateraca-
demie en was fi nalist in het 
Amsterdams Kleinkunst Fes-
tival 2015. De afstudeercom-
missie noemde haar “een ja-
loersmakend talent”. Op 11 
maart vertolkt ze de liede-
ren van één van de beste lie-
dauteurs, zangers en compo-

nisten die Nederland heeft 
gekend: Maarten van Roo-
zendaal.  Mooi, mooi. Om te 
janken zo mooi!
Aanvang van de voorstel-
ling is 20.15 uur. Toegangs-
prijs: 12,50, Vrienden van de 
Zwaan Cultureel krijgen 2,50 
korting. Kaartverkoop via 
boekhandel Schuyt of aan de 
zaal ( mits nog beschikbaar) 
of via de online kaartverkoop 
(www.dezwaancultureel.nl). 
(foto: Roxanne Hellevoort)



Rock & Roll met Rock ´n´ 
Ronnie in De Bonte Vivant
Uitgeest - Ready to roll? Dat 
kan aanstaande zaterdag in 
De Bonte Vivant met Rock 
‘n’ Ronnie! Rock ‘n’ Ronnie is 
een rock & roll duo bestaan-
de uit Marc ‘Rock’ la Chapel-
le (toetsen/zang) en Ronald 
‘Ronnie’ Welgemoed (zang/
gitaar). Twee oude (muzika-
le) rotten die in het verleden 
reeds veel met elkaar hebben 
gespeeld in bands als Roots 
‘86 en Rebel. Nu hebben ze 
elkaar gevonden in hun lief-
de voor de oude vijftiger ja-
ren rock & roll. Ze verkennen 
de grenzen van deze muziek 
en spelen naast rock & roll 

ook rockabilly, rockin’ blues 
en hillbilly boogie. Songs van 
Elvis Presley, Little Richard, 
Jerry Lee Lewis, Carl Perkins 
en Chuck Berry, maar ook 
van Buck Owens, Hank Willi-
ams, Muddy Waters en af en 
toe een eigen nummer pas-
seren de revue bij hun uiterst 
swingende optredens.
Vanaf 21:30 gaan de ouwe 
rockers van start. Dus bril-
lcream in de vetkuif, da-
mes de pettycoat aan en 
Rock&Rollen maar!
De beregezellige Bonte Vi-
vant is te vinden aan de Mid-
delweg 180 in Uitgeest.

Raadsel rond IJsbaan Uitgeest ontrafeld
Uitgeest - Hoe kan het toch dat - in strijd met vastgesteld beleid - het IJsbaanterrein in Uitgeest 
als bouwlocatie werd aangewezen? Waarom was er in juni 2015 een geheim overleg van de ge-
meenteraad en lag er in de maand september daarop opeens een dergelijk omstreden besluit? 
In Uitgeest speelt al langere tijd het te voeren accomodatiebeleid voor basisscholen. Dit in een 
periode dat - via raadsbesluit - aan een brede Omgevingsvisie 2030 en een visie op de ontwik-
keling van het centrumgebied wordt gewerkt. Hier gaat het onder andere om de inpassing van 
allerlei maatschappelijke functies naast deze basisscholen via vastgelegde trajecten van burger-
participatie. Tegelijkertijd geldt nog de leidende Structuurvisie Uitgeest 2020, die destijds in sa-
menspraak met de bewoners is vastgesteld. En daarin staat op pagina 46 toch heel duidelijk ver-
meld dat het IJsbaanterrein niet mag worden bebouwd. 
Blijkbaar is er op het College van B&W en de raad grote druk uitgeoefend om toch op het IJs-
baanterrein te gaan bouwen. Dit via de scholenkoepel Tabijn met een eindverantwoordelijk Col-
lege van Bestuur. Dat laatste is samengesteld uit vertegenwoordigers van drie grote onderwijs-
organisaties in Noord-Holland, aangevuld met de Bestuursdienst van de Regiopolitie Kennemer-
land.  Het is wrang te constateren dat tal van bewoners - die dachten te participeren bij de toe-
komstvisies - op deze wijze op ondemocratische wijze werden gepasseerd.  
De betrokkenheid van de bestuursdienst van de regiopolitie Kennemerland baart eveneens zor-
gen: uitstekend dat de regiopolitie een bijdrage levert aan de veiligheid op school, maar de be-
moeienis en betrokkenheid bij deze affaire lijkt bepaald ongewenst. 
Helaas zal de resterende raadsperiode tot de verkiezingen in maart 2018 door deze  onverkwik-
kelijke gang van zaken in het teken staan van meerdere beroep- en bezwaarschriften. En wel-
licht zelfs een gang naar de bestuursrechter. Over de vastgestelde uitvoering fase 2 van de Om-
gevingsvisie Uitgeest 2030 is al bijna acht maanden weinig of niets vernomen, ook hier worden 
bewoners richting beroep en bezwaar gedreven. Als antwoord hierop hebben bewonersorgani-
saties gekozen voor een bundeling van krachten. Het ‘Bewonersplatform Uitgeest 2030’ en de 
‘Werkgroep Acties Uitgeest & Omgeving’ gaan op in een nieuwe stichting:
Per februari 2017 zal deze Stichting Burgerbelang Omgevingskwaliteit Buchregio (BOB) zich 
onder het motto: Burger verlangt Omgevingskwaliteit! richten op de Omgevingskwaliteit en het 
handhaven dan wel bevorderen van de kwaliteit van natuur en milieu in onze Buchregio.
Bestur Stichting Burgerbelang Omgevingskwaliteit Buchregio
Frank du Long, voorzitter

Open en eerlijk
Uitgeest - In het kader van transparantie van bestuur zou het nu eindelijk eens afgelopen kun-
nen zijn met dat achterkamertjes politiek en geheim overleg. Burgerparticipatie is toch de nieu-
we manier van politiek voeren. Nee, niet in Uitgeest! 
Afspraak was tot 2020 geen bebouwing op het IJsbaanterrein. Maar B&W van Uitgeest beslis-
sen in een GEHEIM overleg al in 2015 dat het IJsbaanterrein mag worden bebouwd. Wie, o wie 
had hier baat bij? Hoe zit dat met het STIEKEME gedoe van onze bestuurders.
Wat moet je nou met dat zogenaamde participeren van burgers in een visie voor het beleid tot 
2030? Afspraak is afspraak met burgers telt tóch niet. En bestuurders met diverse petten op en 
met tegenstrijdige belangen, dan wringen deze stiekeme bestuurders zich in velerlei bochten. 
Zulke bochten, dat er geheim overleg voor nodig is?
Hopelijk kunnen we tijd rekken (met kostbare beroep- en bezwaarschriften) tot de volgende ge-
meenteraadsverkiezingen in 2018. Hoeveel actie groepen zijn er nodig om onze bestuurders een 
halt toe te schreeuwen. Gelukkig is het in de politiek zo dat nieuwe bestuurders alles aan hun 
laars kunnen lappen wat vorige colleges hebben bekokstoofd in die achterkamertjes.
Ons nieuwe raadslid zou zich hard kunnen maken om groen (IJsbaanterrein) ook in het hart van 
Uitgeest te handhaven. En bijvoorbeeld ook eindelijk een KAPVERORDENING voor bomen voor 
het hele dorp. Nu mag er nog overal waar werkzaamheden komen meteen gekapt worden, al-
le bomen, dan pas wordt er gewerkt. Grote bomen leggen het loodje, kleintjes komen er terug. 
In buurgemeentes verplanten ze! En eerst worden er lelijke opvallende flats bij de ingang van 
het dorp gebouwd, dan moet er als doekje voor het bloeden een “bos” komen, met flinterdunne 
boompjes. Hij is nog te jong om te weten hoe groen Uitgeest vroeger was. Vroeger konden we 
nog wedijveren met Heemskerk en Castricum als groene gemeentes. Maar in de achterkamer-
tjes zal hij wel worden ingepakt door de bestaande ambtenaren. 
Zoals ik ook al jaren vraag of burgers met een uitkering op een stembureau mogen zitten bij ver-
kiezingen. Maar nee, geen enkele partij gunt deze mensen een extraatje. Ze willen zelf in de kij-
ker staan én extra verdienen, inclusief lunch of maaltijd. Dit zou nog voor de aanstaande verkie-
zingen gerealiseerd kunnen worden. Wie durft het aan?
Openheid van bestuur: Durft Uitgeest weer alles openbaar in de kranten te publiceren, zoals ver-
gaderingsagenda’s, aanvragen over vergunningen, te verlenen vergunningen en ter inzage lig-
gende stukken op het gemeentehuis. Dit gebeurt in alle omliggende gemeentes, pagina’s vol, 
maar niet hier. Stel dat wij en masse bezwaren en inzage zouden willen. Dát kan zo maar niet 
bij geheim overleg!
A. Smulders
PS TWEE VOOR ÉÉN: voorstel om voor één gekapte boom de verplichting te geven om twee bo-
men ergens te her planten!

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

Middelweg 180  Uitgeest  cafedebontevivant
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Piet Koper (66) komt tijd tekort
,,Ik heb een tuintje in m’n hart”

Castricum - Als gepensio-
neerde truckchauffeur is het 
een hele overgang van werk-
weken rond de zestig uur 
naar helemaal niets. En wie 
altijd werkt heeft weinig tijd 
om sociale contacten te on-
derhouden, dus van een gro-

te vriendenkring is dan ook 
geen sprake. Het overkwam 
Castricummer Piet Koper. Hij 
ging niet bij de pakken neer-
zitten. Piet heeft nu een hob-
bytuin van circa driehonderd 
vierkante meter en is er ziels-
gelukkig mee. ,,Als mij ge-

vraagd wordt of het allemaal 
lukt, zo met pensioen, kan ik 
nu zeggen dat ik tijd tekort 
kom.” 
Piet is opgegroeid op een 
tuinderij en was als jochie al-
tijd in de weer met plantjes, 
zodat er al enige kennis voor-
handen was. ,,In de hobbytuin 
is altijd wel iets te doen. Er 
komt ontzettend veel groen-
ten, bloemen en fruit van zo`n 
stukje tuin. Van de gespaar-
de overuren van mijn werk 
hebben we een broeikas la-
ten plaatsen, dus nu hebben 
we ook komkommers, to-
maten, paprika`s, pepers en 
nog meer wat niet buiten kan 
groeien. Lekker vers, zonder 
chemische toevoegingen of 
bestrijdingsmiddelen; milieu-
vriendelijker kan het niet. En 
supergezond! Wat we over 
hebben, geven we weg en zo 

maak je ook nog eens andere 
mensen blij.”
Samen met zijn vrouw Agnes 
heeft Piet er een echt para-
dijsje van gemaakt, compleet 
met een zitje tussen de ro-
zen. Ze kweken ook veel ver-
schillende snijbloemen. Een 
gedeelte komt in een vaas te 
staan om er binnenshuis van 
te genieten, maar de bloe-
men staan er vooral om de 
tuin een mooi aanzicht te ge-
ven en dat is helemaal gelukt. 
,,Ik zie bij andere hobbytuin-
ders vaak veel rommel en dat 
geeft weer veel ongedierte en 
ongemak. Ik probeer men-
sen voorzichtig voor te lich-

ten hoe het beter en prettiger 
kan. De boel goed bijhouden 
blijkt voor veel mensen moei-
lijk te zijn, met als gevolg dat 
ze na verloop van tijd het ple-
zier kwijtraken in het tuinie-
ren. Dat gaat mij erg aan het 
hart.” Iedereen zou een acti-
viteit moeten hebben die zin 
geeft aan het bestaan, aldus 
Piet. ,,Dankzij het tuinieren 
heb ik van alles te doen, we 
eten lekker en gezond, drin-
ken veel vruchtensappen van 
ons fruit en ik beweeg ook 
nog eens flink en gevarieerd. 
Ik heb het nog nooit zo goed 
gehad. Ik heb heb een tuintje 
in mijn hart!”

Velsen - Begraafplaatsen 
Velsen bieden met hun ba-
sistarief de mogelijkheid om 
een eerlijke keuze te maken 
tussen cremeren of begra-
ven. Het basistarief is onge-
veer gelijkgetrokken met de 
basistarieven voor creme-
ren. Zo wordt dus de per-
soonlijke voorkeur niet ge-
remd door financiële keu-
zes die soms gemaakt moe-
ten worden.
Op begraafplaats Duinhof in 
IJmuiden is begraven al mo-
gelijk voor het instaptarief 

van 650 euro. Alle kosten zijn 
hier in opgenomen. Natuur-
lijk kan er veel meer en kun-
nen persoonlijke voorkeuren 
en wensen besproken wor-
den. Zo kan men gebruik-
maken van de buitenaula of 
naast Begraafplaats Duin-
hof terecht bij de andere be-
graafplaatsen Begraafplaats 
De Biezen en de Westerbe-
graafplaats. De medewer-
kers van de begraafplaat-
sen leggen in een persoon-
lijk gesprek graag meer uit 
over de mogelijkheden.  Een 

afspraak maken kan via be-
graafplaatsadministratie@
velsen.nl of 14 0255. Zie ook 

Castricum - Donderdag om 
19.40 uur is de brandweer 
opgeroepen om een kijkje te 
nemen in het gemeentehuis, 
omdat er een sterke brand-
lucht werd geroken. 

Met behulp van de warmte-
beeldcamera heeft de brand-
weer een controle uitge-
voerd. Vermoed wordt dat de 
lucht veroorzaakt werd door 
een apparaat. De technische 
dienst is ingeschakeld.

Vreemd luchtje

Belasting-
spreekuur

Castricum - Hulp nodig bij 
het digitaal invullen van de 
belastingaangifte? Dat kan. 
De overgang van de papie-
ren aanvraag naar de digita-
le vorm is niet voor iedereen 
makkelijk te maken. 
Daarom  bieden getrainde 
vrijwilligers van Welzijn Cas-
tricum ondersteuning. Met 
ingang van donderdag 2 
maart zijn zij wekelijks van 
14.00   15.00 uur aanwezig in 
de bibliotheek van Castricum. 
Men kan zo langskomen. Als 
het te druk is om meteen 
hulp te bieden, wordt een af-
spraak gemaakt. 
Boven de inkomensgrens van 
23.000 euro wordt geleerd 
hoe het digitaal aanvragen in 
zijn werk gaat, beneden de-
ze inkomensgrens wordt ook 
inhoudelijke ondersteuning 
geboden.

www.facebook.com/velsen-
begraafplaatsen of @velsen-
begraaf (Twitter).

De veranda’s van Hummel

Regio - Het hele jaar ge-
nieten van het terras, altijd 
droog en uit de wind; dat wil 
toch iedereen en dat kan nu 
voor een laagste prijs-kwali-
teit garantie bij Hummel Ko-
zijnen & Wooncomfort. Hier 
kan men nu al een comple-
te terrasoverkapping bestel-

len van circa 400 cm breed 
en  250 diep voor de onge-
kende prijs vanaf  1.295 euro 
inclusief BTW (Hummel De-
luxe) in de kleuren crème/
wit RAL 9001 of antraciet 
RAL 7024 en voorzien van 
polycarbonaat beplating. De 
terrasoverkappingen zijn te 

voorzien van vele luxe opties 
zoals led-verlichting, infra-
rood terrasverwarmer, spie-
kozijnen voor de zijwanden, 
grillo schutting delen en ui-
teraard Fiano schuifglaswan-
den (gelaagd veiligheidsglas) 
en schuifpuien zodat men de 
overkapping geheel kunt af-
sluiten. Ook in het assorti-
ment terraszonwering voor 
onder de overkapping door-
middel van geplisseerde stof 
in een aluminium frame. De-
ze wordt geplaatst tussen de 
panelen/liggers in waardoor 
er een vlak geheel ontstaat. 
Zonwering voor op het dak 
van de  terrasoverkapping in 
de vorm van een elektrische 
ZIPX windvaste screen be-
staat ook tot de mogelijkhe-
den. Hummel Kozijnen heeft 
diverse terrasoverkappingen 

zeer realistisch opgesteld in 
de ruime showroom zodat ie-
dereen een fraai beeld kan 
krijgen hoe het er thuis uit 
zou komen te zien. De terras-
overkappingen zijn verras-
send laag geprijsd, en zeer 
eenvoudig zelf te plaatsen. 
Uiteraard kan Hummel de 
overkapping ook plaatsen te-
gen een vriendelijke monta-
geprijs. Nu bestellen is snel 
genieten!

De showroom is te vinden op 
de Lijnbaan 44a in Heems-
kerk, bel voor een vrijblij-
vende prijsopgave thuis, bel 
0251-234484. De showroom 
is van maandag tot en met 
vrijdag geopend van 10.00 
uur tot 16.30 uur en zater-
dags van 11.00 uur tot 15.00 
uur. www.hummelkozijnen.nl. 
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Brandschade bij Chinees hersteld

The Flying Dragon gaat 
na jaar weer open

Akersloot - The Flying Dra-
gon van Karel en Fong 
Cheung in Akersloot gaat de 
tweede week van april weer 
open. Het Cantonees Speci-
aliteiten Restaurant is pre-
cies een jaar dicht geweest. 
Het pand  raakte zwaar be-
schadigd door een brand die 
bij de buren begon en over-
sloeg. 

The Flying Dragon heeft een 
compleet nieuwe keuken ge-
kregen. Het hele pand liep 
veel rook- en waterschade 
op. Van de gelegenheid is 
gebruik gemaakt om ook het 
interieur van het restaurant 
ingrijpend op te knappen. 
Met nieuw meubilair, ande-
re kleuren en een aangepas-
te styling. De oosterse sfeer 
blijft. Dat geldt ook voor de 
formule, waarbij het accent 

ligt op de verfi jnde Canto-
nese keuken. De menukaart 
is wel aangepast. Naast ver-
schillende nieuwe meerkeu-
zemenu’s staat daar nu een 
Pekingeendproeverij op en 
wordt het mogelijk van ge-
rechten ‘kleine porties’ te be-
stellen.   
Karel en Fong hebben er 
weer zin in. Het restaurant is 
hun leven. Het echtpaar heeft 
in 35 jaar een brede klanten-
kring opgebouwd. Niet al-
leen uit het dorp, uit de wij-
de regio komen de gasten 
naar Akersloot toe. The Flying 
Dragon wordt in alle toon-
aangevende eetgidsen al ja-
ren geprezen voor het hoge 
niveau en de constante kwa-
liteit. Het bedrijf staat rots-
vast in de top 10 van Chinese 
specialiteitenrestaurants van 
Nederland.

Zonvaart Reizen gaat 
naar Bakkerspleintje 

Castricum - Castricums ver-
trouwde reisadviseurs Els 
de Jong, Renate van Keu-
len, Anouska Straver en Son-
ja van de Water van Zonvaart 
Reizen, zijn vanaf 6 maart te 
vinden aan het Bakkersplein-
tje 1 te Castricum. De reis-
winkel is onderdeel van een 
geheel nieuw concept, met 
een uitstraling die past bij 
2017 en behorend bij een 
reisbedrijf dat zich het Bes-
te Reisbedrijf van Nederland 
mag noemen.

Naast het alom bekende we-
reldwijde reisaanbod van 
Zonvaart Reizen wordt in de 
nieuwe reiswinkel het ver-
re rondreizen-merk van Zon-
vaart Reizen, met de naam 
Zonvaart Destinations, in de 
spotlight gezet.
Zonvaart Destinations is 
een creatief reismerk dat de 
mooiste rondreizen naar be-
stemmingen in de hele we-
reld samenstelt. Met een en-
thousiast en ervaren team 

verzorgen zij een gevari-
eerd aanbod van fl y & drives, 
camperreizen en andere pri-
vé rondreizen tegen scherpe 
tarieven.
De reisroutes worden sa-
mengesteld aan de hand 
van eigen jarenlange reis-
ervaring en in samenwer-
king met lokale specialisten. 
Als klant van Zonvaart Rei-
zen levert dat vele voordelen 
op; zo wordt de reis geheel 
naar wens samengesteld, 
heeft de afdeling direct con-
tact met het buitenland, is de 
klant verzekerd van de kwali-
teit die hij/zij verwacht en zijn 
er geen kosten voor tussen-
komende reisorganisaties.
Voor vragen, boekingen en 
informatie zijn Els, Renate, 
Anouska en Sonja natuur-
lijk bereikbaar op hun nieu-
we werkplek aan de overkant 
van de straat. Zij blijven be-
reikbaar op het reeds beken-
de telefoonnummer 0880 660 
860 en e-mailadres castri-
cum@zonvaart.nl.Parlan zoekt parttime 

pleeggezin voor Gideon
Castricum - ,,Gideon is een 
intelligente, gevoelige jon-
gen,” vertelt zijn moeder Lisa. 
,,Hij is nieuwsgierig, vindt het 
heerlijk om over weetjes te 
praten en na te denken. Als 
het hem te druk wordt, heeft 
hij een plekje nodig om tot 
rust te komen. Dat komt om-
dat Gideon autistisch is.”
Gideon leert bij Triversum 
(jeugd ggz) met zijn autisme 
om te gaan. Lisa: ,,Hij wil zelf 
graag beter met zijn autisme 
leren omgaan zodat hij het 
ook zonder hulp kan. Ik ben 
daar zo supertrots op want 
dat is echt heel knap voor 
een jongen van elf jaar!” Par-
lan zoekt een parttime pleeg-
gezin voor een of twee da-
gen doordeweeks, wonend 
in of rond Castricum zonder 
of met oudere kinderen. Men 
ondersteunt zijn moeder Li-

sa hiermee in de opvoeding. 
Zij heeft door gezondheids-
klachten tijd nodig om op te 
laden. Bel 088-1240001, mail 
pleegzorg@parlan.nl, kijk op 
www.pleegzorgparlan.nl of 
ga naar de informatieavond 
op 13 maart in Alkmaar.
(De foto en naam zijn niet 
echt, zijn verhaal wel.) De VrijeLijst aan tafel

Limmen - Lokale partij De 
VrijeLijst gaat zondag 5 maart 
van 15:00-17:00 uur ‘aan ta-
fel’ met inwoners van Lim-
men. Als locatie gekozen is 
voor het clubhuis van tennis-
park De Voetel aan de Kapel-
weg. 
,,Recht tegenover de locatie 
waar ernstige fouten zijn ge-
maakt met de uitvoering van 
nieuwbouwplannen” zegt 
Ron de Haan van DeVrije-

Lijst. De onderwerpkeuze die 
deelnemers aan tafel willen 
opbrengen is vrij. 
Behalve over de huizenbouw 
is in Limmen grote bezorgd-
heid over de aanleg van een 
verkeersregelinstallatie op de 
Rijksweg en over de komst 
van een supermarkt aan de 
Visweg. Bewoners van de 
Bloemenhof ervoeren begin 
dit jaar ernstige vuurwerk-
overlast. 

Castricum - Zaterdag was 
een speciale opkomst bij 
Scouting Castricum. Al-
le speltakken vierden sa-
men Sanderdag. De dag be-
stond uit verschillende spel-
letjes spelen met elkaar en 
een afsluitend kampvuur. Al-
les werd beleefd in het thema 
Sander. Tijdens het kampvuur 
werd vrijwilliger Sander van 
Scheepen extra in het zonne-
tje gezet en kreeg hij het Zil-
veren Waarderingsteken van 
Scouting Nederland voor zijn 
jarenlange inzet bij de groep, 
de regio en daarbuiten. 

Sanderdag

Castricum - Op 8 maart 
van 9.00 uur tot 12.00 uur 
staan de deuren van alle 
ISOB basisscholen in Castri-
cum open. Belangstellenden 
zijn deze dag welkom om de 
sfeer te proeven op de scho-
len en om te zien hoe er ge-
werkt en geleerd wordt. 

Het gaat om de Montesso-
ri, De Klimop, de Juliana van 
Stolbergschool en De Sok-
kerwei

Open dag bij 
ISOB-scholen

Weidevogels 
gaan nestelen

Regio - In verband met het 
broedseizoen van de weide-
vogels zijn vanaf 1 maart tot 
en met 1 juli delen van de 
wandelpaden van het Noord-
Hollandpad en Wandelnet-
werk Noord-Holland tijdelijk 
aangepast. 

Om vogels de gelegenheid te 
geven ongestoord hun eieren 
uit te broeden en de jongen 
groot te brengen zijn er alter-
natieve routes gemaakt. De 
routes zijn in het veld aan-
gegeven en ook te vinden op 
de website van het Noord-
Hollandpad en op de web-
site van het Wandelnetwerk 
Noord-Holland. 
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Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender 
van maart van de Stichting 
Uitgeester Senioren.
Alle activiteiten vinden 
plaats in dorpshuis de 
Zwaan, tenzij anders ver-
meld. Soosactiviteiten, da-
gelijks van maandagmid-
dag tot en met vrijdag-
middag. Voor inlichtingen 
m.b.t. Soos, kunt u bellen: 
312127 
 

Activiteitenkalender 
maart

Maandag  6, 13, 20, 27:
09.00-10.00 uur: Pilatus, 
tevens van 10.15-11.15 uur 
10.00-13.15 uur: Koffie-
Plus. 
10.00-12.00 uur: Biljartles 
dames
13.30-16.45 uur: Biljarten, 
bridge  
14.30-16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten 
Rode Kruis, ook verkoop, 
inl: 312712
Maandag 13, 27 :
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
Maandag 13:
10.00-12.00 uur: Schrij-
verskring

Dinsdag 7, 14, 21, 28:
09.15-10.15 uur: Yoga
10.45-11.45 uur: Tai Chi
13.30-16.45 uur: Biljarten, 
bridgen,klaverjassen(com
petitie)
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
Dinsdag 14, 28:
13.30-15.00 en 15.00-
16.30: Computercursus
09.30-12.00 uur: Fotocur-
sus

Woensdag 1, 8, 15, 22, 29:
09.30-10.15 uur en 10.45-
11.30 uur: Bewegen 60+ 
in de Klop, inl.: 310370
10.00-12.00 uur:  Koersbal
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
13.30-16.45 uur:  Biljarten, 
klaverjassen
19.45-21.30 uur:  “Die 
Geestersangers” in Gees-
terheem, inl.: 313401
15.00-16.30 uur:  Compu-
tercursus
Woensdag 1, 15, 29:
09.30-11.30 uur: Hand-
werken
10.00-12.00 uur: Biljartles 
dames
13.30-15.30 uur: Kaarten 
maken
14.00-16.30 uur: Tekenen/
schilderen
Woensdag 8: 
14.00-16.30 uur: Bingo

Woensdag 8, 22:
10.00-12.00 uur: Muziek 
maken
14.00-15.30 uur: Engelse 
conversatie
Woensdag 15:
Stedenwandeling Purme-
rend, vertrek: 9.33 uur 
Woensdag 22:
14.00-16.00 uur: Filmmid-
dag 

Donderdag 2, 9, 16, 23, 30:
Wandelen (1 of 2 uur): 
vertrek 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis 
09.30-12.00 uur:  Biljarten 
heren (beginners)
09.30-11.30 uur:  Beeld-
houwen/boetseren
13.30-16.45 uur:  Biljarten 
14.00-16.00 uur:  Rummi-
cub, scrabble en schaken
13.30-15.00 uur:  Fifty-fit 
Donderdag 9, 23:
09.30-11.30 uur:  Quilten
Donderdag 2, 16, 30:
09.30-11.30 uur:  Vertel-
kring Uitgeest
10.00-11.30 uur:  Engelse 
conversatie
09.30-11.30 uur:  3-di-
mensionaal (kaarten)
Donderdag 2:
09.30-11.00 uur: Lezing 
notaris
Donderdag 9:
09.30-11.30 uur:  Theezak-
jes vouwen
09.30-11.30 uur:  Fotopre-
sentatie Bank Beentjes
Donderdag 16:
09.30-11.30 uur: Lezing 
over drinkwater (Jos Dek-
ker, waterspecialist PWN)
Donderdag 23:
09.30-11.30 uur: Repair 
café Uitgeest
Donderdag 23, 30:
09.30-11.30 uur: Work-
shop iPad

Vrijdag  3, 10, 17, 24, 31:
13.30-16.45 uur:  Biljarten
09.15-10.15 uur en 10.15-
11.15 uur: Yoga 
13.30-15.30 uur:  De Zin-
gende Zwanen 
Vrijdag 10:
10.00-11.30 uur: Excursie 
NZH-Vervoermuseum 

De S.U.S. is bereikbaar 
van maandag  tot en met 
donderdag  van 9.00-12.30 
uur en van 13.30-16.00 
uur (vrijdag gesloten) in 
Dorpshuis de Zwaan. 

Voor informatie betref-
fende activiteiten van de 
S.U.S.:  tel.: 31 90 20 , e-
mail: s.u.s@inter.nl.net of 
kijk op de website: www.
uitgeestersenioren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester SeniorenUitgeest - Afgelopen week 

werd ingebroken in vier wo-
ningen in Uitgeest. In alle ge-
vallen gebeurde het waar-
schijnlijk terwijl de bewoners 
op voorjaarsvakantie waren. 
Twee woningen op De Dar-
se waren doelwit. Van één 
woning werd het slot van de 
voordeur geforceerd. De he-
le woning werd doorzocht en 
de daders namen computer-
-apparatuur mee. Ook in de 
andere woning op De Darse 
werd gepoogd het slot van 
de voordeur te forceren maar 
dat mislukte.
Van een woning aan de Ho-
geweg werd een raampje aan 
de achterzijde geforceerd. de 
gehele woning werd door-
zocht. Ontvreemd zijn 3 paar 
schoenen.
Van een woning aan de Ha-
verkamp werd het slot van de 
voordeur geforceerd. De be-
woners missen sieraden en 
geld

Vier inbraken 
in woningen

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 5 
maart plaats in de kerk in 
Akersloot, aanvang 10.00 uur. 
Lector is de heer Dijk.

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

D66 Uitgeest verrast 
vrijwilligers Thuisbij

Uitgeest - Elk jaar rond Va-
lentijnsdag zetten alle loka-
le afdelingen van D66 vrijwil-
ligers in het zonnetje. In Uit-
geest is dit keer gekozen voor 
de vrijwilligers van Thuisbij, 
dagbesteding voor ouderen 
gelegen aan het Regthuys-
plein.
Natasja Voordewind, raads-
lid: “Onlangs vierde Thuis-
bij haar eerste verjaardag. 
Een droom die voor Ilona en 
Rob, de eigenaren, werkelijk-

heid is worden. Door haar ja-
renlange ervaring met oude-
ren in Geesterheem, bedacht 
Ilona het ‘huiskamer con-
cept’ wat inmiddels een unie-
ke voorziening is in ons dorp”.
Dagbesteding Thuisbij heeft 
ruim 20 trouwe en bevlogen 
vrijwilligers. Reden genoeg 
voor D66 om ze in het zonne-
tje te zetten. 
Tijdens de koffie met gebak 
leverde het mooie gesprek-
ken op! 

Bustocht naar Hoorn, 
Medemblik en Enkhuizen
Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organi-
seert op woensdag 10 mei 
een dagbustocht naar Hoorn, 
Medemblik en Enkhuizen. 
Voor deze dagtocht kunt u 
zich aanmelden op 6 en 9 
maart.
Voor deze dagbustocht is de 
bijdrage vastgesteld op 39 
euro per deelnemer. Dit is in-
clusief vervoer per touring-
car, 1 x koffie met koek, rit 
met stoomtrein van Hoorn 
naar Medemblik, boottocht 
met museumschip van Me-
demblik naar Enkhuizen, 
lunch aan boord en entree 
Zuiderzeemuseum. 
De bus vertrekt om 09.30 uur 
vanaf het gemeentehuis rich-
ting Hoorn. Daar staat de 
stoomtrein klaar voor een rit 

door het West-Friese land. Bij 
aankomst in Medemblik er 
gelegenheid om een wande-
ling te maken door deze vis-
sersplaats. De boot vertrekt 
om 13.30 uur richt Zuider-
zeemuseum.
U dient voor deelname aan 
deze dag redelijk goed ter 
been te zijn: rollators worden 
niet meegenomen. 

U kunt zich opgegeven door 
het inschrijfformulier volledig 
in te vullen en in te leveren 
op 6 en 9 maart tussen 9.00 
en 12.00 uur op het kantoor 
van de S.U.S en door middel 
van contante betaling van 39 
euro te voldoen bij inschrij-
ving. Een inschrijfformulier is 
op het kantoor van de S.U.S. 
verkrijgbaar.

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:
Aswoensdag 1 maart: 19.00 
uur H. Eucharistieviering met 
medewerking van de Canto-
rij.
Vrijdag 3 maart: 15.00 uur 
Kruisweg en 19.00 uur H. Eu-
charistieviering in Geester-
heem.  
Zaterdag 4 maart: geen vie-
ring.
Zondag 5 maart: 09.00 uur 
H. Eucharistieviering m.m.v. 
Laus Deo met kinderkerk en 
koffiedrinken. (Eerste zondag 
van de veertigdagentijd).
De Stille Omgang vindt plaats 
in het weekend van 18-19 
maart. Meer informatie hier-
over ligt achter in de kerk.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte
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FC Uitgeest herpakt zich
Uitgeest - Natuurlijk was op 
deze zondag bij de inhaal-
wedstrijd tegen Kolping Boys 
de onderliggende vraag hoe 
het team van Florian Wolf de 
even spectaculaire als nipte 
nederlaag tegen Zaanlandia 
van vorige zondag verteerd 
had. Goed dus. De analyses 
waren gemaakt, de gesprek-
ken gevoerd en de instelling 
van de spelers gereset. Het 
gevolg was een prima 3-0 
overwinning op een ploeg 
die het dit seizoen helemaal 
niet slecht doet in de twee-
de klasse. Niets op af te din-
gen en met wat meer slag-
vaardigheid had het ook zo-
maar 5-1 voor de thuisploeg 
kunnen zijn. 
Trainer Florian Wolf had ns 
vorige week wel besloten in 
te grijpen en startte daar-
om zonder Jorn Brouwer en 
Emiel Sinnige zodat Jordy 
Duijn en Ruud Koedijk van-
daag in de basis mochten 
starten. 
Hoewel FC Uitgeest in de 
aanvangsfase de betere 
ploeg was leidde dat nog niet 
tot oogstrelend voetbal en 
doelpunten. Daarvoor ging 
er nog teveel fout. Kansen 
waren er wel. Zo had Jordy 
Duijn bijna de 1-0 op de voe-
ten maar zijn sliding naar de 
slim voorgeven bal van Lester 
Half was net de laat. Dezelf-
de Jordy Duijn had een hal-
ve minuut later geen geluk 
toen een voorzet waar hij met 
het hoofd tegenaan liep net 
naast het doel van doelman 
de Vries ging. Aan de andere 
kant waren de gasten uit Alk-
maar ook twee keer gevaar-

Mike Olgers: twintig jaar 
inmiddels en al een paar 
jaar een vaste kracht in het 
eerste elftal van FC Uit-
geest. Ook zondag weer 
bikkelend, kilometers vre-
tend, breed en diep pas-
send, mooie one touch 
momenten makend, kort-
om een complete voetbal-
ler. Mike Olgers werd daar-
mee en niet voor het eerst 
in zijn loopbaan uitgeroe-
pen tot Bakkum en Krook-
speler van de wedstrijd. 
(foto: Marianne Jonker)

Bakkum en 
Krookspeler

lijk. Zo was in de 34e minuut 
Duijneveld dichtbij een tref-
fer terwijl in de 43e minuut 
Kooge keeper Sven Koning 
bijna wist te verassen.
Vlak na rust was het wel raak 
voor de thuisploeg. Eerst 
werd een inzet van Lester 
Half nog weggewerkt door 
de verdediging van Kolping 
Boys maar de afvallende bal 
belandde precies voor de 
voeten van Ruud Koedijk die 
met een prachtige half vol-
ley keeper de Vries kansloost 
liet. 1-0

In de fase erna liet FC Uit-
geest na om de wedstrijd 
vroegtijdig op slot te gooien. 
Kansen genoeg maar Les-
ter Half en Jordy Duijn had-
den vooralsnog het vizier niet 
op scherp staan. Dat veran-
derde voor wat betreft Les-
ter Half in de 80e minuut. De 
topscorer werd mooi in de 
diepte aangespeeld en be-
sloot zijn run met een onge-
nadig hard schot in de krui-
sing.2-0. Wedstrijd gespeeld. 
In de 90e minuut was het 
tenslotte wederom Lester 
Half die met een fraaie treffer 
de eindstand op 3-0 bracht 
en zo goede zaken deed op 
de IJmondiale topscorer-
lijst. Een belangrijke overwin-
ning was geboekt en daar-
mee lijkt de ploeg van Florian 
Wolf weer op het juiste spoor 
beland in de race om de titel. 
Want daar kan niemand meer 
omheen. In de tweede klas-
se A is op dit ogenblik onze 
plaatselijke trots koploper en 
de te kloppen ploeg. En daar 
mogen wij weer trots op zijn.

FC Uitgeest: Koning, de 
Jong, Vrouwe, Groen, 
Marchena, Smit (80e 
Brouwer), Putter (85e 
E.Sinnige), Olgers, Koe-
dijk, Duijn (89e Augustin), 
Half.

Woensdag 01 maart
Jongens:
Adelbert St JO9-1 FC Uitgeest JO9:1  18:00

Meisjes:
DEM MO11-1 FC Uitgeest MO11:1  18:30

Donderdag 02 maart:
Jongens:
FC Uitgeest JO12:1 Sp. Krommenie JO12-1  18:30
FC Uitgeest JO11:3 Castricum JO11-2  18:30

Donderdag 02 maart:
Senioren:
FC Uitgeest 35+ speelt bij SDOB  20:00

Zaterdag 04 maart
Jongens:
Hoofddorp s.v. JO17-2 FC Uitgeest JO17:1  14:30
Vitesse 22 JO17-2 FC Uitgeest JO17:2  12:00
Kolping Boys JO17-3 FC Uitgeest JO17:3  15:00
FC Uitgeest JO17:4 Castricum JO17-4  11:00
FC Uitgeest JO16:1 Westfriezen JO16-2  12:15
FC Uitgeest JO16:2 SVA JO16-1  14:30
Woudia JO15-1 FC Uitgeest JO15:2  10:00
Zouaven De JO15-3 FC Uitgeest JO15:3  13:00
FC Uitgeest JO15:4 Meervogels 31 JO15-2  14:30
WMC JO14-1 FC Uitgeest JO14:1  10:00
FC Uitgeest JO14:2 Bloemendaal JO14-2  13:00
FC Uitgeest JO13:3 Jong Holland JO13-3  11:15
Foresters de JO13-5 FC Uitgeest JO13:4  10:00
Blauw Wit (W) JO13-1 FC Uitgeest JO13:5  09:30
FC Uitgeest JO12:2 ZCFC JO12-1  09:00
Vitesse 22 JO11-1 FC Uitgeest JO11:2  09:45
AFC 34 JO11-2 FC Uitgeest JO11:3  10:15
FC Uitgeest JO11:4 Koedijk JO11-11  11:00
FC Uitgeest JO11:5 Alcmaria Victrix JO11-3  10:00
Jong Holland JO11-3 FC Uitgeest JO11:6  08:45

Meisjes:
FC Uitgeest MO19:1 HSV MO19-1  14:00
FC Uitgeest MO17:1 Castricum MO17-1  14:00
Vitesse 22 MO17-1 FC Uitgeest MO17:2  14:30
FC Uitgeest MO15:1 Blokkers De MO15-1  11:15

V.V. Bergen MO15-1 FC Uitgeest MO15:2  11:30
FC Uitgeest MO13:2 Adelbert St MO13-1  12:45
FC Uitgeest MO11:1 Limmen MO11-1  10:00
Limmen MO11-2 FC Uitgeest MO11:2  11:00
FC Uitgeest JO10:1 Fortuna Wormerv. JO10-2  11:00
FC Uitgeest JO9:1 SVW 27 JO9-2  09:00
V.V. Bergen JO9-2 FC Uitgeest JO9:2  09:00
FC Uitgeest JO9:3 SVW 27 JO9-3  10:00
LSVV JO9-3 FC Uitgeest JO9:4  08:45
FC Uitgeest JO9:5 BOL JO9-2  10:00
HSV JO9-5 FC Uitgeest JO9:6  09:00
FC Uitgeest JO8:1 DEM JO8-4  09:00
Wherevogels De JO8-5 FC Uitgeest JO8:2  10:15
FC Uitgeest JO8:3 Fortuna Wormerv. JO8-3  09:00
WSV 30 JO8-2 FC Uitgeest JO8:4  08:30
FC Uitgeest JO8:5 Koedijk JO8-4  09:00
FC Uitgeest JO7:1 .
FC Uitgeest KB1 .
G-team:
Hellas Sport G1 FC Uitgeest G1  10:15

Zondag 5 maart
Senioren:
Alkmaarsche Boys 1 FC Uitgeest 1  14:00
Hoofddorp s.v. 2 FC Uitgeest 2  11:00
Velsen 3 FC Uitgeest 3  12:45
Onze Gezellen 2 FC Uitgeest 4  11:00
FC Uitgeest 5 HSV 4  10:30
FC Uitgeest 6 Foresters de 6  13:00
Beemster 3 FC Uitgeest 7  11:30
Alcmaria Victrix 4 FC Uitgeest 8  14:00
FC Uitgeest 9 Dynamo 4  10:00
FC Uitgeest 10 Alcmaria Victrix 5  13:30
FC Uitgeest 11 V.V. Bergen 3  10:30
SVA 7 FC Uitgeest 12  14:00
Saenden 4 FC Uitgeest 13  12:00

Dames:
Vitesse 22 VR1 FC Uitgeest VR1  11:00

Junioren:
FC Uitgeest JO19:2 ZAP JO19-2  13:00
SVA JO19-3 FC Uitgeest JO19:3  10:00
FC Uitgeest JO19:1 Westfriezen JO19-1  10:00

Eerste buitenlandse club meldt zich voor ICGT
Uitgeest - De eerste buiten-
landse club die we voor ICGT 
2017 bekend kunnen maken 
is er niet zomaar eentje. Het 
is namelijk de winnaar van 
2014. We hebben het dan na-
tuurlijk over Torino FC. Na 
een jaartje afwezigheid zijn 
de Italianen weer terug van 
weggeweest!
Daar zijn we natuurlijk ont-
zettend blij mee. Nadat we in 
de vorm van ADO Den Haag, 
Ajax, AZ en FC Uitgeest vier 
prachtige Nederlandse clubs 
hebben aangekondigd, is To-
rino de eerste internationa-
le ploeg die we voor ICGT 
2017 kunnen bevestigen. 
Niet de eerste de beste club 
dus, maar een ploeg die ze-
ven keer kampioen werd in 
de Serie A.
Torino is een van de grote na-

men uit het Italiaanse voetbal 
en draait goed mee in de Se-
rie A. In het verleden speel-
den zeker niet de minste Ne-
derlandse voetballers voor 
de club uit Turijn. Zo was 
Faas Wilkes ooit een van de 
smaakmakers bij Torino en 
ook Wim Kieft kwam uit voor 
de club.

En nu is de club met zijn 
jeugdploeg dus terug van 
weggeweest op het ICGT. In 
2014 wist Torino het toer-
nooi nog te winnen, nadat in 
de finale het Franse Sochaux 
werd verslagen. Een jaar la-
ter stonden de Italianen op-
nieuw in de finale, maar toen 
was Benfica te sterk. 2016 

werd overgeslagen, maar het 
zou ons niet verbazen als To-
rino dit jaar opnieuw voor de 
hoofdprijs mee gaat doen. 
Voor minder zullen ze in ie-
der geval niet naar Uitgeest 
afreizen.
De toernooiorganisatie is erg 
blij dat deze mooie Italiaanse 
club met Pinksteren opnieuw 

op de sportvelden van FC Uit-
geest te bewonderen zal zijn. 
“Torino is een mooie ploeg 
die slim voetbalt”, vertelt 
toernooidirecteur Rolf Jager. 
“Natuurlijk zijn we heel blij 
dat ze dit jaar gewoon weer 
op het ICGT te zien zijn. Het 
zorgt voor een mooi, gevari-
eerd aanbod van voetbalstijl. 
Zo zien we het graag: teams 
uit verschillende landen die 
het tegen elkaar opnemen 
en die het voetbal op hun ei-
gen manier spelen. Met de 
komst van Torino krijgt onze 
deelnemerslijst steeds meer 
vorm en bovendien belooft 
het hierdoor weer een mooi 
affiche te worden.”
Het ICGT vindt ook dit jaar 
weer plaats op het FC Uit-
geest en wordt gehouden op 
3 en 5 juni.
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Ophaaldata gft-afval
In week 10 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 6 maart 
De Kleis en Waldijk: woensdag 8 maart 
De Koog: donderdag 9 maart 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 10 maart

Ton Revers 
exposeert in 
gemeentehuis
De Castricumse kunstschil-
der Ton Revers exposeert 
van 6 maart t/m 20 april 
2017 schilderijen in de hal 
van het gemeentehuis van 
Uitgeest. De expositie is 
te bekijken tijdens de ope-
ningsuren.

Ton Revers begon rond 1980 
met het maken van olieverf-
schilderijen van o.a. stads- en 
dorpsgezichten. Vervolgens 
stapte hij over op driedimensio-
naal werk zoals keramiek, spek-
steen. In zijn sport-‘bloopers’ 
kon hij daarbij de nodige humor 
kwijt.

Omdat toch vooral het schilderen in zijn bloed zat, ging hij zich zo’n tien jaar 
geleden toeleggen op het maken van acrylschilderijen op uitgezaagd paneel. 
Een gemengde techniek waar meer bij komt kijken dan alleen verf en pense-
len, een telkens nieuwe uitdaging die hem nog altijd boeit.

Zie voor een voorproefje van het werk van Ton Revers: www.revers-ag.ex-
to.nl.

Informatiebijeenkomst Programma 
Hoogfrequent Spoorvervoer
ProRail  houdt op dinsdag 7 maart 2017 in opdracht van het ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu een PHS-informatiebijeenkomst over 
de ontwikkelingen rondom het opstelterrein, het emplacement en 
het keerspoor in Uitgeest. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 
21.00 uur in Hotel Akersloot, Geesterweg 1, 1941 NV Akersloot. (In-
loop vanaf 18.30 uur.)

Railinfra Solutions (RIS) werkt in opdracht van ProRail drie ontwerpvarianten 
uit voor zowel opstelterrein, emplacement als keerspoor bij Uitgeest. Daarbij 
houdt ProRail zoveel mogelijk rekening met de publieke belangen. Ook benut 
het graag de kennis die publieke doelgroepen hebben van hun omgeving. Dat 
gebeurt in drie stappen. Op 2 november jl. informeerde ProRail deze doelgroe-
pen over het proces en nam het kennis van hun belangen. Op 7 maart is men 
in de gelegenheid mee te denken over de invulling van de ontwerpen. En in mei 
worden de ontwerpvarianten gepresenteerd. Lokale en regionale ambtenaren 
en bestuurders worden ook, in separate sessies, actief betrokken bij dit traject.

Besluitvorming 
Het opstelterrein, het emplacement en het keerspoor zijn nu nog schetsen, 
waarover publieke doelgroepen kunnen meedenken. Uiterlijk eind 2017 zijn 
er per onderdeel drie uitgewerkte ontwerpvarianten, waaruit de staatssecreta-
ris een keuze kan maken. De gekozen ontwerpvariant zal vervolgens worden 
uitgewerkt in een Ontwerp Tracébesluit (OTB).    

Programma
•	19.00	uur:	Inleiding	ProRail/	RIS	(Europazaal) 
•	19.30	uur:	Participatie	variantschetsen	(Madrid-,	Milaan-	en	Parijszaal) 
•	20.45	uur:	Plenaire	afsluiting	(Europazaal) 
•	21.00	uur:	Einde
Meer	over	PHS:	www.prorail.nl/phs	(Alkmaar-Amsterdam)

Verkiezingen Tweede Kamer
Als	inwoner	van	Uitgeest	kunt	u	op	woensdag	15	maart	2017	tussen	7.30	
en 21.00 uur bij ieder willekeurig stembureau in Uitgeest uw stem uitbren-
gen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Ook kunt u ie-
mand machtigen om voor u te stemmen of u kun uw stem uitbrengen in 
een	andere	gemeente.	Meer	informatie	daarover	vindt	u	op	de	gemeentelij-
ke website uitgeest.nl onder het tabblad Producten en Diensten, trefwoord 
Verkiezingen. 
Uw	stempas	ontvangt	u	begin	maart.	Als	u	ten	onrechte	geen	stempas	
hebt ontvangen of deze bent verloren kunt u een vervangende pas aan-
vragen bij de gemeente. Dit kunt u telefonisch doen van maandag tot en 
met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
Wij sturen uw stempas dan naar u toe. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 10 maart 
2017. 
 
U kunt natuurlijk ook langskomen in het gemeentehuis. U krijgt de ver-
vangende	stempas	dan	direct	mee.	Dit	kan	tot	uiterlijk	dinsdag	14	maart	
2017, 12.00 uur.

De Tweede Broekermolen in olieverf.

Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer
Het spoorwegnet moet geschikt worden gemaakt voor de huidige én 
toekomstige vraag van vervoerders en reizigers. Daarom werken ProRail 
en vervoerders in opdracht van het ministerie van Infrastructuur aan het 
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De kern: meer personen-
treinen op drukke trajecten en voldoende ruimte voor het goederenver-
voer. Extra uitdaging daarbij: zo min mogelijk nieuwe infrastructuur aan-
leggen, en zo veel mogelijk de bestaande benutten. Zo gaat het goede-
renvervoer vooral over de Betuweroute.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op donderdag-
avond 2 maart in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 
20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende punten:

-		 Installatie	C.F.J.	Mens	als	raadslid	voor	de	VVD,	ter	opvolging	van	C.	Schouten	
-  Benoeming G. van Oosterum als lid van de commissie Samenlevingszaken
-  Benoeming lid Jeugd- en jongerenraad
-  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Sportpark De Koog Hockey 
 en Korfbal
-  Voorbereidingskrediet Centrumgebied 
-  Vaststelling Nota bodembeheer Regio IJmond
-  Visie Luchtkwaliteit IJmond 2017-2021
-  Programmabegroting Werkorganisatie BUCH 2017-2018
-  Dienstverleningsovereenkomst Werkorganisatie BUCH

De volledige agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien via het Raadsinfor-
matiesysteem op de homepage van de gemeentelijke website www.uitgeest.nl

Vrijwilligers gezocht voor  
het ondersteunen van gezinnen
	Humanitas	Noord-Kennemerland	is	op	zoek	naar	vrijwilligers	(m/v)	in	Uit-
geest, Castricum en andere locaties voor Home-Start, die een gezin willen 
ondersteunen.	Ben	je	zelf	ouder		en/of	heb	je	ervaring	met	opvoeden	van	
kinderen? Dan is dit misschien iets voor jou. Vrijwilligers krijgen een trai-
ning	in	zes	bijeenkomsten.	Die	gaat	van	start	in	maart/april	op	de	woens-
dagochtenden	op	het	kantoor	van	Humanitas	in	Alkmaar.	Voor	informatie:	
neem	contact	op	met	kantoor	van	Humanitas:	tel.	072-	540	1800		of	kijk	
op www.home-start.nl.
Werken voor Home-Start is verrijkend. Je komt in contact met bijzonde-
re mensen, andere gewoonten en culturen. Door Home-Start word je bo-
vendien goed begeleid. Voordat je als vrijwilliger aan de slag gaat, krijg je 
eerst een gedegen training, zodat je gezinnen goed voorbereid kunt onder-
steunen. Je ontvangt professionele begeleiding van de coördinator die bo-
vendien regelmatig interessante themabijeenkomsten organiseert, waar-
door je steeds verder kunt groeien in je werk. Tijdens de terugkombijeen-
komsten wissel je ervaringen uit met de andere vrijwilligers. Zo kun je van 
elkaar leren.
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