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Nationaal kampioene 
werkt naar Spelen toe

Uitgeest - Uitgeest is een Ne-
derlands Kampioene rijker. Ri-
anna Galiart prolongeerde za-
terdag 25 februari in Apeldoorn 
haar landstitel polsstokhoog-
springen.
“Deze titel is heel speciaal voor 
mij” vertelt Rianna. “De woens-
dag voor het kampioenschap 
overleed mijn opa, ik heb het 
voor hem gehaald en draag de-
ze titel dan ook met veel liefde 
aan hem op.”

Vanaf haar zesde doet Rian-
na Galiart al aan atletiek. Toen 
zij een aantal jongens bij de at-
letiekvereniging zag polsstok-
hoogspringen, wist zij dat dat 
haar sport zou worden. Ze belde 
de trainer op en kon meteen be-
ginnen met de trainingen.

Dat geeft eigenlijk meteen aan 
hoe doortastend Rianna te werk 
gaat. Gestaag maar met een dui-
delijk doel voor ogen, werkt zij 
haar programma af. 
Rianna studeerde in 2010 af op 
Human Movement Sciences en 
werkt momenteel bij Gezond 
Plus in Wormerveer als bewe-
gingswetenschapper. Zij neemt 

daar een aantal uren ‘medisch 
fitness’ voor haar rekening, doet 
de inspanningsfysiologie en be-
geleidt trainingen.
Rianna vertelt: ”Mijn werkgever 
geeft mij de ruimte en ik kan zelf 
mijn vrije dagen inplannen als 
dat nodig is voor een wedstrijd 
of een trainingskamp”.

Verbeterde zij in februari eerst 
haar persoonlijk record tot 4.33 
meter, op 25 februari sprong zij 
zich met 4.21 meter naar de eer-
ste plaats en kwam zo als Neder-
lands Kampioene op het podium 
te staan. 
Haar volgende doel is het EK 
eind juni, daar zal zij de 4.40 me-
ter proberen te springen en als 
dat lukt, komen de Spelen echt 
in zicht.
Bescheiden voegt zij er aan toe 
dat ze daar wel 4.50 meter voor 
moet halen. “Het is niet onmoge-
lijk, ik ga er hard voor werken”, 
aldus Rianna.

Vanaf nu zal ons dorp met span-
ning naar de resultaten van deze 
Uitgeestse kijken. 

(Monique Teeling)

Dronken 
bestuurder
Uitgeest - Een 46-jarige inwo-
ner van Velsen-Noord stond vo-
rige week in de nacht van don-
derdag op vrijdag rond half twee 
met autopech langs de Wester-
werf. Toen agenten de man aan-
spraken, leek hij onder invloed 
van alcohol. De bestuurder werd 
opgedragen om niet meer achter 
het stuur te kruipen. Een politie-
man belde de Wegenwacht die 
het technische probleem ver-
hielp. De bestuurder wilde hier-
na wegrijden, werd aangehou-
den en overgebracht naar een 
politiebureau. Een ademanalyse 
maakte duidelijk dat hij een pro-
millage had van 1.52, terwijl 0.2 
maximaal is toegestaan. 

Burg. Mooystraat 17 • tel. 0251-652386
geesterduin 39 • tel. 0251-654683

Hazelnootgebakje
met slagroom

1.50
Van 8 t/m 14 maart 2012

bomvol vers gebruneerde 
hazelnoten

Notariskantoor 
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Goedkoper en goed
vraag offerte

▲ Kerklaan 11 ▲ Heemskerk
▲ Telefoon (0251) 203 203
▲ www.notarislautenbach.nl
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Met drie JOPS de hangjeugd centraliseren

De drie wijkagenten over 
hun werkzaamheden

Rob Gmelich en Wil Helsloot 
werken fulltime, Jan Rood in 
deeltijd. Er worden dagdiensten 
(van 7.30 tot 17.00 uur), middag-
diensten (13.30 tot 23.00 uur) en 
nachtdiensten (19.30 tot 05.00 
uur) gedraaid. Het bureau aan 
de Dokter Brugmanstraat 11 is 
dagelijks geopend van negen tot 
twaalf uur. Hier kan men binnen-
lopen om aangifte te doen van 
onder meer diefstal van fietsen, 
inbraak in auto’s en woningen, 
mishandeling, geweldzaken, bu-
renruzies, een echtelijke twist of 
een vernieling. ’s Middags hou-
den de wijkagenten zich onder 
meer bezig met verhoren, innen 
van boetes en onderzoeken ter 
plaatse. Ook zijn zij ’s middags 
nog vaak achter hun bureau te 
vinden om proces-verbalen uit te 
werken of rapporten te maken. 
Verdachten en getuigen moeten 
dan worden gehoord.

Klachten
Het Hof van Justitie stelt haar ei-
sen. Via de computer wordt al-
les rechtstreeks opgeschre-
ven en wordt het geprinte rap-
port ter plekke ondertekend. Wil 
Helsloot: “Maar naast allerlei af-
spraken op het bureau proberen 
wij toch zo veel mogelijk in de 
wijk aanwezig te zijn.” Klachten 

kunnen zo snel mogelijk wor-
den doorgegeven door het num-
mer: 0900-8844 te bellen. Dan 
krijgt men het meldcentrum in 
Haarlem aan de lijn. Die stuurt 
de klacht door naar de surveil-
lerende auto’s. Elke middag na 
17.00 uur tot de volgende och-
tend om 0.700 uur surveilleren er 
minimaal twee auto’s in IJmond-
Noord.

Horeca-overlast
De wijkagenten zijn met twee 
man, maar vaak met drie man 
begeleidend aanwezig bij on-
der meer schoolfeesten, het Cor 
Groenewegentoernooi, de wie-
lerronde, de kermis en festivitei-
ten rondom de feestdagen. Een 
belangrijk deel van hun taken 
betreft de horeca. Landelijk loopt 
het bezoek aan discotheken be-
hoorlijk terug en ook in de Bob’s 
en andere Uitgeester horecage-
legenheden zijn er minder be-
zoekers dan vroeger. Maar toch 
hebben de wijkagenten er nog 
de handen vol aan. Bij het ver-
laten van de horecagelegenhe-
den, die respectievelijk om 04.00 
en 05.00 uur sluiten, begelei-
den de wijkagenten de jongeren 
en geven hen een ‘staartje’ zo-
als zij dat noemen richting huis. 
Rob, Wil en Jan: “Wij besurveil-

leren dan de zogenoemde loop- 
en slooproute. Wij doen dit in sa-
menwerking met de beveiliging 
van de horeca. Ook houden wij 
toezicht op de jeugd in de voor-
avond. Met name het zogenaam-
de indrinken houden wij goed in 
de gaten. Volgens de APV (Alge-
mene Politie Verordening) is het 
verboden aangebroken flessen 
drank op straat bij zich te heb-
ben. Ook is het bezit van drank 
onder de zestien jaar verboden.” 
 
Big Dik
Elke eerste vrijdag van de maand 
en dan tien keer per jaar is er in 
de Bob’s het bekende en gelief-
de jeugdfeest voor jongeren van 
veertien tot en met zeventien 
jaar, ‘Big Dik’ genaamd. “Ook 
daar zijn wij actief en alert aan-
wezig. Het kan zijn dat wij in een 
politieauto rondrijden, maar ook 
rijden wij wel onopvallend in een 
burgerauto en grijpen in bij over-
last, vandalisme of bij een vecht-
partij.” 
Succesvol waren de nachtcoa-
ches, die jongeren aanspraken 
op hun gedrag en vandalisme 
en die bij ernstige gevallen ons 
belden. Dit succesvolle project is 
inmiddels gestopt. Er wordt nog 
gekeken naar een andere invul-
ling van dit toezicht. 

Uitgeest - De wijkagent, die in zijn uniform voortdurend in de wijk lopend te zien is, is een be-
grip dat uit de tijd is. De huidige drie wijkagenten in Uitgeest surveilleren lopend, fietsend of 
met een opvallende surveillance auto. Ook wordt er vaak gebruik gemaakt van een onopval-
lend voertuig. Het is interessant te praten met Rob Gmelich, Wil Helsloot en Jan Rood over hun 
dagelijkse werkzaamheden. Voor het oplossen van tal van zaken zijn zij voor 80 procent ver-
antwoordelijk voor de wijken van Uitgeest. Voor 20 procent worden zij ingezet in het basisteam 
IJmond-Noord, waarvan zij samen met Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk deel uitmaken.

Verder is er nog het project van 
de politie: ‘Wakkere ouders’. Jon-
geren met storend gedrag (van-
dalisme, drankgebruik/bezit) 
worden dan aangehouden en 
overgebracht naar het politiebu-
reau Beverwijk. Vervolgens wor-
den zij dan midden in de nacht 
overgedragen aan hun ouders. 
Meestal wordt dit dan verder af-
gehandeld via het bureau HALT 
voor jeugdstraffen (twaalf tot en 
met achttien jaar). De jongeren 
krijgen dan geen strafblad, maar 
hen wordt wel een taakstraf op-
gelegd.
“Een goed voorbeeld van onze 
samenwerking met de gemeen-
te, de horeca en de beveiliging 
zijn de blaastesten welke zijn in-
gevoerd bij de Big Dikfeesten in 
de Bob’s. Iedere jongere onder 
de zestien jaar moet bij de in-
gang een blaastest afleggen. Bij 
het constateren van alcoholge-
bruik wordt de toegang gewei-
gerd en moeten de ouders hun 
kinderen komen ophalen. Bij de 
eerste controle hadden van de 
700 jongeren onder de zestien 
jaar ongeveer 80 alcohol genut-
tigd. Bij de tweede controle een 
maand later waren dit er nog 
maar acht. De overlast en het in-
drinken liepen sterk terug. Een 
goed resultaat dus. Deze contro-
les zullen overigens worden ge-
continueerd.”   

De hangplekken
In Uitgeest wordt veel gesproken 
over de drie hangplekken, waar 
jongeren van veertien tot en met 
negentien vertoeven, hoofdza-
kelijk jongens. De wijkagenten: 
“Niet alle klachten worden al-
tijd gemeld, maar meldingen op 
0900-8844 zijn belangrijk voor 
ons, opdat wij een goed beeld 
krijgen.”
Nu de hangplek bij de IJsbaan 
door de jongeren aanvaard is 
als een eigen Jongeren Ontmoe-
tings Plaats (JOP) komen er van-
uit die wijk geen klachten meer 

binnen. Er is nog wel rommel te 
vinden, maar de gemeente doet 
haar uiterste best dit beperkt te 
houden. 
Klachten komen er nog wel van-
uit de wijk De Koog alsmede van 
de hangplek van de wijk De Kleis 
bij supermarkt Deen en de om-
geving van de Zientunnel. De 
wijkagenten zien graag dat de 
twee nieuwe hangplekken wor-
den gerealiseerd naar het voor-
beeld van de IJsbaan met over-
kapping. Voor De Koog ligt het 
voorstel om de hangplek te rea-
liseren op de Binnenkruierstraat 
waar ’s zomers de Huttenweek 
wordt gehouden. 
Voor de hangjongeren in de An-
na van Renesselaan (wijk De 
Kleis) is de gemeente nog in on-
derhandeling. 
Rob, Wil en Jan: “Wij kunnen de 
jongeren, die rondzwerven dan 
heel doelbewust naar deze nieu-
we hangplekken verwijzen. Feit 
is trouwens wel, dat de hang-
jongeren, vaak groepen tussen 
de vijf en twintig, hoogstens 30 
man, voor 80 procent uit hun ei-
gen buurt komen.” 

De agenten willen al het moge-
lijke doen om jeugdoverlast in te 
dammen. “Wij streven naar goed 
overleg met de jeugd, de ge-
meente en bewoners. De meeste 
jongens en meisjes zijn voor ons 
goed aanspreekbaar. De overlast 
die men ondervindt is per per-
soon verschillend. Bij overlast 
gevend gedrag zowel overdag 
als ’s nachts wordt er door ons 
opgetreden. Wij werken nauw 
samen met de gemeente en met 
de jongerenwerker Wynzen Pau-
zenga, die de jongeren even-
eens verwijst naar het jongeren-
centrum Millhouse. Ook woning-
bouwverenigingen zijn partners 
in het probleem. Zij zouden kun-
nen meewerken door op een be-
paalde manier de wijk in te rich-
ten met verlichting en beplanting 
op de goede plaats.”

Softdrugs  
Rob Gmelich: “In Nederland kun 
je in coffeeshops legaal soft-
drugs kopen. Tot een bepaal-
de hoeveelheid wordt het be-
zit/gebruik gedoogd door Jus-
titie. Het dealen is niet toege-
staan. Jan Rood: “Openlijk wordt 
er door de Uitgeester hangjeugd 
geen harddrugs gebruikt. Er ko-
men wel meldingen binnen, dat 
er gedeald wordt. Zodra er vol-
doende goede aanwijzingen zijn, 
grijpen wij uiteraard in.” 

Naast alle werkzaamheden in 
Uitgeest werken de drie wijk-
agenten voor 20 procent voor het 
basisteam IJmond-Noord. Nood-
hulp is onderdeel van de sur-
veillancedienst binnen het ba-
sisteam. Bij een melding van de 
meldkamer in Haarlem zijn zij 
onmiddellijk actief. Het kan dan 
gaan over een aanrijding of een 
ander urgent incident. Bij het ba-
sisteam IJmond-Noord werken 
ongeveer 60 geuniformeerde po-
litieagenten. Bij acute noodge-
vallen, waarbij elke seconde telt, 
kan men het nummer 112 bellen.  
(Marga Wiersma)
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

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

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Groot pannenkoeken-
feest in De Burgerij
Limmen - Op zondag 1 april, 
en dit is echt geen grap, wordt 
er een groot pannenkoekenfeest 
georganiseerd in de Burgerij van 
16.00 tot 19.00 uur t.b.v. stichting 
Alpe d’HuZes.
Lex Burgering, elf jaar, uit Lim-
men heeft op donderdag 7 ju-
ni de uitdaging om drie keer 
de Alpe d’Huez te beklimmen 
voor stichting Alpe d’HuZes. Hij 
is één van de vier deelnemers 
uit Limmen die fietst voor team 
Cal d’HuZes, www.teamcal.nl en 
zich deze dag gaat inzetten voor 
stichting Alpe d’HuZes.
Vorig jaar was Lex ook aanwezig 
bij Alpe d’HuZes en ging toen 
met de zesde beklimming van 
zijn vader samen met hem over 
de finish.

De volgende dag is Lex de Al-
pe d’Huez opgefietst samen met 
zijn vader en nog vier andere 
mannen. Dit ging hem goed af 
en hij vond het zo’n ervaring dat 
hij in 2012 ook mee wilde doen 
aan Alpe d’HuZes. Hij is ingeloot 
en mag dus donderdag 7 juni 
starten om zich in te zetten voor 
dit goede doel. Lex fietst al meer 
dan drie jaar iedere week op de 
wielerbaan van Alkmaar en doet 
aan mountainbiken. Met zijn va-
der rijdt hij ook de nodige kilo-
meters op de weg, dus het fiet-
sen zit hem wel in het bloed.
Nu is het de bedoeling om via 
donaties en acties geld binnen 
te halen voor Alpe d’HuZes.
Lex behoort tot de jongste deel-
nemers van Alpe d’HuZes en 
daarom heeft hij samen met zijn 
moeder een actie bedacht die bij 
kinderen hoort; een pannenkoe-
kenfeest.
Toon en Georgina van De Bur-
gerij waren meteen enthousiast 
en vinden het heel leuk om hier 
aan mee te werken. Ook Harold 
van Vegten van Event4all stelt 
een aantal spellen beschikbaar 

Vermist:
Kamvaren Limmen: grijscyper-
se kater, ongecastreerd , 3 jaar, 

Kiddy.
Gevonden:
Schoolweg Limmen: kleine, ten-
gere witte poes, circa 2 jaar.
Inlichtingen: 
Ria Dol, tel. 0251- 658504.

voor op het kinderplein. Van ve-
le kanten wordt er medewerking 
verleend aan deze actie waar-
door Lex een mooi bedrag hoopt 
op te halen voor stichting Alpe 
d’HuZes.
Om 16.00 uur gaan de deuren 
open en kan men onbeperkt 
pannenkoeken komen eten. 
Ook is er een kinderplein inge-
richt waar leuke dingen voor 
de kinderen worden georgani-
seerd. Hier kan men onder an-
dere cupcake versieren, kleuren 
voor de kleurwedstrijd, schmin-
ken, grabbelton en spellen spe-
len van Event4all. Ook is er een 
loterij met mooie prijzen voor de 
kinderen en de prijsvraag ‘Wel-
ke tijd heeft Lex voor zijn snelste 
beklimming nodig?’
Toegang is  4 euro maar er zijn 
ook gezinskaarten te bestellen: 
15 euro voor vier personen, 17,50 
euro voor vijf personen en 20 eu-
ro voor zes personen.
De kaarten zijn te bestellen via 
de mail: burries@quicknet.nl. Er 
is een beperkt aantal plaatsen 
en de aanmelding gaat op volg-
orde van ontvangst.

Lex heeft ook zijn eigen actie-
pagina, http://deelnemers.alpe-
dhuzes.nl/acties/lexburgering/
lex-burgering/ waarop veel over 
zijn motivatie en voorbereiding is 
te lezen. Hier is het ook mogelijk 
om een donatie te doen en een 
reactie achter te laten als aan-
moediging naar hem. Hij hoopt 
dat veel mensen hem zullen vol-
gen via deze site. Lex is er klaar 
voor!

Lente op de afvalhoop

Limmen - Terwijl Gertjan Vleugel zijn hondje uitliet kwam hij langs 
een afvalhoop van een tuinder aan de Visweg in Limmen. In de afval-
hoop was het volop lente. Bloeiende krokussen en hier en daar een 
verdwaalde tulp.
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Programma 8 maart t/m 14 maart 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 15.45 & 20.00 uur 

maandag 18.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Extremely Loud & Incredibly Close
vrijdag 21.00 uur 

maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 
The Artist

zaterdag 18.30 uur 
This Means War
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 20.00 uur 
The Iron Lady

vrijdag 18.30 uur zaterdag 21.00 uur 
dinsdag 20.00 uur 

Süskind
woensdag 20.00 uur 

The Help
zaterdag 13.00 uur zondag 11.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
Sprookjesboom

zaterdag & zondag 15.45 uur 
woensdag 15.45 uur 

Achtste groepers huilen niet
zaterdag 15.45 uur zondag 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
Tony 10

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 15.45 uur 

The Muppets (NL)

Extremely Loud & Incredibly 
Close en de zelfontdekking
Extremely Loud & Incredibly 
Close vertelt het verhaal van een 
jongen die na een tragisch ver-
lies de helende kracht van zelf-
ontdekking ervaart. De elfjari-
ge Oskar Schell is een bijzonder 
kind: amateuruitvinder, Franco-
fiel en pacifist. Na het vinden van 
een mysterieuze sleutel, afkom-
stig van zijn in het World Trade 
Center omgekomen vader, be-

gint voor hem een wonderbaar-
lijke zoektocht door de vijf wij-
ken van New York City. Tijdens 
deze reis ontmoet hij een bon-
te stoet van mensen die allemaal 
op hun eigen manier proberen 
te overleven. Uiteindelijk brengt 
de tocht hem terug naar de plek 
waar hij is begonnen, maar met 
de troost van de meest menselij-
ke eigenschap: liefde. 

The Iron Lady vertelt het indruk-
wekkende verhaal van Marga-
ret Thatcher, de eerste vrouwelij-
ke Britse premier en de strijd die 
ze voerde om gehoord te worden 
in een wereld gedomineerd door 
mannen. Een verrassend en in-
tiem portret met een alles over-
stijgende rol van Meryl Streep 
als The Iron Lady. 

The Iron Lady

Carnavaleske muziek uit Italië en 
Monteverdi van De Kennemerkring

Limmen - Met een optreden van 
De Kennemerkring onder lei-
ding van Joost Doodeman, sluit 
De Culturele Raad van Limmen 
op zondag 18 maart het succes-
volle concertseizoen af. Zoals 
gebruikelijk wordt ook dit con-
cert gehouden in de protestant-

se kerk aan de Zuidkerkenlaan. 
Een groep zangeressen, zan-
gers en instrumentalisten uit ge-
heel Kennemerland vormt sinds 
een aantal jaren een vocaal en 
instrumentaal gelegenheidsen-
semble. De naam van de groep 
is tot stand gekomen met een 

knipoog naar de befaamde Mui-
derkring. Een groep kunstenaars 
rond de beroemde P.C. Hooft 
kwam op het Muiderslot bijeen 
en maakte hoogtepunten in de 
Nederlandse dicht- en liedkunst.
De Kennemerkring werkt op pro-
jectbasis en kiest voor iedere se-
rie uitvoeringen muziek uit een 
bepaald taalgebied of rond een 
vastgesteld thema. Zo is door de 
jaren een gevarieerd repertoire 
opgebouwd, waarbij de nadruk 
ligt op muziek uit de 15e, 16e en 
17e eeuw. Voor het concert van 
18 maart is gekozen voor een 
programma met werken uit de 
rijke Italiaanse muziektraditie. 

Een belangrijk deel bestaat uit 
carnavaleske muziek uit Vene-
tië en Florence. Deze in het alge-
meen vrolijke muziek heeft een 
sterke band met het Italiaanse 
Volkstoneel, de Commedia del-
l’Arte. Als contrast enig ingeto-
gener werk, zoals composities 
van Monteverdi. Aanvang 15.00 
uur. Entree 10,00 euro inclusief 
koffie of thee. Reserveren: te-
lefonisch 072-5052235 of  via 
www.limmencultuur.nl. 

Hans en Marcel Polak, twee Joodse kinderen uit de Geelvinckstraat die 
omgebracht werden in Auschwitz. Voor hen en de andere omgekomen 
Castricumse Joden wil Ton de Groot een klein monument realiseren. 

De Groot pleit voor heroverweging

“Afwijzing onverteerbaar”
Castricum - “Ondanks toezeg-
gingen van voormalig burge-
meester Aaltje Emmens-Knol 
om zich sterk te maken om een 
monument voor de in Castri-
cum ingeschreven Joden en in 
de Tweede Wereldoorlog omge-
komen Joden te realiseren en 
een straat te vernoemen naar 
twee oorlogshelden uit Castri-
cum, heeft het huidige college 
van B. en W. besloten deze toe-
zegging niet gestand te doen.” 
Voor initiatiefnemer en initiator 
Ton de Groot een onbegrijpelijke 
en onverteerbare zaak. In de hal 
van het  Amsterdamse Stadsar-
chief zijn tot en met 20 mei zo’n 
3.000 portretten van gedepor-
teerde kinderen die in de kam-
pen werden vermoord te zien. 
In een van de vitrines treft men 
ook de door Castricummer Ton 
de Groot aangeleverde foto van 
de broertjes Marcel en Hans Po-
lak aan die woonden op de Geel-
vinckstraat 13. Zij werden op elf- 
en achtjarige leeftijd vermoord 
in Auschwitz. Castricummer Ton 
de Groot gaf de twee broertjes 
vorig jaar tijdens de presenta-
tie van zijn boekwerkje getiteld 
’De in Castricum ingeschreven 
Joden, die omkwamen in 1940-
1945’ al een gezicht. Hij gunde 
hen en ook de andere 28 kinde-
ren en volwassenen die op zijn 
namenlijst voorkomen een mo-
nument. 
Voor deze slachtoffers pleitte de 
Groot vorig jaar al voor de op-
richting van een klein monu-
ment in de vorm van een zwerf-
kei met tekst in bronzen of mes-
sing plaatje tegenover Dorpshuis 
De Kern. De Groot: “Oud-burge-
meester Aaltje Emmens-Knol 
wilde  haar medewerking ver-
lenen om het plantsoentje naar 
ziekenverpleger Johannes Non-
nekes en afdelingsgeneesheer 
Marius Johan ten Raa te vernoe-
men. Beide mannen trotseerden 
in 1945 granaat-en geweervuur 
om een aanval van de Canade-
zen op de psychiatrische inrich-
ting het Groot Gaffel af te slaan. 
In deze psychiatrische inrichting 
waren vanuit het hele land pa-
tiënten ondergebracht , waaron-

der ook patiënten uit Castricum 
en Bakkum. Ten Raa en Nonne-
ke waagden hun leven en red-
den zo minstens duizend pa-
tiënten. Het aantal slachtoffers 
bleef dankzij hun moedig optre-
den beperkt tot dertien perso-
nen.” Het college heeft De Groot 
recentelijk laten weten niet over 
te gaan tot het vernoemen van 
het plantsoen aan de Verlegde 
Overtoom en het plaatsen van 
een monument op deze plek. Als 
alternatief overweegt het college 
de Parnassia Bavo groep te vra-
gen de namen Nonnekes en Ten 
Raa voor een nieuwe straatnaam 
te gebruiken op hun terrein Dijk 
en Duin. Als alternatief voor het 
monument opteert het college 
voor een nieuw algemeen ge-
denkteken voor alle Castricumse 
slachtoffers van de Tweede We-
reldoorlog. 
De Groot noemt de argumenten 
van het college weinig steek-
houdend. “Zo voert B. en W. aan 
dat anderen, die zich ook voor 
Dijk en Duin zouden hebben in-
gezet, tekort wordt gedaan zon-
der daarbij expliciet namen te 
noemen. Er wordt ook gespro-
ken over een precedentwerking. 
Het herdenkingspaaltje in het 
plantsoen van de carnavalsver-
eniging schept dan zeker geen 
precedent. Het plantsoentje zou 
bovendien te boek staan als 
speelweide en mogelijk conflic-
teren met zowel monument  en  
vernoeming van plantsoen. Ik 
vind dat het zwerfkeimonument 
juist spelende kinderen kan wij-
zen op wat leeftijdsgenoten tij-
dens de Tweede Wereldoorlog is 
aangedaan en een respecteren-
de houding en historisch besef 
bewerkstelligen. Het alternatief 
van nadenken over een nieuw 
algemeen gedenkteken en een 
naambord bij Dijk en Duin wekt 
bij mij de indruk van afhouden, 
afschuiven die zaak. Verdienen 
genoemde oorlogsslachtoffers 
en verzetshelden dit? Ik hoop 
op een respectvolle heroverwe-
ging van mijn verzoek tot op-
richting van het monumentje en 
naamgeving van een plantsoen 
of straat.” 
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Mevrouw Dijkersloot 103 jaar oud! 
“Dijkersloot, dat is goed spul!”
Limmen - Vrijdag is mevrouw 
Rie Dijkersloot 103 jaar oud ge-
worden. Wethouder Hilbrand 
Klijnstra kwam op bezoek om 
haar te feliciteren. Met hem had 
ze pret, zoals op de foto te zien 
is. Dat was geen uitzondering. 
Want mevrouw Dijkersloot is in 
haar lange leven haar gevoel 
voor humor nooit verloren. “Dij-
kersloot, dat is goed spul!”, grapt 
een van gasten lachend.   
Rie Dijkersloot werd in 1909 ge-
boren in Limmen als tweede in 
een gezin van vijf kinderen dat 
op de Middenweg woonde. Het 
gezin werd getroffen door het 
noodlot toen vader Jacob op 
42-jarige leeftijd overleed van-
wege een hartkwaal. Moeder 
Trijntje Nuijens trouwde daar-
na met een weduwnaar met vijf 
kinderen, Engel Valkering, en 
zij verhuisde met haar kinde-

ren naar zijn huis op de Hoge-
weg. Samen kregen zij nog twee 
zoontjes. Van de twaalf kinderen 
is alleen mevrouw Dijkersloot 
nog in leven. “Mijn broer is kort 
geleden overleden op 96-jarige 
leeftijd. Als iemand overlijdt van 
in de tachtig zeg ik altijd dat die 
jong gestorven is”, lacht zij.

Altijd vrolijk, goedlachs, optimis-
tisch en een hekel aan gezeur op 
niets af; zo zou je haar het bes-
te kunnen omschrijven. Rie be-
gon met werken als dienstbode 
bij verschillende families. Om-
dat haar passie bij de naaldkunst 
lag, en nog steeds ligt, volgde zij 
een opleiding om coupeuse te 
worden. Hierna opende zij een 
naaischool op het erf achter het 
huis van haar broer op de Pagel-
aan. Tinie Hanck-Valkering kan 
zich daar nog van herinneren dat 

zij samen met haar zusjes lapjes 
uit mocht zoeken om kleertjes te 
maken voor hun pop. En dat ze 
stoeltje mochten zetten met Sin-
terklaas. “Tante Rie maakte on-
derdeel uit van ons gezin, net zo-
als tante Nel, haar zus. Ze hoor-
den er helemaal bij en brach-
ten zoveel gezelligheid met zich 
mee.” Mevrouw Dijkersloot be-
sloot in 1964 de naaischool te 
sluiten, waarna zij op een school 
in Heemskerk handwerkles ging 
geven tot haar pensioen.
Van trouwen kwam het niet. Rie 
en Nel bleven in het ouderlij-
ke huis wonen totdat zij samen 
naar De Cameren verhuisden. 
Tinie vervolgt: “Wij hadden thuis 
tien kinderen en toen mijn va-
der op 57-jarige leeftijd overleed, 
werd tante Rie toeziend voogd 
van de zeven kinderen die nog 
thuis woonden. Zij was een ech-

te steunpilaar voor mijn moeder. 
Zij is altijd heel waardevol ge-
weest voor ons gezin.”

Op latere leeftijd ontstonden er 
gezondheidsklachten; zij hoor-
de minder en kreeg onder ande-
re een nieuwe heup en een nieu-
we knie. Toen zij weer moest le-
ren fietsen hielp een van haar 
neven haar graag. “U heeft mij 

fietsen geleerd toen ik vier was, 
ik leer het u nu u 93 bent.” En 
dat is maar goed ook, want twee 
keer per dag fietst mevrouw Dij-
kersloot nog een kwartier op de 
hometrainer die in de badkamer 
staat. 
“Hard werken, blijven lachen en 
een gezonde levensstijl; dat is 
het geheim van een hoge leef-
tijd”, verklapt ze tot slot.

Uitgeest - Op zaterdag 10 maart 
begint om 23.00 uur een feest in 
discotheek Bobby’s, de ‘Troj-
ka Pink Ladies Night’. De en-
tree is die avond en nacht gratis 
voor vrouwen. Achter de draai-
tafels staat dj Clubbin’Jack. Het 
team van Bobs is druk bezig een 
ski-reünie te organiseren. Op 14 
april komen Wolter Kroes, Dries 
Roelvink, Starkoo, Rob Ronalds, 
dj Cor en Tom Haver naar Uit-
geest. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via www.skireunie.nl of bij Pri-
mera. 

Gratis entree vrouwen 
en ski-reünie Bobby’s

Stank van Tata?
Regelmatig, in toenemende mate en daarbij afhankelijk van de wind-
richting (zuid–zuid/west) ruiken wij, zo ook weer vanmorgen woensdag 
29 februari, een rotte buitenlucht c.q. uitlaatstank. Het betreft niet alleen 
een stank dicht bij ons huis, maar je ruikt het ook op weg naar het NS-
station. 
Nu haalt Tata al geruime tijd de pers met allerlei milieuproblemen, zoals 
stank, stof en geluidoverlast. Mijn eerste gedachte is dan ook dat Tata 
de stank in Castricum veroorzaakt. Het stinkt niet alleen vreselijk, het is 
hinderlijk en ik maak mij ook zorgen over de volksgezondheid. Bij mij 
veroorzaakt het een zeurende hoofdpijn. 
Ik schrijf hierover aan de gemeente in haar verantwoordelijkheid voor 
het milieu en de volksgezondheid van de inwoners in onze gemeente: 
“Kunt u mij zeggen waar deze stank vandaan komt? Wat is het? Zijn er 
al meer meldingen gedaan? Doet u al onderzoek of gaat u dit doen (in 
samenwerking met de Milieudienst IJmond)? Loopt, naast de overlast, 
onze gezondheid gevaar?” 
Wim Perlee, Castricum.

Grote verhalen en mooie 
liedjes in Oude Raadhuis
Castricum - Helen Botman en 
Peter van Vleuten komen met 
hun succesvolle programma 
‘Grote Verhalen’ naar het Oude 
Raadhuis. Zij brengen een mix 
van vertellingen en liedjes over 

hun muzikale ontdekkingsreis 
door de VS. Het concert in ho-
tel Het Oude Raadhuis is op za-
terdag 10 maart, aanvang 20.30 
uur. Kaarten bestellen via www.
groteverhalen.info.  

Castricum - Op 17 maart hou-
den bewoners en medewerkers 
van Het Klaverland samen met 
Rotary Uitgeest-Kennemerland 
een fancy fair van 12.00 tot 17.00 
uur. 
Met de opbrengst kan het 25-ja-
rige jubileum gevierd worden 
van het huis waar mensen met 
een lichamelijke beperking een 
thuis hebben gevonden. Het 
aanbod is divers, aan kinderen 
is gedacht en er worden rond-
leidingen in het huis verzorgd. 
Er wordt gezocht naar bruikbare 
huis-, tuin- en keukenspullen die 
van maandag tot en met zater-
dag van 12.00 tot 17.00 uur kun-
nen worden ingebracht. Geen 
kleding of knuffels. En wie lege 
statiegeldflessen inlevert krijgt 
een lootje voor een prijsje tijdens 
de fancy fair. 

Spullen en lege 
flessen gezocht

Troubadour met theater-
show in Alzheimer Café
IJmuiden - Op dinsdag 13 
maart is er een Alzheimer Café in 
IJmuiden en dit keer met theater. 
Er is een troubadour te gast. Hij 
laat het publiek zien en beleven 
hoe op een geheel eigen manier 
contacten gelegd kunnen wor-
den en hoe men kan communi-
ceren. 

Wat de doelstellingen zijn van 
deze moderne troubadour? Ben 
Holtzer: “Ik breng herkenbare 
liederen en levensverhalen, ge-
dichten en poëzie. Ik wil de men-
sen laten reageren op wat ik zing 
en vertel en ze daarmee active-
ren.” Hij laat ook ruimte aan de 
ouderen om hun eigen verhaal 
te vertellen of hun lievelingslied-

je te zingen. Daar reageren dan 
vaak anderen op en zo ontstaat 
er een interactie. Ben Holtzer: 
“Mijn motto is alles kan en mag, 
niks moet.” Meer weten over dit 
onderwerp? Ga naar het Alzhei-
mercafé in de bibliotheek Velsen 
in IJmuiden. Het adres is Dudok-
plein 16 IJmuiden, boven Albert 
Hein. 

Het theater is op  dinsdag 13 
maart  van 19.00 uur tot 21.30 
uur. Iedereen is welkom. Gratis 
toegang én het eerste kopje kof-
fie kost niets. Aanmelding voor-
af is niet nodig. Meer informa-
tie? Werkgroep Alzheimercafé 
is overdag bereikbaar onder tel.: 
06-3363 872. 

Speurtocht en spelletjesavond
Limmen - Zaterdagochtend is 
er voor kinderen van vier tot en 
met negen jaar een speurtocht 
bij Conquista vanaf 10.30 uur. ‘s 

Avonds wordt er bij Club-Xtra, 
voor de jeugd van twaalf tot zes-
tien jaar een spelletjesavond ge-
houden vanaf 19.00 uur.
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Jeugd Uitgeest kiest 
beroepsopleiding (2)
Uitgeest - Het is voor veel jon-
geren weer de tijd van keu-
zes maken. Welk beroep wil 
ik kiezen? Welke vervolgop-
leiding ga ik doen? Hoe ziet 
mijn toekomst eruit?
In deze rubriek laten we jon-
regen uit Uitgeest aan het 
woord over de keuzes die ze 
maakten.

Deze week:

Naam: Tessa de Goede
Leeftijd: 16 jaar
Vooropleiding: Clusius College 
Castricum Vmbo
Nu: In- & Outdoor Styling, Hoorn

Duur: 4 jaar  

Was het voor jou duidelijk welke 
opleiding je wilde gaan doen?
Ja, ik was al eens wezen kijken 
en ik heb een keer een dagje 
meegelopen. Er zijn mensen al 
gestopt met de opleiding omdat 
het niet was wat ze dachten. Ik 
kan alleen maar het advies ge-
ven je van te voren goed te ver-
diepen in de opleiding zelf en de 
mogelijkheden daarna, dan kom 
je ook niet voor verrassingen te 
staan.

Waarom heb je voor In- & Out-
door Styling gekozen?

Ik wilde graag een creatieve op-
leiding en creatieve mogelijkhe-
den heeft deze opleiding zeker.

Is de opleiding gemakkelijk te be-
reiken?
Ik ga eerst 40 minuten met de 
trein en dan stap ik in Hoorn op 
de fiets, dat duurt dan nog onge-
veer 7 minuten.

Wat vind je tot nu toe van de op-
leiding?
Ik vind het een prima opleiding, 
vooral het mediagedeelte heeft 
mijn voorkeur. Je leert bijvoor-
beeld veel over collages maken. 
Fotograferen, Fotostyling en Fo-
toshoppen zijn de vakken die ik 
mooi vind. Verder krijgen we ook 
Rekenen, Engels, Nederlands, 
Mode en Etaleren. Bij het ge-
bouw hoort ook een atelier waar 
je dan vaak dingen maakt.

Zijn er ook minder leuke dingen 
aan deze opleiding?
Dat is heel persoonlijk, etaleren 
is niet mijn favoriete vak, ook te-
kenen vind ik niet zo geweldig. 
Nou ja ik ben gewoon niet zo’n 
tekenwonder. We hebben aardig 
wat huiswerk, vooral ook prak-
tijk opdrachten. Dat doe je soms 
alleen, maar nu werken we met 
drie personen aan zo’n opdracht.

Hoe is de sfeer op school en hoe 
zijn de leerkrachten?
De sfeer is oké en we hebben 
aardige leerkrachten. Er is ook 
een gewoon Clusius naast onze 
opleiding. En ik ben wel een van 
de oudsten maar dat vind ik he-
lemaal niet erg.

Heb je ook stages dit eerste jaar?
In april mag ik 9 weken 4 dagen 
stage lopen en ik zoek nog een 
leuke stageplaats. Ik denk aan 
een reclamebureau in Amster-
dam.

Hoe zie je de toekomst Tessa?
Nou, dan wil ik toch bij een tijd-
schrift gaan werken, een glossy 
lijkt me leuk. Het werken aan de 
lay-out, dat trekt me wel. (Moni-
que Teeling)

Nieuws van de Bridgeclub
Uitgeest - Niets is geheel waar 
en zelfs dat niet! Multatuli’s afo-
risme geldt, wellicht in ster-
ke mate, voor de verslagen van 
Theo Koomen. Herinnert u zich 
hem nog? Reden ze in de Tour 
een wandeletappe, dan maakte 
Theo daar een  strijd van op le-
ven en dood. Niks wandeletap-
pe, als luisteraar zat je adem-
loos aan je stoel gekluisterd. Pa-
rijs-Roubaix met zijn modder, 
sneeuw en kasseien leek bij de-
ze etappe wel een vakantiekoers. 
En de renners? Zij peddelden 
rustig koutend naar de finish. 
Mooie radio, maar waarheid? 
Het kan nog mooier. Lang ge-
leden las ik het relaas over een 
journalist die op basis van een 
uitslag, hem in de oren gefluis-
terd door een collega die hem 
reeds enige tijd van malversa-
ties verdacht, een prachtig ver-
slag maakte en naar de redactie 
doorstuurde. Het verslag werd 
geplaatst, maar de wedstrijd was 
nooit gespeeld! U begrijpt, jour-
nalist ontslagen. 
Hieronder ziet u een deel van de 
uitslagen van wedstrijden die wel 
degelijk zijn gespeeld, bij Bridge 
Club Uitgeest. Het verslag echter 
is niet gebaseerd op ‘information 
from within’ maar op koele ana-
lyse van de procenten die u ook 
kunt zien, op www.nbbportal.nl
Eric Molenaar, geïnspireerd te-
ruggekeerd van zijn Midden-
Amerikaanse vakantie, en Har-
ry Twaalfhoven grijpen met be-
hoorlijke voorsprong de eerste 
plaats in de A-lijn. Dit seizoen 
strijden zij nog niet mee om het 
kampioenschap, volgend sei-
zoen vast wel, ze zijn dan immers 
ingespeeld. De tweede plaats 
voor Marléne Heijne en Jan 
Raaphorst mag er wezen maar 
het koppel is nog niet uit de de-

gradatiezone. De Graafsma’s of 
Henk Groen met Herman van 
Sambeek hoeven maar even een 
bevlieging te hebben, en dat is 
zeker niet uitgesloten, en een 
van deze koppels eindigt boven 
hen en duwt ze uit de A. In de 
B-lijn een beweging in de ande-
re richting: Wie wordt er naar de 
A-lijn gekatapulteerd? Voor de 
plaatsen 1 en 2 is dat duidelijk 
maar voor de derde plaats heb-
ben we twee kandidaten: de fa-
milie Hulshof of Jaap Molenaar 
& Karin Tushuizen. Beide kop-
pels hebben nog niet eerder in 
de A-lijn gespeeld. We gaan het 
meemaken.
En fin: de hoogste score van 
de avond is voor Thea Aben en 
Marry Zwaan, met 63,75%. Dát 
zouden ze meer moeten doen!

De uitslagen:
A-lijn: 1 Eric Molenaar-Harry 
Twaalfhoven, 61,67%; 2 Marléne 
Heijne-Jan Raaphorst, 55,83%, 
3/4 Ria Vessies-Carien Willem-
se en Klaas de Groot-Peter Kos-
sen 54,58%.

B-lijn: 1 Evelien Huising-Ria 
Weel  61,25%; 2 Gerrit Smit-Ma-
rian de Vries 56,67%; 3 Jan Sine-
mus-Wim Weber 56,25%.

C-lijn: 1 Thea Aben-Marry 
Zwaan 63,75%; 2 Ben de Groot-
Ineke Los 59,58%; 3 Lea v Dom-
melen-Nel Weber 58,33%.

D-lijn: 1 Frans Jacobs-Ton v Wijk 
60,00%; 2 Ger v Andel-Rob de 
Neef 59,17%; 3 Jan vd Booren-
Eddy Jansen 55,00%.

E-lijn: 1 Maria Jacobs-Roland 
Kiès 60,94%; 2 Constance Dirks-
Tineke de Groot 59,90%; 3 Riet 
Jaape-Petra de Ruyter 59,38%.

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

EEN KOEKJE OM VAN TE SMULLEN.....
Een heerlijke verrassing bij ko�  e en thee !

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

www.bakkerijputter.nl

Weekaanbieding (do. t/m wo.):

ADVOCAAT-BITTERKOEKJES
lekkerrrr.... van € 3,95 nu  per pakje € 2,95 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

CARAMELSLOF
6/8 pers. van € 8,50 voor € 7,50 !!
(of 2 volle spaarkaarten)

Middelweg 89 • Uitgeest
Tel. 0251 - 312 261 • www.dickkok.nl

4 varkenssnitzels 
 5,00 
4 minute steaks 
 6,00
Karbonade 
 500 gram 3,00
Katenspek 

 100 gram 1,50



pagina 10 7 maart 2012

WEDSTRIJDPROGRAMMA

Dinsdag 6 maart pupillen:
DZS D1-Uitgeest D2 18:30
wordt gespeeld bij FC Uitgeest
Junioren:
Uitgeest B1-Foresters de B1 19:00

Woensdag 7 maart pupillen:
HSV E4-Uitgeest E2 18:15
Uitgeest E8-KSV E5 17:30
Junioren:
Uitgeest C1-Volendam (rkav) C1 19:30

Donderdag 8 maart senioren:
Alkmaarsche Boys 4-Uitgeest 5 19:45

Vrijdag 9 maart pupillen:
Uitgeest F1-DEM F1 17:30
Uitgeest F4-ADO 20 F4 17:30

Zaterdag 10 maart pupillen:
Uitgeest MP1-Adelbert st MP1G 09:00
Zeevogels MP1-Uitgeest MP2 09:00
Jong Holland MP2-Uitgeest MP3 09:00
Wijk aan Zee F1-Uitgeest F1 10:00
Alcmaria Victrix F2-Uitgeest F2 09:00
Uitgeest F3-Castricum F2 10:15
Bergen F1-Uitgeest F4 10:00
Uitgeest F5-Kolping Boys F5 09:00
Uitgeest F6-Castricum F4 10:15
Sp. Krommenie F6-Uitgeest F7 09:00
Sp. Krommenie F4-Uitgeest F8 10:15
Uitgeest F9-DEM F9 09:00
Uitgeest E1-Kon. HFC E2 11:30
Uitgeest E2-ODIN 59 E3 09:00
Uitgeest E3-Kolping Boys E7 10:15
Uitgeest E4-Reiger Boys E7 09:00
Jong Hercules E2-Uitgeest E5 08:30
Uitgeest E6-ADO 20 E8 11:30
Duinrand S E2-Uitgeest E7 09:00
Reiger Boys E10-Uitgeest E8 15:00
Uitgeest E9-AFC 34 E6 10:15
Castricum E10-Uitgeest E10 09:00
AFC 34 E7-Uitgeest E11 09:00
Reiger Boys ME1-Uitgeest ME1 10:55
Velsen D1-Uitgeest D1 10:30
Uitgeest D2-Wherevogels De D2 10:30
Uitgeest D3-Vitesse 22 D2 14:30

Limmen D3-Uitgeest D4 13:00
Jong Holland D3-Uitgeest D5 10:00
Alcmaria Victrix D2-Uitgeest D6 10:30
Uitgeest D7-GSV D1 11:30
Uitgeest D8-Kolping Boys D10 13:00
Uitgeest (FC) D9M-RKEDO D3 10:00
Uitgeest MD1-Reiger Boys MD1 12:30
G-team:
Uitgeest G1-Only Friends G1 11:30
WMC G2-Uitgeest G2 11:30
Overbos JG1-Uitgeest JG1 14:15

Junioren:
Uitgeest C1-West Frisia DP C1 14:45
AFC 34 C3-Uitgeest C2 12:30
Alcmaria Victrix C2-Uitgeest C3 12:00
Uitgeest C5-Sporting Krommenie C3 
 13:00
Uitgeest C6-Kwadijk C1 14:45
LSVV MC1-Uitgeest MC1 12:45
Uitgeest B1-ODIN 59 B1 12:30
JVC B2-Uitgeest B2 12:30
Uitgeest B3-Limmen B2 14:30
HSV B3-Uitgeest B4 14:30

Zondag 11 maart senioren:
Vitesse 22 1-Uitgeest 1 14:00
Uitgeest 2-VVW 2 11:00
Vitesse 22 3-Uitgeest 3 11:00
Uitgeest 4-SVW 27 5 10:30
Uitgeest 5-Hugo Boys 3 10:30
Uitgeest 6-Dynamo 4 12:30
SVW 27 8-Uitgeest 7 14:00
Uitgeest 8-DEM 6 13:00
Uitgeest 9-Adelbert St 3 14:30
Velsenoord 4-Uitgeest 10 11:30
Kolping Boys 11-Uitgeest 11 10:00
SVW 27 11-Uitgeest 12 11:00
Junioren:
Kon. HFC A1-Uitgeest A1 19:30
Uitgeest A1-Abcoude A1 11:00
Purmerend A1-Uitgeest A2 14:30
Con Zelo A1-Uitgeest A3 12:00
Limmen MA1-Uitgeest MA1 10:00
Dames:
Kennemers DA1-Uitgeest DA1 10:00

Boardingtoernooi 
weer zeer geslaagd
Uitgeest - Op 27 en 28 februari 
vond in Sport- en Tenniscentrum 
Uitgeest het tweede DNT Futu-
re Flowers bv/Baltus Bouw Boar-
dingtoernooi voor jeugdvoetbal-
teams plaats. Dit toernooi is me-
de mogelijk gemaakt door Van 
der Lem Groente en Fruit, Jonker 
Installatietechniek, Horeca Ser-
vice Noord Holland en De Graaff 
Systeemplafonds.

Bij de D1-junioren was het eer-
ste D-team van ADO het sterkst 
gevolgd door respectievelijk 
Dem, Meervogels, ODIN, FC Uit-
geest, FC Castricum en Vites-
se 22. ADO was het sterkst bij 
de D2-junioren, gevolgd door 
Dem, FC Uitgeest, FC Castricum, 
Meervogels en Vitesse 22.

De strijd bij de E1-junioren werd 
gewonnen door Dem met daar-
na achtereenvolgens ADO, FC 
Castricum, ODIN, Meervogels, 
FC Uitgeest, Vitesse 22 en hek-
kensluiter Kennemers. Bij de E2-
jeugd was Vitesse 22 de winnaar. 
Daarna volgden de E2-teams 
van Dem, FC Castricum, Kenne-
mers, FC Uitgeest, ODIN, Meer-
vogels en ADO.

FC Castricum had het sterkste 
F1-team. Meervogels werd in 
deze categorie tweede gevolgd 
door Foresters, ODIN, ADO, 
Dem, FC Uitgeest en Vitesse 22. 
In de categorie F2 won FC Uit-
geest gevolgd door Meervogels, 
Foresters, KFC, FC Castricum, 
Kennemers, ADO en ODIN.

FC Uitgeest: winst na spectaculair, 
bizar en zinderend slot
Uitgeest - Hoe dicht teleurstel-
ling en vreugde in sport bij el-
kaar staan bleek maar weer 
eens zondag in de wedstrijd van 
FC Uitgeest tegen FC Den Hel-
der. Een 1-0 achterstand werd in 
de 87ste minuut omgezet in een 
2-1 voorsprong waarna de gas-
ten er tot hun grote vreugde als-
nog in slaagden de 2-2 op het 
scorebord te krijgen om vervol-
gens  de thuisploeg in de ‘dying 
seconds of the game’ toch nog 
met de volle buit er van door te 
zien gaan. 

FC Uitgeest kon zondag weer 
beschikken over Sander van den 
Helder en Bart Meijland. Al in de 
derde minuut was er sprake van 
opwinding omdat FC Uitgeest 
in het strafschopgebied, op nog 
geen vijf meter van de doellijn, 
een indirecte vrije trap mocht 
nemen. Helaas leverde dat geen 
treffer op.
Ondanks een matige start had 
FC Uitgeest in de 18de minuut 
op voorsprong moeten komen 
via gelegenheidsspits Bart Jans-
sen die tot twee keer toe alleen 
voor keeper Janki verzuimde te 
scoren. Het was sowieso niet 
Bart zijn dag want al in de 33ste 
minuut moest hij geblesseerd af-
haken. 
Misschien gaf dat enige verwar-

ring in de gelederen van FCU 
want in dezelfde minuut kon 
middenvelder Patrick Verhoef 
ongehinderd van twintig meter 
uithalen. Tot zijn vreugde zag hij 
dat zijn schot achter de kansloze 
Erik Alders in de kruising sloeg. 
0-1
Natuurlijk drong FC Uitgeest 
hierna aan maar wat de ploeg 
vervolgens liet zien behoorde 
niet tot de beste voorstellingen 
van dit seizoen. 
Diep in de tweede helft, in de 
66ste minuut, net op het moment 
dat je het gezien het armetierige 
spel van de thuisploeg niet meer 
verwacht had, was daar plots-
klaps die ene combinatie uit het 
‘boekkie’. Tik, tak, tik, tak en plot-
seling lag de bal voor de voeten 
van de buitenspel staande Ste-
fan Winter die de gelijkmaker 
scoorde, 1-1. 
De frustratie daarover bij FC Den 
Helder was blijkbaar zo groot dat 
de maker van het doelpunt Ver-
hoef, tegen een domme tweede 
gele kaart aanliep en kon inruk-
ken.
Meer leek er niet in te zitten voor 
FCU. Tot die bizarre slotfase. 
Eerst was er in de 87ste minuut 
een terecht gegeven strafschop 
die door Bart Meijland koel-
bloedig werd benut, 2-1. Daar-
na in de 90ste minuut de vrije 

trap van de uitblinkende Helder-
se middenvelder Wisse die kee-
per Erik Alders (2-2) in de korte 
hoek verraste, en uiteindelijk de 
slotapotheose van wederom Bart 
Meijland die een omstreden vrije 
trap via de benen van de onge-
lukkige keeper Janki tot zijn uit-
bundige vreugde in het doel zag 
verdwijnen: 3-2 in een wedstrijd 
met een zinderend slot. 
Bij FC Uitgeest bleef het nog 
lang gezellig!

Opstelling FC Uitgeest: Alders, 
Out, Groen (80e Groot), van den 
Helder, Brandjes, de Wit (78e 
Putter), Pinas, Hollenberg, Jans-
sen (33e de Jong), Meijland, 
Winter.

Bakkum en Krook speler van 
de wedstrijd: Bob Out

Al enige weken hing hij er tegen 
aan maar vandaag was het dan 
zover. Bob Out werd gekozen 
tot de Bakkum en Krook speler 
van de wedstrijd. Bob is een be-
trouwbare rechtsback die naar-
mate het seizoen vordert steeds 
sterker begint te spelen. Zondag 
viel hij vooral op door de beste 
speler van FC Den Helder Arjen 
Wisse een vervelende middag te 
bezorgen. Dat is een kwaliteit en 
daarom deze terechte beloning. 

Laatste oproep reünie damesvoetbal
Uitgeest - Op vrijdag 9 maart 
om 21.00 uur  wordt er een reü-
nie georganiseerd in 
de kantine van FC Uitgeest voor 
alle dames die in de periode 

1970 – 2000 in Uitgeest bij US-
VU, VVU of FC Uitgeest gevoet-
bald hebben. Al 100 dames heb-
ben zich aangemeld, in alle leef-
tijdscategorieën en vanuit heel 

Team USVU in 1975. Staand: Marian Molenaar, Dorothé Glorie, Wilma van Leeuwen, Loes de Vries, Rina 
Groenland, Wil Klijn, Gerie Groen, Tineke Ursem. Zittend: Els Mes, Rina Jonker, Mieke de Wit, Joni Mole-
naar, Tiny van der Eng, Moniek Vlottes. Liggend: Margriet Brandjes

Nederland. Er komen zelfs da-
mes vanuit het buitenland over. 
Kortom dit mag u niet missen. 
Aanmelden kan nog steeds via: 
marliesfcuitgeest@hotmail.com.
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Modeshow
Uitgeest - Stichting Uitgees-
ter Senioren houdt woensdag 
14 maart weer een modeshow 
in Dorpshuis de Zwaan. De show 
wordt verzorgd door Janet Mo-
des uit Koog aan de Zaan. De 
modellen tonen de voorjaarscol-
lectie. Ook is er gelegenheid tot 
kopen. Tijdens de show worden 
twee waardebonnen van 25 en 
van 50 euro verloot. Het entree-
kaartje is het lotnummer voor de 
verloting. Aanvang: 14.00 uur. 
Zaal open: 13.45 uur, entree: 1,50 
inclusief koffie/thee.

Volleybal Voluit
Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van Voluit ziet er als volgt 
uit:

Donderdag 8 maart
Voluit DS 5-Onix DS 7 20:00
Voluit DS 3-Niemand DS 1 20:00
Voluit DS 1-Bevok DS 1 20:00
Voluit HS 1-Compaen HS 3 20:00
Voluit DS 2-The Setfighters DS 1 
21:30
Voluit HS 2-The Setfighters HS 3 
21:30
Voluit DS 4-The Setfighters DS 4 
21:30

Zaterdag 10 maart
Onix 2 MI 2-Voluit MI 2 08:30
Voluit MI 2-Clam Dycke MI 5 
09:30
Voluit MI 1-VCC’92 MI 2 10:30
Compaen MI 2-Voluit MI 1 11:00

Dinsdag 13 maart
De Schulp DS 1-Voluit DS 1 
19:30.

Dierendisco in speeltuin
Uitgeest - Kinderen tot en met 
12 jaar kunnen op zaterdag 10 
maart lekker swingen en sprin-
gen op de dansvloer van Speel-
tuin Kindervreugd. Dan staat na-
melijk een dierendisco op het 
programma. De muziek zal in het 
teken staan van dit thema en het 
is natuurlijk helemaal leuk als je 
geheel in stijl naar de speeltuin 
komt. De afgelopen weken zijn 
er dan ook mooie dierenmas-
kers uitgedeeld om de kinderen 
alvast een beetje op te warmen 

voor dit feestje. De disco begint 
om 15.00 uur en is om ongeveer 
16.30 uur weer afgelopen. Leden 
kunnen gratis naar binnen en 
aan niet-leden wordt een kleine 
bijdrage van 1 euro gevraagd. De 
dj’s maken er een super gezelli-
ge party van, dus zorg dat je hier 
bij bent!

Voor informatie kunt u terecht 
op www.speeltuinuitgeest.nl of 
stuur een mail naar info@speel-
tuinuitgeest.nl.

Rabat in filmhuis
Uitgeest - In Filmhuis de Zwaan 
wordt vrijdag 9 maart de film Ra-
bat gedraaid. 
Nadir moet van zijn vader een 
taxi brengen naar een goe-
de vriend van zijn vader in Ra-
bat. Zijn vrienden Zakira en Ab-
del hebben op het allerlaats-
te moment besloten om mee te 
gaan. Rabat is immers een ge-
weldige vakantieplaats. Na-
dir heeft alleen niet verteld dat 
hij van plan is om af te zien van 
hun gezamenlijke toekomst-
plannen.  Daarbij heeft hij ook 
nog iets anders af te handelen 
met de vriend van zijn vader. De 
tocht loopt anders dan verwacht 
en wordt alles behalve een ple-
zierritje vooral door hun roekelo-
ze vriend Zakira en door een stel 
corrupte politieagenten.

Rabat was het speelfilmdebuut 
van Jim Taihuttu en Victor Pon-

ten. De hoofdrollen in deze road-
movie worden vertolkt door Nas-
rdin Dchar, Achmed Akkabi en 
Marwan Kenzari. Nasrdin kreeg 
voor zijn rol een gouden kalf en 
hield een memorable speech tij-
dens de prijsuitreiking in Utrecht. 
Akkabi is inmiddels één van de 
grootste komische talenten die 
Nederland heeft. Hij maakte zijn 
debuut in het huis van Anubis 
en is nu te zien als sidekick van 
Wendy van Dijk in Moordvrouw.

Rabat is te zien op vrijdag 9 
maart in Filmhuis de Zwaan in 
Uitgeest.  De zaal is open vanaf 
kwart voor acht en de film begint 
om 20.15 uur.  Toegang:  5 euro 
inclusief een heerlijk kopje koffie 
voorafgaand aan de film. ‘Vrien-
den’ betalen  euro. Kaarten zijn 
in de voorverkoop verkrijgbaar 
bij boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 in Uitgeest. 

Breakdanceles
Uitgeest - Op zaterdag 10 
maart is er weer breakdanceles 
bij speeltuin Kindervreugd. De 
les begint om 10.00 uur en het 
duurt tot 11.30 uur. Om lekker te 
kunnen breakdancen is het be-
langrijk om goede kleding aan 
te doen: Joggingbroek, T-shirt, 
Gymschoenen en een muts/pet. 

Je hoeft helemaal niet lenig te 
zijn, het gaat om de lol in het 
dansen. De lessen zijn gratis te 
volgen.

Voor informatie kun je terecht 
op www.speeltuinuitgeest.nl of 
stuur een mail naar info@speel-
tuinuitgeest.nl.

Spannende wedstrijd 
van G-team Uitgeest
Uitgeest - Ze hebben ontzet-
tend goed hun best gedaan, 
maar helaas ging het jeugd G-
team van FC Uitgeest dit week-
einde met een kleine nederlaag 
van het veld. Zaterdag waren ze 
op bezoek op het mooie sport-
complex van Only Friends in Am-
sterdam. In de eerste helft deden 
de jongens én Angelique echt 
niet onder voor de tegenstander, 
maar helaas gingen ze toch met 
een 2-0 achterstand de rust in. 
Trainer/coach Arie had voor ie-
dere speler een eigen peptalk, 
dus vol goede moed betraden 
ze het veld voor de tweede helft. 
Dat de woorden van de coach 
effect hadden, bleek na een 
goede uitworp van keeper Ray-
mond. Jesse spurtte na een paar 
mooie passeerbewegingen met 

de bal naar voren en kon pas in 
het penaltygebied gestopt wor-
den door een overtreding. Jesse 
nam zelf de strafschop, en ja ... 
hij scoorde! 
Daarna begon het het gebrek 
aan wisselspelers op te breken 
en scoorde Only Friends nog een 
keer. Zij zaten met maar liefst 
drieextra spelers op de bank en 
konden dus af en toe dus even 
op adem komen.
Maar, de toppers uit Uitgeest la-
ten nooit hun koppie hangen 
en zijn al weer in training voor 
de volgende wedstrijd! Mocht 
je nog iemand (tot 16 jaar) we-
ten om het G-team te versterken: 
mail of bel met de G-coördinator 
Mariska Huising (royjay@ziggo.
nl/06-40289310) en kom eens 
gezellig mee trainen!

Speelschema 
MHCU

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

Thuis
09:00 JE3-HBS JE7
09:00 M8D1-AthenA M8D3
09:00 JE1-AthenA JE3
10:15 JE2-Amsterdam JE6
10:15 ME2-Hermes ME3
11:30 MC2-Bloemendaal 
MC5
13:00 MD1-Amsterdam MD2
14:30 MB2-Mijdrecht MB2
16:00 MB1-Xenios MB3

Uit
09:00 ME1-Alliance ME3
09:00 MF1-Purmerend MF2
09:15 MF2-Terriers MF4
09:30 MixF1-Kraaien mix F1
10:00 J8D1-Alliance J8D1
10:30 ME3-Kikkers ME11
12:30 JC1-Kikkers JC2
13:00 MC1-Alkmaar MC3
16:00 JB1-Haarlem JB1
16:15 MA1-Xenios MA2
17:30 MD2-Castricum MD3

Zondag 11 maart
Thuis
11:00 HA-Hurley HE
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Uitgeest - Het duurt nog minder 
dan honderd dagen en dan gaat 
op 7 juni Team van Son richting 
Frankrijk voor de Alpe d’HuZes. 
Nicole van Dijk, 24 jaar en stu-
dente orthopedagogiek aan de 
UvA is een van de zes deelneem-
sters die gaat trachten de Alpe 
d’Huez te beklimmen voor het 
goede doel. Twee van haar vrien-
dinnen hebben hun vader verlo-
ren aan kanker en zo ontstond 
ooit het idee met deze actie geld 
bij elkaar te krijgen voor het 
KWF. De naam Van Son is geko-
zen ter nagedachtenis aan Theo 
van Son, de vader van teamleden 
Inge en Art.

Nicole is vorig jaar in Frankrijk 
wezen kijken en raakte enorm 
onder de indruk van de presta-
tie die daar geleverd werd maar 
ook van de steun die men ont-
ving van de mensen die langs de 
kant stonden aan te moedigen. 
“Zes keer gaat me niet lukken 
hoor”, roept Nicole haast veront-
schuldigend. “Maar ik wil het in 
ieder geval twee keer proberen.” 
En daarvoor traint ze zo’n drie 
keer in de week. Bij slecht weer 
op zolder maar bij mooi weer 
buiten. Omdat Uitgeest niet be-
paald bekend staat om zijn 
glooiende landschap, wordt er 
straks uitgeweken naar Limburg. 
Daar zijn geen bergen maar in 
ieder geval wel taaiere stukken 
om te fietsen.
Nicole: “Mijn vriendin Joline Ver-
steegen is vorig jaar echt zes 
keer tegen die berg op gefietst, 

ongelofelijk knap. De eerste keer 
kwam ze zo fris als een hoentje 
boven! Dit jaar doet ze niet mee. 
Vanwege haar nieuwe studie is 
dat even moeilijk. Maar op de 
achtergrond houdt ze zich bezig 
met de organisatie.”

Nicole vertelt hoe goed de sfeer 
in het team is. En hoewel het na-
tuurlijk om een serieuze zaak 
gaat, is er ook veel lol in de 
groep.
Nicole: “Vorig jaar wilden we, net 
als bij de Tour de France, leu-
zen op de weg schrijven voor het 
team. Dat moet dan met biolo-
gisch verantwoorde verf gebeu-
ren die daarvoor speciaal wordt 
verkocht. Toen we ’s nachts wil-
den gaan verven, bleek dat we 
geen kwasten hadden. We heb-
ben toen stiekem wat sponsjes 
gepikt van schoonmakers die 
daar bezig waren en zijn daar 
maar mee aan de gang gegaan, 
grote hilariteit natuurlijk. Vrien-
din Malu stond op de uitkijk en 
waarschuwde voor naderende 
auto’s. Dus zij heeft die nacht 
haar keel schor geschreeuwd.” 
Dat de dames behalve fietsen 
dus ook goed kunnen schreeu-
wen blijkt uit een andere anek-
dote: “In 2011 hadden we ons 
voor verschillende taken op-
gegeven. Zo hebben we op de 
dag zelf soep uitgedeeld en al-
le fietsers van zelfgemaakte soep 
(uit een pakkie) voorzien en ge-
schreeuwd ‘SOEEEEEPPP…’. Bij 
terugkomst in Nederland bleek 
dat we naast een camera heb-

ben gestaan die de tijden regi-
streerde en bij iedere rondetijd 
hoorde je Inge en Malu en mij 
schreeuwen SOEEEEEEPPP..”

Het Team Van Son organiseert 
ondertussen ook nog een koren-
middag omdat de vader van Inge 
en Art in een koor zongen. Hier 
zullen ongeveer vijf koren op 1 
april van 15.00 tot circa 18.00 uur 
verschillende liedjes ten gehore 
brengen in Sportcafé Lua aan de 
Hoflanderweg 104 in Beverwijk, 
kaartjes zijn aan de deur te koop 
voor 5 Euro.

Aan spirit ontbreekt het deze 
24-jarige Uitgeestse in ieder ge-
val niet. Nu het geld nog dat hen 
vleugels naar de top zal geven. 
Het streven is 15.000 euro voor 
dit zeskoppige dreamteam. Of 
zoals zij het zelf zo prachtig ver-
woord op haar site: Hoe mooi 
zou het zijn als u en ik bij kun-
nen dragen aan de missie van Al-
pe d’HuZes: mensen inspireren 
en faciliteren om Goed, Gelukkig 
en Gezond te kunnen leven met 
kanker. Deze missie met zijn al-
len werkelijkheid laten worden en 
zorgen dat kanker verandert van 
een ongeneselijke in een chroni-
sche ziekte. Hiervoor is uw hulp 
hard nodig. En daarom vraag ik u 
mij te steunen in deze strijd.

Meer informatie over doneren 
aan deze bevlogen plaatsgenote: 
geef de zoekopdracht ‘Team van 
Son’ op http://deelnemers.alpe-
dhuzes.nl. (Monique Teeling)

Uitgeestse beklimt de Alpe d’Huez

Omdat opgeven geen optie is…

Team Van Son met van links naar rechts Art, Nicole, Rick, Michael, Inge en Christel op 4 maart tijdens een 
door heb georganiseerd goede doelen toernooi. De opbrengst was 275 euro

Open Podium in de Zwaan
Uitgeest - Zaterdag 10 maart 
om 20.30 uur begint het Open 
Podium in de Zwaan, Middelweg 
5 in Uitgeest. Het Open Podium 
is bedoeld voor akoestische in-
strumenten. De muziek wordt 
zoveel mogelijk met microfoons 
versterkt om het akoestische ka-
rakter te behouden. Iedereen die 
op redelijk niveau kan zingen en/
of een akoestisch instrument be-
speelt kan een plek op het podi-
um krijgen.
Wat er zoal op het podium heeft 
gestaan: volksmuziek, folk en 
blues, jazz, klassieke muziek, 
koormuziek, Dixieland, een goo-

chelaar, een dichter/schrijver. 
Filmopnames van de artiesten 
die het open podium hebben be-
treden zijn te zien op het youtu-
bekanaal van ‘openpodiumde-
zwaan’.
In principe is 20 minuten de 
standaardtijd voor een optreden, 
bij ruimte in het programma is 
extra tijd mogelijk. Een muzika-
le avond met diverse optredens 
van ‘ startende’ artiesten.
Zonder publiek geen podium 
dus iedereen die van muziek 
houdt is van harte welkom in de 
Zwaan, Middelweg 5 in Uitgeest. 
De entree is gratis.

Time Square and Friends
Uitgeest - Ter gelegenheid van 
haar 25-jarig jubileum organi-
seert musicalkoor Time Square 
een uniek concert met drie ko-
ren. Uitgenodigd werden het vo-
caal ensemble Eljakim uit Bols-
ward en zanggroep Voices uit 
IJmuiden. Alle drie de koren 
staan onder leiding van dirigent 
Erwin de Ruijter (foto). 
Op het programma staat verras-
send uiteenlopende muziek, van 
a capella tot swingende popmu-
ziek.
Het concert wordt op zaterdag 
24 maart tweemaal uitgevoerd 
en wel om 14.30 en 20.00 uur in 
de Nederlands Hervormde kerk 
in Uitgeest. Toegangskaarten 
a 10 euro inclusief consumptie 
zijn verkrijgbaar bij de penning-
meester mevrouw Kollaard, tel. 
0251-314883 en bij Boekhandel 

Schuijt, Middelweg 139 in Uit-
geest. 

Speciale uitvoering van 
Jesus Christ Superstar
Uitgeest - Zaterdag 24 maart 
zal van 19.00 tot ongeveer 20.00 
uur een gratis uitvoering van het 
lijdensverhaal Jesus Christ Su-
perstar worden vertoond in de 
R.K. kerk aan de Langebuurt in 
Uitgeest. 
Deze speciale uitvoering wordt u 
aangeboden door Kerk In Bewe-
ging en zal worden uitgevoerd 
door het koor Staccato uit Be-
verwijk en het eigen koor Sound 
of Life. 

Het zal een zeer mooie avond 
worden waarbij u wordt meege-
nomen naar zo’n 2000 jaar gele-
den. Het verhaal over de laatste 
weken van Jezus wordt u verteld 
door meerdere figuren uit die tijd 
inclusief een verteller en uiter-
aard door de prachtige liederen 
van beide koren.

Na afloop bent u van harte wel-
kom in de Klop voor een kopje 
koffie of thee.
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Gouden uurtje
Castricum - Bewoners van 
woonzorgcentrum De Boogaert 
en cliënten in van ViVa! Zorg-
groep hebben afgelopen week 
gezwommen in De Waterakkers. 
Dit is mogelijk gemaakt door het 
Gouden Dagen Fonds. Het was 
een van de wensen van een be-
woonster van De Boogaert. Het 
uitstapje werd door Gouden Da-
gen Fonds gefinancierd. Maar 
liefst een kwart van de tachtig-
plussers zegt er graag eens op 
uit te willen, terwijl familie of per-
soneel van woonzorgcentra geen 
tijd heeft om hen te begeleiden. 

Overleggroep Buitengebied Castricum
Castricum - Tijdens de eerstvol-
gende bijeenkomst van de Over-
leggroep Buitengebied Castri-
cum (OBC) op 13 maart wordt 
onder andere het fenomeen 
‘Rustpunt’ toegelicht. Veel men-
sen reageerden onlangs enthou-
siast op de oproep van de ge-
meente om hun unieke plek in 

het buitengebied, grenzend aan 
een toeristisch gebied of gele-
gen aan een toeristische route, 
aan te melden als ‘rustpunt’. Tij-
dens dezelfde bijeenkomst legt 
een spreker namens het hoog-
heemraadschap HHNK uit wel-
ke kans het HHNK ziet voor na-
tuurvriendelijke oevers langs de 

Schulpvaart. Na de pauze gaat 
het hoogheemraadschap in ge-
sprek met de OBC over zaken als 
het beeld bij zulke oevers, en wat 
dit betekent voor het beheer. De 
bijeenkomst vindt van 19.30 tot 
22.00 uur plaats in De Burgerij in 
Limmen en is openbaar. Alle be-
langstellenden zijn welkom.

De handen uit de mouwen
Castricum - Diverse organisa-
ties doen op 16 en 17 maart mee 
aan NL DOET. Dit is de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland, 
georganiseerd door het Oranje 
Fonds. Tijdens NL DOET steken 
mensen in het hele land de han-
den uit de mouwen. Zij zetten 
zich vrijwillig in voor diverse or-
ganisaties, die tijdens NL DOET 
net dat beetje extra kunnen 
doen. Zo wil in Castricum verzor-
gingshuis de Boogaert met vrij-
willigers het terras en het tuin-
meubilair opknappen.
Andere voorbeelden zijn de 
scouting in Castricum waar on-
derhoudswerk gedaan moet 

worden en scouting Akersloot 
waar tenten gerepareerd moe-
ten worden. Strammerzoom in 
Akersloot organiseert een ver-
wenmiddag voor bewoners, Kla-
verland wil de tuin opknappen 
en zoekt een paar mensen die 
met de bewoners op stap gaan. 
Dijk en Duin wil een binnentuin 
opknappen en in de Tuin van Ka-
pitein Rommel zijn onderhouds-
werkzaamheden te doen. Ook zij 
zien NL DOET als een goede ge-
legenheid om juist dat beetje ex-
tra te doen waar ze normaal met 
de eigen vrijwilligers niet aan toe 
komen. 
Burgemeester en wethouders 

Ook in de Tuin van Kapitein Rommel is het nodige te doen.

geven het goede voorbeeld en 
hebben zich al aangemeld. Men-
sen die alleen of met vrienden, 
collega’s of hun vereniging in 
actie willen komen,  kunnen zich 
aanmelden op www.nldoet.nl 
klikken op ‘ik zoek een klus’  en 
zichzelf of een groep aanmelden 
voor de klus.
Wie meer wil weten over deze 
actie of hulp nodig heeft bij het 
aanmelden via de site, kan con-
tact opnemen met de Stichting 
Welzijn Castricum, Vrijwilligers 
Vacaturebank, tel. 025 –656562  
of e-mailen naar vcc@welzijn-
castricum.nl.

Hof van Kijk-Uit
Ook het Hof van Kijk-Uit, het 
theehuis dat door de inzet van 
mensen met een beperking gaat 
draaien, ziet NL DOET als een 
goede gelegenheid om het ter-
rasmeubilair op te knappen en 
andere klussen te klaren voor de 
opening in mei. Hof van Kijk-Uit 
wordt op de vrijdag al gesteund 
door vele vrijwilligers en wil op 
deze manier ook anderen de 
kans geven om kennis te maken 
met de prachtige en unieke loca-
tie waar dit theehuis staat.
Er kan op zowel vrijdag als zater-
dag geklust worden van 9.30 tot 
16.00 uur. Aanmelden om te ko-
men helpen met klussen kan via 
www.nldoet.nl. 
Voor meer informatie over het 
Hof van Kijk-Uit: www.hofvan-
kijkuit.nl.

Fietster gewond na botsing
Castricum - Zaterdagmiddag 
tegen 16.00 uur is een 57-jari-
ge fietster uit Limmen gewond 
geraakt aan haar enkel nadat 
zij werd aangereden door een 
78-jarige automobilist uit Castri-
cum. De man reed met zijn au-
to de parkeerplaats bij winkel-
centrum Geesterduin af en wil-

de rechtsaf de Geesterduinweg 
op slaan. Vanaf links kwam de 
vrouw aangefietst op de voor-
rangsweg, maar de automobilist 
zag haar over het hoofd. 

De vrouw is met een vermoe-
delijk gebroken enkel naar het 
MCA in Alkmaar overgebracht.

Inschrijving Timmerdorp
Castricum - Op zaterdag 17 
maart kunnen maximaal 225 kin-
deren van 9.30 tot 11.00 uur wor-
den ingeschreven voor deelna-
me aan Timmerdorp 2012. Tim-
merdorp 2012 vindt plaats van 
maandag 27 tot en met vrijdag 
31 augustus. Naast een eigen 
kind/kinderen kan men maxi-
maal één ander kind inschrij-
ven. De inschrijving vindt plaats 

in de Visser ‘t Hooftschool gele-
gen aan de Kemphaan 17. Deel-
name kost 20 euro per persoon 
en per gezin dient een volwasse-
ne twee stempels te halen. Een 
stempel kan verkregen worden 
door een aantal uur een bijdra-
ge te leveren aan de totstandko-
ming van het timmerdorp. Denk 
hierbij aan het helpen uitdelen 
van spijkers, het boren van gaten 

met een motorboor, het uit el-
kaar halen van pallets en derge-
lijke. Tijdens de inschrijving dient 
men op te geven welke dagen 
men beschikbaar is. De voorbe-
reidingsdagen voor het verdie-
nen van stempels starten al op 
24 augustus.
Voor het inschrijven voor de 
stempelactiviteit EHBO is een 
EHBO-diploma vereist. Hiervoor 
dient men een diploma te over-
leggen. Voor meer informatie: 
www.timmerdorpcastricum.nl.

Afvalcontainers: géén wielen aan de weg
Castricum - Het begint inmid-
dels een vertrouwd gegeven te 
worden: de afvalcontainer we-
kelijks naar de clusterplaats te 
brengen. Maar niet iedereen zet 
de container op de goede ma-
nier neer en daardoor moeten 
medewerkers van de reiniging 
overuren maken om alle con-
tainers geleegd te krijgen. Dat 
komt vooral omdat containers 
verkeerd om worden geplaatst 

en de vuilniswagen er zo niets 
mee kan doen. Een ander pro-
bleem is dat sommige cluster-
plaatsen overvol zijn omdat con-
tainers op een andere dan de 
aangewezen clusterplaats wor-
den geplaatst. Ook dat levert 
problemen op voor de zijlader.

Wie de container verkeerd aan-
biedt, krijgt een briefje op de 
container met uitleg. Maar nog 

steeds gaat het niet overal goed 
en dat maakt de inzameling las-
tig en onnodig duur. 

Om te bereiken dat de inzame-
ling goed verloopt en alle contai-
ners kunnen worden geleegd is 
het nodig dat: de container op de 
juiste manier aan de weg wordt 
gezet: met de wielen niet aan de 
straatkant en dat de juiste clus-
terplaats wordt gebruikt. 

Slechtzienden en slechthorenden 
komen samen in Tuin Rommel
Castricum - Speciaal voor men-
sen die niet goed zien of horen 
wordt een keer per maand een 
ontmoetingsochtend georga-
niseerd in de tuin van Kapitein 
Rommel. De groep voor slecht-
zienden komt voor de twee-
de keer samen op 14 maart om 
10.00 uur en wordt daarna ie-
dere tweede  woensdag van de 
maand georganiseerd. De groep 

voor slechthorenden komt weer 
samen op woensdag 21 maart 
om 10.00 uur en wordt daarna 
iedere derde woensdag van de 
maand georganiseerd. Kosten 
zijn 2,50 euro per ochtend. 
Voor aanmelding en vervoer naar 
de tuin van Rommel kan gebeld 
worden naar de Stichting Wel-
zijn, tel. 0251- 656562 of via in-
fo@welzijncastricum.nl.

Kassabonnen inruilen 
voor mooi cadeautje

Castricum - Afgelopen zater-
dagmiddag stond er een speci-
ale kraam opgesteld in winkel-
centrum Geesterduin waar klan-
ten hun kassabon in konden 
wisselen voor een cadeautje. De 

deelnemers moesten een num-
mer trekken waarmee bepaald 
werd welke prijs was gewon-
nen. Er waren kleine en er waren 
grote presentjes, maar niemand 
ging met lege handen naar huis. 
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Castricum - Het assortiment 
cartridges is flink uitgebreid bij 
kantoorboekhandel Laan. Er zijn 
36 nieuwe Proprint cartridges, 
een nieuwe serie  originele 
cartridges en een aantal toner-
cartridges nieuw op voorraad. En 
meestal tegen verlaagde prijzen! 
Proprint is een eigen merk re-
fill cartridges met de beste prijs/
kwaliteitverhouding. Ze komen 
uit dezelfde fabriek als de kwa-
liteitsmerken Wecare en Bruna. 
Proprint is speciaal voor de kan-
toorvakhandel gemaakt. Laan 
geeft het inkoopvoordeel, dat 
Proprint biedt, door aan de klant. 
Als een originele cartridge een 

printplaatje heeft, zoals bijna al-
le HP, Lexmark en de helft van de 
Canon cartridges, is deze moei-
lijk na te maken. Deze wordt in-
genomen, schoongemaakt in 
een fabriek, indien nodig wor-
den onderdelen vervangen en 
wordt de cartridge  opnieuw ge-
vuld. Daarom krijgt men bij Laan 
voor deze cartridges 0,45 sta-
tiegeld. Terwijl de meeste origi-
nele cartridges niet volledig ge-
vuld worden, doet Proprint dat 
wel en dat maakt dit merk nog 
goedkoper. Nieuw is het ont-
wikkelingsproces van de toner-
cartridges. Dit zijn nagevulde la-
ser- of copyprinter cartridges. Ze 

Nog meer cartridges bij Laan!
gaan veel langer meedan de ink-
jet-varianten,  zijn sneller en stil-
ler. Elke nagevulde Proprint to-
nercartridges krijgt een nieu-
we drum, uitgezonderd Brother, 
wordt gewassen en getest. 
Elke Proprint cartridge heeft een 
levenslange garantie en wordt 
bij overhandiging van de kassa-
bon volledig vergoed of vervan-
gen. Er zijn al honderd soorten. 
Indien niet voorradig wordt het 
product de volgende dag thuis-
bezorgd. In de maand maart 
krijgt men extra spaarpunten bij 
alle cartridges bij boekhandel 
Laan, Burgemeester Mooijstraat 
19. 

Kilo’s kwijt in maand!

Informatieavond over 
Proslank bij Body Slen
Castricum - Wie kampt met 
overgewicht zou maar wat graag 
zeven tot tien kilo per maand af-
vallen op een verantwoorde ma-
nier zonder hongergevoel of jo-
jo-effect. Marjan en Mariette van 
Body Slen zijn er samen voor ge-
gaan en de eerste tien kilo is 
eraf, in vier weken! 

Daarnaast heeft Mariette de op-
leiding gewichtsconsulent ge-
daan en een interne opleiding 
bij Proslank. Zij kan op verant-
woorde wijze mensen begelei-
den naar een gezond gewicht. 
Zij vertelt: “Proslank is het ei-
witdieet waarmee Annemarie 
Jorritsma in korte tijd dertig ki-
lo is afgevallen. Het eiwitdieet 
met lekkere maaltijden varierend 
van brood, spaghetti, omeletten, 
soepen, yoghurt tot aan repen 
en andere lekkere tussendoor-

tjes.  Alles op basis van eiwit-
ten.” Ook gewoon meeeten met 
het gezin of eten tijdens wissel-
diensten kunnen worden inge-
past. Gemiddeld valt men zeven 
tot tien kilo per maand af in de 
eerste fase met vier eiwitmaal-
tijden per dag. Vervolgens door-
loopt men fase twee tot en met 
vier waarin men aanleert een ge-
zond eetpatroon op te bouwen. 
Snel en verantwoord afvallen en 
voor de zomer weer in bikini of 
zwembroek? 
Op woensdag 14 maart vanaf 
20.00 uur houdt Body Slen bij Fit 
en Beauty een informatieavond. 
Belangstellenden kunnen luis-
teren naar mensen die ervaring 
hebben met het dieet en er kun-
nen producten worden uitgepro-
beerd. Deze informatieavond is 
gratis, maar wel even aanmelden 
op 0251-670000. 

Hizi Hair haarstylisten 
knippen voor War Child
Castricum - Van 9 tot en met 16 
maart loopt de actieweek ‘Radio 
538 voor War Child’. Dit jaar is de 
actie gericht op het thema on-
derwijs voor oorlogskinderen.
Al vijf jaar laten de haarstylisten 
van Hizi Hair, als erkend partner 
van War Child, zien dat ze het 
hart op de goede plek hebben. 
Deze actieweek verdubbelt Hi-
zi Hair alle donaties die in de 55 
kapsalons van Hizi Hair voor War 
Child zijn gegeven! 
Om het geheel compleet te ma-
ken veilt Hizi Hair in samen-
werking met Radio 538 een 
uitgebreide haarmetamorfo-
se voor een bedrijfsafdeling 
van maximaal twaalf personen. 
Het arrangement komt van-
af vrijdag 9 maart op de web-
site www.538voorwarchild.nl te 
staan. De afdeling die het hoogst 

biedt, is welkom in de studio op 
het hoofdkantoor van Hizi Hair in 
Haarlem. Daar worden zij pro-
fessioneel geadviseerd en in de 
watten gelegd, waarna ze de sa-
lon verlaten met een goed ge-
voel over hun prachtige kapsel 
en hun bijdrage aan War Child.

Bij Hizi Hair is men zes dagen 
per week welkom, altijd zon-
der afspraak. De professione-
le haarstylisten staan klaar om 
hun klanten te laten ervaren hoe 
goed haar kan zitten en hoeveel 
aandacht de haarstylisten  heb-
ben voor alle wensen. Kijk voor 
meer informatie op www.hizihair.
nl. Alle donaties worden door Hi-
zi Hair 100% overgemaakt aan 
War Child. Hizi Hair is in Castri-
cum te vinden in winkelcentrum 
Geesterduin. 

Win reis naar Londen of advies personal trainer

Nieuwe leden maken nu 
kans op iPad bij Sport4Me
Castricum - “Ga de uitdaging 
aan met jezelf en kom sporten 
bij Sport4Me om voor de zo-
mer slank en fit te zijn.” Aan het 
woord is Galid Aajoud, bedrijfs-
leider en trainer van Sport4Me.” 
Wie zich in maart inschrijft maakt 
kans op een iPad, een weekend 
naar Londen of tien uur begelei-
ding en advies van een perso-
nal trainer.” De winnaars worden 
op 4 april bekengemaakt in de-
ze krant. 
Bij Sport4Me kan iedereen ge-
richt aan de conditie werken op 
een tijdstip dat het beste uit-
komt. Er is een groot en divers 
aanbod cardiotoestellen en alle 
toestellen zijn eenvoudig te be-
dienen. Ook is er een breed as-
sortiment professionele kracht-
apparaten voor alle spiergroe-
pen. Galid Aajoud verzorgt onder 
andere professionele kickboks-

training bij Sport4Me. Dat deed 
hij eerder met de wereldtop en 
hij weet als geen ander dat er 
geen betere workout denkbaar 
is. “Kickboksen maakt je onver-
moeibaar, beresterk, slanker, 
energiek en vrolijk!”, roept hij en-
thousiast. De virtual spinningles-
sen van Sport4Me zijn volwaar-
dige lessen inclusief begeleiding 
en wie op zoek is naar een ma-
nier om de buikspieren effectief 
te trainen doet mee aan het da-
gelijkse buikspierkwartier. Ga-
lid: “Het buikspierkwartier is een 
workout van vijftien minuten, 
waarin buikspieroefeningen en 
oefeningen voor de onderrug-
spieren aan bod komen.” En dan 
zijn er groepslessen zumba, een 
combinatie van aerobics en Latin 
dance, en bodypump, een wor-
kout waarbij met barbells wordt 
gewerkt en die het hele lichaam 

sterker maakt. Fitnesscentrum 
Sport4Me biedt bovendien be-
drijfsfitness en personal trainers 
aan. Extraatjes hier zijn de Vibro-
boost GS trilplaat die cellulites 
tegengaat en de zonnebank.

Wie een jaarabonnement neemt 
kan onbeperkt fitnessen voor 
18,50 euro per maand. Bij een 
halfjaarabonnement is dat 23,50 
euro per maand. Het inschrijf-
geld bedraagt eenmalig 25,00 
euro ongeacht de abonnements-
vorm. Kickboksen kost 15,00 per 
maand extra. Sport4Me is te vin-
den op het Raadhuisplein 3 in 
Castricum en is elke dag ge-
opend van 9.00 tot 22.00 uur, 
behalve op zaterdag en zon-
dag. Dan is de sluitingstijd 14.00 
uur. Kijk voor meer informatie op 
www.sport4me.nl of bel 0251-
293657. 

Genealogie voor beginners
Castricum - In de bibliotheek 
wordt donderdag 15 maart een 
workshop genealogie voor be-
ginners gehouden voor men-
sen die meer willen weten over 
de geschiedenis van hun fami-
lie. De workshop is van 20.00 tot 

22.00 uur. De workshop wordt 
verzorgd door het Regionaal Ar-
chief Alkmaar, in samenwerking 
met Bibliotheek Kennemerwaard 
en de Werkgroep Oud-Castri-
cum. 
Harry de Raad, archivaris bij het 

Regionaal Archief, is de cursus-
leider. De toegang bedraagt 3,00 
euro. 
Kaarten zijn te koop bij de Klan-
tenservice in de bibliotheek. Re-
serveren is mogelijk op tel.: 
0251-655678 of per mail via cas-
tricum@bibliotheekkennemer-
waard.nl.
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Succes is geen toeval!
Het Cognovi Testcentrum 
helpt leerlingen verder
Castricum - Cognovi Testcen-
trum is samen met Cognovi 
Huiswerkbegeleiding gespecia-
liseerd in het begeleiden en ad-
viseren van scholieren. De lei-
ding van het testcentrum ligt bij 
drs. Marcel Jansen MPM, psy-
choloog NIP. Hij werd opgeleid 
aan de KMA en studeerde psy-
chologie en bestuurskunde. Hij 
heeft veel ervaring opgedaan 
in Human Resource manage-
ment, Personeelsselectie en Op-
leidingen en is in het bezit van 
de aantekening psychodiagnos-
tiek. Hij deelt een van zijn erva-
ringen en vertelt: “Ik kreeg een 
brief van de ouders van, ik noem 
hem hier Maarten. Hij zit in 6 
VWO, de eindexamenklas. Zijn 

cijfers waren best goed en hij 
gaat lekker. Maar wat ga je nu 
na het VWO doen? Hij wist het 
niet en voelde zich daar erg on-
zeker door. Eigenlijk scoorde hij 
op de meeste vakken wel goed 
en als je dan ook nog een brede 
belangstelling hebt is een goe-
de keuze lastig. We maakten een 
afspraak voor een testdag en ik 
legde hem behalve een capaci-
teitentest en een beroepskeu-
zetest ook een aantal persoon-
lijkheidstesten voor. Het werd 
al snel duidelijk; Maarten heeft 
duidelijk meer aanleg voor tech-
nische zaken en informatica dan 
voor talen. Ook gingen zijn in-
teresses veel meer uit naar een 
technische opleiding.” 
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Advocaat en bemiddelaar Esther Smal:
“Niemand wil dat de kinderen 
dupe worden van een scheiding“
Castricum - Esther Smal is ge-
trouwd met Rob en moeder van 
Floris (8) en tweeling Quint en 
Emma (6). Als advocaat en be-
middelaar is zij gespecialiseerd 
in het familierecht, echtschei-
dingsmediation en collabora-
tive divorce, beter bekend als de 
overlegscheiding. “Sinds voor-
jaar 2009 werk ik met deze ver-
nieuwende vorm van scheiden: 
de overlegscheiding. Deze vorm 
van scheiden is uit de VS over-
gewaaid en blijkt ook hier goed 
te werken. Partners gaan samen 
met hun advocaten onder bege-
leiding van een coach en even-
tuele andere adviseurs, zoals een 
fi nancieel adviseur en/of kinder-
therapeut, om de tafel zitten met 
maar één doel: er samen uitko-
men. Niemand wil dat zijn kin-
deren de dupe worden van een 
scheiding en daarom werkt de-
ze aanpak ook zo goed. Snel en 
met duidelijke afspraken! Veel 
mensen komen ook gewoon sa-
men bij mij met de vraag of ik als 
echtscheidingsmediator iets kan 
betekenen. Dat is prima moge-
lijk als beide partners bereid zijn 
om hun echtscheiding via medi-
ation te regelen. De afspraken 
worden vastgelegd in een con-
venant en zijn bindend tussen 
partners. Het voordeel van medi-
ation is dat partijen samen met 
de mediator tot duidelijke af-
spraken komen binnen het door 
hen gewenste tijdsbestek. Daar-
naast treed ik als advocaat op in 
zogenaamde procedures op te-
genspraak. Dit zijn procedures 
die wèl worden voorgelegd aan 
de rechter in tegenstelling tot de 
overlegscheiding en bemidde-
ling. Meestal omdat partijen het 
niet eens worden over bijvoor-
beeld alimentatie, de zorg over 
de kinderen, adoptie of gezag. Ik 
sta een van hen dan bij in diver-

Uit de persoonlijkheidstes-
ten kwam bovendien naar vo-
ren dat Maarten niet erg ‘out-
going’ is en liever niet op de 
voorgrond treedt. “Samen von-
den we een technische univer-
siteit, die precies aanbiedt waar 
Maarten naar op zoek is. Inmid-
dels heeft hij daar een open dag 
bezocht en heeft zich ingeschre-
ven.” Wie ook een kind wil la-
ten testen stuurt een ingevuld 
en ondertekend inschrijfformu-
lier in die op de website is te vin-
den. Daarna wordt een afspraak 
voor een testochtend gemaakt. 
“Wij hebben een testcyclus ont-
wikkeld, die diverse capacitei-
ten, studie- en beroepen interes-
ses in kaart brengt”, aldus Mar-
cel. “De testen onderzoeken en 
benoemen ook persoonlijkheids-
kenmerken. De testprocedure 
wordt uitgevoerd door een psy-
choloog. In een afrondend ge-
sprek worden de testresultaten 
besproken.” Kijk voor meer infor-
matie op www.cognovi.nl.

se familierecht gerelateerde pro-
cedures zoals verzoekschriftpro-
cedures, bij het voeren van ver-
weer of bij een voorlopige voor-
ziening. Om te gaan scheiden of 
om professionele hulp in te roe-
pen is voor veel mensen een 
grote stap, in het bijzonder als 
er kinderen bij betrokken zijn. 
Mensen kunnen altijd bij mij te-
recht voor vrijblijvend advies of 
een second opinion. Ik ben ge-
registreerd scheidingsmediator 
en lid van de vereniging van Fa-
milierechtadvocaten en Schei-
dingsmediators (vFAS), lid van 
de vereniging Collaborative Di-
vorce Holland (CDH) en van de 
International Academy of Colla-
borative Professionals ( IACP). 

Esther Smal is familierechtad-
vocaat en echtscheidingsmedi-
ator bij Smal Otte Klemann Ad-
vocaten Castricum. Kijk voor 
meer informatie op www.smalcs.
nl, stuur een e-mail naar smal@
smalcs.nl of bel: 0251-670212, 
twitter: @ScheidingsPro. 

Sterk in beweging in Akersloot 
Oncologische revalidatie bij Move!
Akersloot - Fysiotherapie bij 
kanker, niet iedereen denkt in 
eerste instantie hieraan terwijl 
fysiotherapie in de verschillen-
de fases van de ziekte veel voor 
iemand kan betekenen. Dit geldt 
voor zowel de behandelfase, 
maar ook na afronding van de 
behandeling.
Op 16 november 2011 heeft er 
een symposium in de Jaarbeurs 
Utrecht plaatsgevonden over de 
nieuwe richtlijn ‘Oncologische 
revalidatie’  opgesteld door het 
Integraal Kankercentrum Ne-
derland. Tijdens het symposium 
kwam naar voren dat het van be-
lang is dat er meer aandacht en 

onderzoek komt naar de gevol-
gen van kanker en de behande-
lingen van kanker op lange ter-
mijn. 
Meer dan 50% van de mensen 
die de ziekte kanker overleven 
hebben last van langdurige of 
late effecten van kanker en de 
behandelingen van kanker. Hier-
bij kan men onder andere den-
ken aan vermoeidheid (meer dan 
50%) en depressie en angst (30-
50%). Hierdoor kunnen gewo-
ne dingen als werken, sporten of 
een kind op tillen lastig zijn en 
invloed hebben op de kwaliteit 
van leven. 
Samen met Loes Lelieveld, on-

cologie fysiotherapeute i.o. en 
sinds april 2011 werkzaam bij 
Move! kan men onder andere 
werken aan verbetering van de 
belastbaarheid, waardoor acti-
viteiten in het dagelijks leven je 
beter afgaan. 
Daarbij kan Paula Rozeman, psy-
chosomatisch werkend fysio-
therapeut ingeschakeld worden, 
wanneer angsten of spanningen 
problemen geven. 
Vragen of meer informatie? 
Bel Move! gerust op tel.: 0251-
314447. Het adres is Churchill-
plein 1 in Akersloot. Kijk voor 
meer informatie op www.move-
akersloot.nl. 

Illatos Ibolya zingt a capella 
Castricum - Zondag 18 maart 
vanaf 15.00 uur brengt het pro-
jectkoor ‘Illatos Ibolya’ onder lei-
ding van Annemiek van der Niet
een gevarieerd repertoire ten 
gehore in Het Oude Raadhuis 
op de Dorpsstraat 65. Illatos Ibo-

lya is een initiatief van zangwan-
delreizen en bestaat uit zestien 
vrouwen. 

Het koor zingt wereldlijke en 
geestelijke a capella werken van 
onder andere Bortnianski, 

Brahms, Caplet, Dufay, Gibbons, 
Grieg, Jenkins, Kodaly, Mendels-
sohn, Morley en Sallinen. In-
dien het weer het toelaat wordt 
de muziek voor het Oude Raad-
huis ten gehore gebracht, anders 
is het koor binnen te beluisteren. 

Cliënteninformatiepunt 
Akersloot naar ’t Kruispunt
Akersloot - Het Cliënteninfor-
matiepunt (Clip) in Akersloot 
verhuist met ingang van 4 april 
naar een andere locatie: die van 
’t Kruispunt. Bij de Clip kan men, 
net als bij de andere Clip in de 
gemeente, terecht met vragen 
over welzijn, wonen en zorg. De 
vrijwilligers geven gratis advies 
en informatie over de vele voor-
zieningen die worden geboden 
door professionele organisaties. 
Ook  weten zij wat de verschil-
lende vrijwilligersorganisaties te 
bieden hebben. De Clipmede-

werkers schakelen direct onder-
steunende hulp in voor bijvoor-
beeld klusjes, vervoer, maaltij-
den of alarmering. Men kan met 
ingang van 4 april persoonlijk 
of telefonisch contact opnemen 
met Clip bij ’t Kruispunt, Mozart-
laan 1a, Akersloot;  wo. 14.00-
15.30 uur; tel. (0251) 320047. 
Tot die tijd kan men terecht bij 
Clip op de Geesterduinweg 5, 
Castricum, iedere werkdag  van 
9.00-12.30 uur en maandag en 
woensdag ook van 13.30-15.30 
uur, tel. (0251) 656562. 
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En nu ik!
De wereld van Paul Hendriks:

“Succesvolle soorten gaan 
aan hun succes ten onder”

“In de natuur houdt alles ver-
band met elkaar”, zegt Paul. We 
zitten in zijn woonkamer, waar 
hij vertelt over de gevaren van 
exotische plantensoorten in de 
duinen. Bij de uitleg gebruikt 
hij koffiekopjes, glazen en een 
rol koek. “Deze soort gebruik-
te een andere, die weer afhan-
kelijk is van de grondsoort hier, 
enzovoorts. Het is in balans. 
Als je er dan eentje uithaalt en 
op een heel andere plek neer-
zet, denkt die soort ineens: ‘O, ik 
kan mijn gang gaan’. In de dui-
nen zijn dat bijvoorbeeld de Ja-
panse duizendknoop of de Ame-
rikaanse vogelkers, die groeien 
als een gek. Deze soorten gaan 
alles overwoekeren en bedrei-
gen daarmee inheemse soorten. 
Ze zijn niet goed of fout, maar ze 
verdringen alles wat hier leeft.”
Welkom in de wereld van Paul 
Hendriks (32), werkzaam in het 
onderhoudsteam van PWN. Hij 
is verantwoordelijk voor het on-
derhoud van het open duin, het 
belangrijkste gebied van het wa-
terleidingbedrijf. Zijn werkter-
rein strekt zich uit van Bergen tot 
Bloemendaal. Boswachters ge-
ven opdrachten, waarna het on-
derhoudsteam gaat kijken hoe 
dat het beste gedaan kan wor-
den. Ze worden geholpen door 
aannemers, maar ook door een 
groep vrijwilligers. “Dat vind ik 
één van de allerleukste dingen. 
Onze vrijwilligers zijn erg en-
thousiast en ik vind het leuk om 
van alles aan ze te vertellen.” 
Paul is geboren en getogen in 
Bakkum en zat op het Jac. P. 
Thijsse toen dat nog in het ou-
de gebouw aan de rand van de 
duinen zat, vlak achter zijn hui-
dige woning. Na lange existen-
tiële twijfel, een mislukte lood-

gietersopleiding en een tijdelij-
ke verhuizing naar Alkmaar ging 
hij bos- en natuurbeheer stude-
ren in Apeldoorn. Dat was wat hij 
wilde: plantjes en beestjes, maar 
ook aandacht voor het grote-
re plaatje. Een roeping was ge-
vonden, hoewel hij ook deze op-
leiding nooit heeft afgemaakt. 
Paul werkte in de weekends en 
de vakanties op camping Bak-
kum toen er een interne vacatu-
re vrijkwam bij het onderhouds-
team van PWN. Tijdens de sol-
licitatie bleek dit op zijn lijf ge-
schreven. Op een dag na werkt 
hij daar nu vier jaar, vertelt Paul 
lachend, ‘met groot plezier’ 
We drinken koffie van Simon Lé-
velt. Zijn huis ademt liefde voor 
de natuur. Overal staan planten, 
er ligt een slang op sterk water, 
in een hoek staat een vitrine met 
vondsten uit het duin die hij en-
thousiast laat zien: dierensche-
deltjes, pijpenkoppen, oude vier-
kante spijkers, bomscherven en 
een kogel uit 1799, toen de Slag 
bij Castricum plaatsvond. 
Paul heeft thuis geen internet: 
“Dat mis ik te weinig.” Hij heeft 
weinig vertrouwen in te snel-
le vooruitgang, waar mensen af-
hankelijk van raken. In de natuur 
gaat het veel geleidelijker, bij de 
mens moet het allemaal razend-
snel. “Succesvolle soorten gaan 
aan hun succes ten onder”. Hij 
waarschuwt voor overbevolking 
en het zoekraken van de balans.
De nuchtere kijk op mens en na-
tuur is verfrissend. Gepassio-
neerd, maar altijd rekening hou-
dend met het grotere geheel. De 
mensen van PWN krijgen vaak 
commentaar omdat ze stukken 
bos weghalen of met grote ma-
chines het duin in gaan. Paul 
pleit voor een beetje vertrou-

wen. “We hebben de waarheid 
niet in pacht maar we hebben er 
wel verstand van. Er zit altijd een 
plan achter. Als we bomen kap-
pen leg ik graag uit waarom we 
dat doen. We hebben vijf miljoen 
bezoeken per jaar en er is veel 
betrokkenheid van mensen uit 
de omgeving. Iedereen wil wat in 
het duin, of dat nu mountainbi-
kers zijn of rustige wandelaars. 
We moeten dat samen doen en 
moeten elkaar wat gunnen. In 
mijn ogen heb je ik-mensen en 
wij-mensen. In het duin gaat om 
wij, niet om het individu. Ga niet 
als mountainbiker van vijftig me-
ter al roepen dat iedereen aan 
de kant moet, want ook rustige 
wandelaars willen genieten. En 
andersom moeten wandelaars 
ook ruimte geven aan mensen 
die willen mountainbiken.”
Het is maar een voorbeeld van 
de mens op topsnelheid die mis-
schien te snel voorbijgaat aan 
andere belangen dan zijn eigen. 
Houd rekening met de ander, of 
dat nu een mens, plant of dier is.

“Toen ik met mijn toenmalige 
vriendin een half jaar in Cana-
da was hebben we een lijstje op-
gesteld met levensdoelen. Ik wil-
de graag een bedreigde dier-
soort redden. Nu, jaren later, ben 
ik met niets anders bezig, al is 
dat natuurlijk indirect. Dat be-
denk ik me zeker een paar keer 
per week. De duinen zijn een 
heel bijzonder gebied. Als je op 
de wereldkaart kijkt zie je veel 
woestijn, veel moeras, enzovoort. 
Er is maar heel weinig duinkust, 
misschien maar een promille 
van het aardoppervlak. Een nat-
te duinvallei is een heel specifie-
ke habitat met bijzondere plant-
jes en insecten. Dat komt bijna 
alleen voor aan de Noordwest-
Europese kust. Dat maakt het 
heel bijzonder en daarom vind 
ik het belangrijk om daar zorg 
voor te dragen. De duinen zijn 
van nature schraal en arm. Het 
is een soort wet dat hoe schra-
ler een gebied is, hoe rijker het is 
aan soorten. Dat schrale is in het 
geding, en daarmee de rijkdom 
aan soorten. Als we niets doen, 
groeit het allemaal dicht tot de 
zeereep. De mens heeft al flink 
gerommeld in het duin. Wij pro-
beren dat teniet te doen en de 
natuurlijke habitat terug te krij-
gen. Er zijn hier heel bijzondere 
dieren en planten, waarvoor het 
zeker de moeite is om erin te in-
vesteren. Anders raken we al die 
mooie dingen kwijt.” 
Tekst: Arjen de Wit. 
Foto: Laura van der Geest

Filmopname in het park
Castricum - Op donderdag 8 
maart loopt Willem Voogd rond 
in Castricum als Mees Kees. Er 
worden dan opnames gemaakt 
voor de nieuwe Nederland-
se speelfilm Mees Kees. Ande-
re filmsterren die Castricum aan-
doen zijn Felix, Brent en Hannah 
Hoekstra. De film is gebaseerd 
op de succesvolle kinderboe-
kenreeks van Mirjam Oldenhave. 
Mees Kees was ook het kinder-

boekenweekgeschenk in 2010. 
De film is gebaseerd op verschil-
lende verhalen uit de eerste drie 
delen van de serie. Ook Sanne 
Wallis de Vries, Peter Heerschop, 
Cas Jansen, Vivienne van den 
Assem en Mara van Vlijmen spe-
len mee, net zoals een klas vol 
kinderen en andere figuranten.
Vanaf oktober 2012 is Mees 
Kees én Castricum te zien in de 
bioscoop. 

Cool BlenZ gast bij Jazz 
Session Club Vredeburg
Limmen - Op zondag 11 maart 
vanaf 16.00 uur begint een op-
treden van Cool BlenZ bij Jazz 
Session Club Vredeburg. Cool 
BlenZ heeft in de afgelopen ja-
ren meerdere bezettingen ge-
kend. De leden van het eerste 
uur hebben vastgehouden aan 
de uitgangspunten: muziek ma-
ken die aansluit bij een breed 

publiek, een mix van pop, jazz, 
funk en latin. Neem de verschil-
lende stijlingrediënten, stop ze in 
de blender en maak de cocktail 
af met een smeuïg jazzy sausje.
Cool BlenZ bestaat uit drummer 
Louis de Blieck, toetsenist Gerke 
de Boer, zangeres Heidy Crooy-
mans, bassist Ronald van Zeelt 
en gitarist René Nijenhuis. 

Castricum - Bij voldoende be-
langstelling organiseert de 
Volksuniversiteit vanaf 15 maart 
drie keer op donderdag van 
15.00-17.00 uur een gespreks-
groep over levenskwaliteit. Er 

Levenskwaliteit worden ideeën uitgewisseld over 
welke rol familie en vrienden 
speelt, welke leefomgeving men 
kiest en hoe men met de vrije tijd 
omgaat. De gespreksgroep komt 
een keer in de twee weken bij el-
kaar. Aanmelden via www.vucas.
nl of tel.: 0251-670048. 

Royal Flush speelt voor 
alle fans in De Balken
Castricum - De Castricumse co-
verband Royal Flush speelt weer 
in de thuishaven. “Het is al een 
tijdje terug dat wij bij Café City in 
Castricum en Café de Balken in 
Uitgeest op de agenda stonden. 
Wij missen onze vaste aanhang 
daar.” Aan het woord is Daan 
Kuijs, drummer van de band. De 
band is blij met de twee uitba-
ters die in het centrum van de 
fanschare een podium bieden. 
“Al jaren achter elkaar stromen 
de kroegen al vroeg vol wanneer 

Royal Flush is aangekondigd en 
dat hoeft niet eens aan de mu-
ziek te liggen volgens gitarist 
Dennis Goemans. “In beide ca-
fés zien wij altijd een vaste groep 
bekenden terugkomen. Voor hen 
de gelegenheid ons nieuwe re-
pertoire weer te horen, aange-
vuld met de klassiekers die we 
niet kunnen overslaan.” De band 
speelt zaterdag 10 maart in Ca-
fé de Balken en zaterdag 28 april 
in Café City, Castricum. Aanvang 
23.00 uur.

V.l.n.r.: Dennis Goemans, Daan Kuijs, Mandy Seine, Tom Patist en Tho-
mas Jak.
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Vrouwen nemen afscheid 
van bevlogen voorzitster
Uitgeest - Voor veel Uitgees-
ters is zij geen onbekende, Gerie 
Groen. Dinsdag 21 februari nam 
zij afscheid als voorzitter van de 
Katholieke Vrouwenbeweging 
Uitgeest. “Ik zag er wel tegenop 
hoor” geeft ze eerlijk toe, “maar 
mijn dochter Atie ging mee en 
dat scheelde wel, ze hebben er 
zoveel werk van gemaakt, met 
bloemen, een lied en een rijm. 
Echt fantastisch.”
Gerie begon als secretaresse en 
nam in 1992 het voorzittersstok-
je van de vrouwenbeweging over 
van Marca Donkersloot. ‘’Ik deed 
nog alles met de hand, zoals 
brieven schrijven, dat is nu al-
lemaal anders. Toen ik werd ge-
vraagd om voorzitter te worden, 
twijfelde ik. Maar mijn dochter 
zei dat ik veel moest delegeren 
en ja dat leerde ik wel.”
Deze zelfstandige vrouwenbe-

weging zit bepaald niet stil. In 
één adem vertelt Gerie over de 
zomerse fietsavonden op maan-
dag van 19.00 uur tot 21.00 uur, 
die van start gaan op het  Reght-
huysplein. Lid of geen lid, ieder-
een mag meefietsen. Er gaat kof-
fie en koek mee en Gerie sluit de 
rijen met haar scootmobiel.
Ook is er iedere maand, behal-
ve in de zomer, op dinsdagavond 
een thema-avond. Dan wordt er 
een zanggroep of cabaret uitge-
nodigd, een lezing gegeven, of 
zoals laatst een High-tea. Ge-
rie: ‘’De leden vragen wel eens: 
kan dat allemaal wel voor die 
jaarlijkse bijdrage van 15 euro? 
Ja dat kan nog steeds, net zoals 
het jaarlijkse project. Op iede-
re avond wordt geld ingezameld 
voor een goed doel. Momenteel 
is dat goede doel het nieuwe on-
derkomen van de jongeren van 

Gerie Groen geeft de voorzittershamer door aan Alie de Reus-Brantjes

Millhouse.  Door de leden ge-
kozen tijdens de jaarvergadering 
onder het motto: door Uitgees-
ters voor Uitgeesters.”
In de winter is er naast de the-
ma-avonden drie keer een spel-
letjesavond op de dinsdag, men 
kan dan klaverjassen, rummi-
kuppen of ‘keezen’ in de Zwaan. 
De leden kunnen het program-
ma, maar ook veel foto’s van de 
activiteiten op de website bekij-
ken (www.vrouwenbeweginguit-
geest.nl).
Het valt op hoe positief zij alles 
benadert ondanks het feit dat 
het met haar gezondheid niet al-
tijd even soepel verloopt. Vol lof 
spreekt zij over de steun die zij 
van de vrouwen heeft gekregen 
tijdens periodes dat het wat min-
der ging.
Op de vraag of de Katholieke 
Vrouwenbeweging nog toekomst 
heeft, twijfelt ze geen moment.
“En of, wat denk je met 160 le-
den en dat voor een dorp als Uit-
geest, we hebben er net nog vijf 
nieuwe leden bijgekregen en dat 
zijn dan dames van begin 50, 
dus jong!” Gerie Groen vertelt 
zo enthousiast over de Katho-
lieke Vrouwenbeweging dat een 
reclamebureau er jaloers op zou 
worden!
Op mijn vraag of ze het voorzit-
terschap niet vreselijk gaat mis-
sen zegt ze resoluut: “Nee hoor, 
twee jaar geleden wilde ik al 
stoppen maar het bestuur wilde 
mij nog niet laten gaan. Nu is het 
echt klaar en met Alie de Reus-
Brantjes hebben zij een ver-
schrikkelijk goede opvolger dus 
ik laat het met een gerust hart 
aan haar over.” 

Diegene die denkt dat Gerie stil 
gaat zitten, heeft het mis. Na-
tuurlijk gaat zij van haar rust ge-
nieten maar een potje rummikub 
of een avondje kaarten maken, 
slaat zij niet af. Als erelid zal zij 
nog regelmatig te vinden zijn bij 
de groep vrouwen die haar zo na 
aan het hart ligt. (Monique Tee-
ling)

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Hierbij het program-
ma voor de komende week van 
Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest ziet er alsvolgt uit:

Donderdag 8 maart 
10:30 Damesgym
19:00 Korfbal Stormvogels
20:00 Volleybalcompetitie Voluit
Vrijdag 9 maart
17:30 Jeugdbasketbal
20:00 Competitiedarten DVK 
RZVV Regiobank Competitie: 
19:30 Tesselaar-Bellus Bouw-
kosten; 20:10 Snijder Stoffering- 
WEA accountants; 20:50 Regio-
bank-Piet Putter Bouw; 21:30 
De Buurvrouw-Sporthal de Zien; 
22:10 Severijnse Dakbedekkin-
gen-SMC IJmond; 22:50 Sport 
Sportief Castricum-Autobedrijf 
Uitgeest.

Zaterdag 10 maart

19:00 Voetbaltoernooi De Buur-
vrouw

Zondag 11 maart
20:00 Cromtigers

Maandag 12 maart
19:00 Volleybaltraining
KNVB Zaalvoetbal: 20:30 De 
Zien Dames1-ZOG Dames 3; 
21:25 De Zien Dames2-Berdos 
Dames 1.

Dinsdag 13 maart
09:00 – 11:00 Damesgym
18:00 Jeugdbasketbal
20:00 Korfbaltraining

Woensdag 14 maart
09:00 Ouder Kind Gym Unitas
17:30 Jeugd- en Circulatievol-
leybal
20:00 Recreatie Badminton en 
Volleybal

Klaverjassen 
Geel-Groen 
Uitgeest - Bij Supportersvereni-
ging Geel-Groen werd vrijdag 
een klaverjasdrive gehouden. 
Eerste met 5782 punten werd 
Leo Karsemeijer. Tweede werd 
Aad Nijman met 5458 punten 
en derde Wim van Tol met 5403 
punten. Alle drie kregen wijn en 
een bon.
De poedelprijs ging naar Klaas 
Rodenburg met 3796, hij kreeg 
1/5 staatslot. De zweefprijs was 
voor Hanny Valk, een fles wijn.
De volgende drive is op vrijdag 
6 april.

Sportspullen gevraagd 
voor kinderen in Peru
Regio - De 21-jarige studenten 
Neal Hoare en Daniel Meeboer 
besloten vorig jaar flink de han-
den uit de mouwen te steken. 
Voor hun stage gingen de Cios-
student en de student Small 
Business en Retail Management 
aan de slag in het sportief on-
derontwikkelde Costa Rica. Het 
doel was om in het Midden-
Amerikaanse land sporteducatie 
en materiaal aan te bieden aan 
basisscholen en weeshuizen. Nu 
krijgt het project een vervolg. 
Begin juli vertrekken de onder-
nemende heren naar Peru. Ze 
hopen veel spullen mee te ne-
men. “Ook in Uitgeest ligt op zol-
der vast wel een mooie basket-
bal of een paar weinig gebruik-
te sportschoenen te wachten 
op een nieuwe bestemming. Wij 
weten er wel raad mee”, klinkt 
het enthousiast.

Speciaal voor de sportprojecten 
in Latijns-Amerika werd de Sport 
Empowerment Foundation (SEF) 
opgericht door Neal en Daniel 
samen met twee medestuden-
ten. De stichting zet zich per-
soonlijk in om de sportprojec-
ten tot een succes te maken. Zo 
doneren ze sportmaterialen aan 
scholen waar dat niet of nauwe-
lijks aanwezig is. Ze leiden loka-
le sportleiders op om daarna aan 
het werk te gaan als sportdo-
cent op de betreffende scholen 
en maken een educatief sport-
programma dat na hun vertrek 
doorgezet zal worden.
“Het is in die landen zo dat er 
maar weinig geld beschikbaar 
is op de openbare scholen”, al-
dus Neal. “De privéscholen heb-
ben geld zat, maar die zijn weg-
gelegd voor een kleine selecte 
groep. In Costa Rica krijgt een 
school bijvoorbeeld een bud-
get van 3000 euro per jaar. Daar 
moet dan bijna alles van betaald 
worden: huisvesting, energiere-
kening en materialen. Dan schiet 
sport er snel bij in. We kwamen 
op een school, waar ze één bas-
ketbal hadden, maar geen bas-
ketbalnetje. Ze gooiden die bal 
dus maar gewoon naar buiten en 
de kinderen holden erachteraan. 
Dat kan je niet bepaald sportont-

wikkeling noemen.” 
Met tassen vol materialen kwam 
het Nederlandse gezelschap aan 
in Costa Rica. Dat soms crea-
tief met de gedoneerde spul-
len werd omgegaan, vertelt Da-
niel: “We hadden heel veel shirts 
gekregen van het Nederlands 
volleybalteam. Maar de klein-
ste maten waren al XL, gevolgd 
door XXL en XXXL. We hebben 
toen een voetbaltoernooi geor-
ganiseerd voor de oudere jeugd, 
zeg maar tot en met 18 jaar. De 
teams zagen er fantastisch uit 
in hun mooie shirts. Later zag je 
die gasten ook in het dorp in die 
outfits rondlopen. Ze droegen ze 
gewoon overal.” 
De studenten bleven vijf maan-
den in het Midden-Amerikaan-
se land. Naast het sportonder-
richt gaven ze les in Engels en 
rekenen en leidden en passant 
twee lokale jongens op tot sport-
leider. Op die manier zijn ze ver-
zekerd van structurele voortzet-
ting van het sportonderwijs op 
de scholen.
Met hun opgedane ervaring 
in Costa Rica gaan de studen-
ten deze zomer een nieuw pro-
ject opzetten in Peru. Ze willen 
daar een voetbalveld aanleggen 
bij een weeshuis in Piura en dat 
koppelen aan alle mogelijke vor-
men van educatie op de loka-
le scholen en weeshuizen. Door 
middel van veilingen en spon-
sorlopen is al een aardig bedrag 
voor de kinderen opgehaald. 
Neal: “Maar meer donaties zijn 
welkom, net als sportmaterialen 
die de mensen kunnen missen. 
Wij betalen onze eigen onkos-
ten zelf, maar het vervoer van de 
spullen - per KLM - kost ook veel 
geld. Echt alles is welkom, nieuw 
of gebruikt, want er is daar ge-
woon helemaal niets qua materi-
alen. We hopen dat mensen nog 
eens goed in de garage of op 
zolder kijken. Wij en de kinderen 
in Peru zijn er erg blij mee.”

De website van de Stichting is:  
www.sef-2010.nl. Voor dona-
ties van sportmaterialen: Da-
niel Meeboer, tel. 06-44126439 
en Neal Hoare, tel. 06-51595277. 
(Mirjam Goossens)
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

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

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

- Afdeling Grondgebiedzaken: maan-
dag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur.

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

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

In dringende gevallen kan telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING cOMMIssIE AlGEMENE ZAKEN EN FI-
NANcIëN
De geplande vergadering van de commissie Algemene Za-
ken en Financiën op donderdag 8 maart gaat niet door. De 
eerstvolgende vergadering van de commissie is op donder-
dag 5 april.

VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 12 maart 
2012 de bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De agen-
da van de te behandelen bouwplannen ligt vanaf 8 maart 
2012 ter inzage bij de balie van de afdeling Publieksza-
ken. Voor inzage in de te behandelen bouwplannen, het 
bijwonen van de vergadering en overige informatie over 
welstandszaken kunt u contact opnemen met de afdeling 
Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

VERGADERING cOMMIssIE BEZWAAR- EN BEROEP-
schRIFtEN
De commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt een 
openbare vergadering op maandag 19 maart 2012 in de 
raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 28. De verga-
dering begint om 19.30 uur en op de agenda staan onder 
meer de volgende punten:

- Bezwaarschriften tegen het besluit van burgemeester en 
wethouders d.d. 20 december 2011 tot het verlenen van 
bouwvergunning, onder nummer BR 2010-067, voor het 
oprichten van woningen en appartementen op de percelen 
Langebuurt 9a t/m 9f, Meerpad 1 t/m 43, Meerpad 4, Meer-
pad 6 t/m 14 en Meerpad 16 t/m 22, en het bezwaarschrift 
tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 20 
december 2011, onder nummer SA 2010-010, tot het ver-
lenen van sloopvergunning voor het slopen van kantoor, 
werkplaats, opslagloodsen en een schuurtje aan de Lange-
buurt/Meerpad.
- Bezwaarschrift tegen het besluit namens burgemeester en 
wethouders d.d. 31 januari 2012, tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning nr. OV 2010-005, voor de activiteit 
‘bouwen’, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van 
de Wabo, betreffende het oprichten van een woning, op 
het perceel, kadastraal bekend gemeente Uitgeest, sectie 
HA, nummer 00229 en plaatselijk gemerkt Assum 22/23, 
te Uitgeest.
- Bezwaarschrift tegen het besluit namens burgemeester en 
wethouders, d.d. 13 december 2011, om geen gehoor te 
geven aan het verzoek tot aanpassing van de parkeersitu-
atie rond het Stationsplein-Zuid.
- Bezwaarschrift tegen het besluit namens burgemeester en 
wethouders d.d. 3 februari 2012, tot het weigeren van een 
omgevingsvergunning met kenmerk OV 2011-166, voor 
de activiteit ‘bouwen’ als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder 
a van de Wabo, betreffende het bouwen van een drietal ber-
gingen ten behoeve van de drie appartementen boven het 
pand aan de Burgemeester van Roosmalenstraat 1.  

VERGuNNING AMERIcAN DAy
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend 
dat toestemming is verleend aan CMC Alkmaar voor het 
houden van ‘American Day Uitgeest’, te weten een motor-
show met levende muziek, een onderdelenmarkt en de ver-
koop van snacks aan de Molenwerf en de Molenstraat op 
Koninginnedag, 30 april 2012 tussen 12.00 en 18.00 uur. 
De Molenwerf (aan de noordzijde vanaf de aansluiting met 

de Westerwerf, aan de zuidzijde ten noorden van de Woon-
schepenhaven en aan de westzijde vanaf de aansluiting 
Molenstraat - Molenwerf) en de Molenstraat in zijn geheel 
zijn op 30 april 2012 afgesloten van 07.00 uur tot 20.00 
uur. 

VERGuNNING WIElERRONDE
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV vergunning is 
verleend aan de Stichting Wielerronde Uitgeest voor het 
houden van de Wielerronde van Uitgeest op zondag 10 juni 
2012. Op die dag worden de hieronder genoemde straten 
afgezet: Middelweg (vanaf de kruising Middelweg-Prinses 
Beatrixlaan tot en met de T-splitsing Middelweg-Burge-
meester van Nienesstraat), Burgemeester van Nienesstraat 
(geheel), Castricummerweg (vanaf de Hogeweg tot de 
Geesterweg), Prinses Irenelaan (geheel), Prinses Beatrixlaan 
(vanaf T-splitsing Prinses Irenelaan-Prinses Beatrixlaan tot 
en met de kruising Prinses Beatrixlaan-Middelweg).
De hieronder genoemde tussenliggende straten (of gedeel-
ten hiervan) zijn hierdoor tevens onbereikbaar voor alle 
verkeer: Bollenhof (geheel), Koningin Wilhelminastraat (ge-
heel), Vermaningspad (geheel), Dokter Brugmanstraat (van-
af Middelweg tot Prinses Irenelaan), Prins Bernhardstraat 
(geheel), Hogeweg (vanaf Prinses Beatrixlaan tot Burge-
meester van Nienesstraat), Koningin Julianastraat (geheel).

Om 09.30 uur zal het parcours afgesloten worden; om 
19.00 uur wordt het parcours opgeruimd en daarna weer 
vrijgegeven.

De vergunning omvat tevens toestemming voor levende 
muziek tot 19.00 uur op het terrein hoek Dokter Brug-
manstraat-Prinses Irenelaan (tegenover apotheek Scharlei), 
waarbij een geluidsnorm moet worden gehanteerd van 
maximaal 100 dB(A) op 2 meter voor een geluidsbox, en 
achtergrondmuziek op het plein voor het gemeentehuis tot 
19.00 uur, waarbij een geluidsnorm geldt van maximaal 85 
dB(A) op 2 meter voor een geluidsbox.

Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkhe-
den tot het indienen van een bezwaarschrift tegen boven-
genoemde vergunningen zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Juridische Zaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes we-
ken na bekendmaking van het besluit tot vergunningverle-
ning te worden ingediend.

WIjZIGINGEN cAR/uWO
Burgemeester en wethouders hebben op 28 februari 2012 
ingestemd met een wijziging in de CAR/UWO per 1 april 
2012. Die houdt in dat met ingang van 1 april 2012 de 
ingangsdatum van de AOW wijzigt van de eerste van de 
maand waarin iemand 65 jaar wordt naar diens feitelijke 
65e verjaardag. Verder worden per 1 april 2012 nog enkele 
redactionele wijzigingen in de CAR/UWO doorgevoerd.

ONtVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGsVERGuNNING
29-02-2012 OV 2012-023 Prinses Beatrixlaan 25 
    Verwijderen asbest
01-03-2012 OV 2012-024 Koningin Wilhelminastraat 23
    Plaatsen schutting 
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook 
worden verleend.

Burgerlijke stand 
OVERlEDEN
B.J. Teijken, weduwe Stolp, 88 jaar
P.H. van Breemen, 69 jaar

GEBOREN
Nola Cabalt, dochter van 
E.W.H. Cabalt en C. Bijl 
Lila Cabalt, dochter van 
E.W.H. Cabalt en C. Bijl
Emma Zoë de Wolff, dochter van 
J.E. de Wolff en J.D. Blanken

Bram Peijs, zoon van Gijsbert 
Jakob Peijs en Marije Fakkeldij
Nyck Julian van der Eng, zoon van 
F. van der Eng en A.M.M. Verduin

ONDERtROuW
J. van Greuningen en M. Dijkhuizen




