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De leukste 
krant
van

uitgeest

Drie nieuwe leden voor
Jeugd- en Jongerenraad
Uitgeest - Tijdens de raadsver-
gadering van 28 februari zijn drie 
nieuwe leden voor de Jeugd-  en 
Jongerenraad (JJR) officieel be-
noemd, van links naar rechts: 
de 20-jarige Maarten Ottens, 
de 23-jarige Kelly Selvius en de 
20-jarige Jort  Gaartman. De to-
tale Jeugd- en Jongerenraad be-
staat nu uit acht leden. Zij ko-
men iedere tweede maandag 
van de maand bijeen. Het is hun 

taak de gemeente te adviseren 
wat er eventueel veranderd zou 
kunnen worden ten gunste van 
het welzijn van de jeugd. Er wor-
den tijdens de vergaderingen 
plannen gemaakt, waarna er een 
advies naar de gemeente gaat. 

De JJR in Uitgeest  bestaat ruim 
vijftien jaar en is de langst be-
staande JJR in Noord-Holland. 
(Marga Wiersma)

Voorjaarsperikelen
Uitgeest - Zo zoetjes aan die-
nen de eerste voorjaarsactivitei-
ten zich aan. Hier en daar pie-
pen de sneeuwklokjes en kro-
kusjes boven de grond uit en zie 
je dorpsbewoners op een bank-
je genieten van de eerste zonne-

stralen. Bij de jachthaven in Uit-
geest zijn mondjesmaat mensen 
begonnen met het repareren of 
opknappen van hun boot die in 
april weer te water gaat.
Zo ook Bastiaan uit Heems-
kerk die in het zonnetje voor-
zichtig plamuur opbrengt op zijn 
Woodpecker die de naam ‘Vahi-
ne’ draagt, verzonnen door zijn 
vrouw die het uit een boek haal-
de. Bastiaan: “Het opknappen is 

best veel werk en ik vraag me 
wel eens af hoe ik dat vroeger 
allemaal deed naast mijn werk 
als fotograaf. Als je wat ouder 
wordt, kost het wat meer moei-
te allemaal.”

De opgeknapte boot gaat straks 
naar Hoorn waar hij altijd ligt en 
dan kan het grote genieten op 
het water weer beginnen. (Mo-
nique Teeling)

Burgerlijke 
stand Uitgeest
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Naam: Bruce Post
Leeftijd: 16 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer Col-
lege Castricum Vmbo tl
Beroepsopleiding: Podium-
techniek Media College Amster-
dam
Duur: 4 jaar

Uitgeest - Eigenlijk wist Bruce 
niet precies wat hij wilde wor-
den maar na de open dag en een 
meeloopdag aan het Media Col-
lege wist hij het wel, hij zou de 
licht en geluidwereld gaan be-
treden. Bruce: “Het geluid, licht 
en decor  verzorgen op festi-
vals en in theaters, dat is zo vet 
om mee te maken!” Er is vol-
gens Bruce wel een groot ver-
schil met de middelbare school. 
In Amsterdam volgt hij in de 
week twee dagen theorieles in 
bijvoorbeeld Nederlands, Engels 
en wiskunde en nog twee da-
gen praktijk. In een studioruim-
te wordt dan druk geoefend met 
licht en geluid. De eerste zes we-

Welk beroep?
De tijd is weer aangebroken dat scholieren zich gaan oriënteren op een 

vervolgopleiding. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wij vroegen 
jongeren in Uitgeest naar hun keus en motivatie. Deze week: Roos Rodenburg.

ken gingen de studenten iedere 
donderdagavond naar theaters 
en waren zij op vrijdag vrij. Zoals 
op veel andere opleidingen zijn 
de leerkrachten verschillend en 
wordt er hier verwacht dat je zelf 
je verantwoordelijkheid neemt, 
zelfstandig werkt en kun je altijd 
bij je mentor terecht als je vra-
gen hebt.
De theorievakken vindt Bru-
ce het minst leuk. Maar kort-
geleden moesten aankomend 
acteurs van een andere oplei-
ding een voorstelling maken en 
mocht hij met medestudenten de 
lichten stellen. Dit eerste jaar liep 
hij al een maand stage in Theater 
De Beun in Heiloo en dat vond 
hij een fantastische ervaring. 
Bruce: “Omdat het een klein the-
ater is, maak je echt alles mee. 
Als er overlegd werd met ac-
teurs dan mocht ik daar gewoon 
bij zijn, dat lukt minder goed bij 
een groot theater.” In het tweede 
jaar wordt er een half jaar sta-
ge gelopen en in het derde jaar 

ga je zelfs toeren. De hoeveel-
heid huiswerk is goed te doen 
maar de stages vallen veelal in 
weekenden en dat kan behoor-
lijk zwaar zijn. Bruce: “Voor mij 
is dat nogal lastig want ik sport 
ook veel en dat combineert niet 
goed. Dus ondanks dat ik en-
thousiast ben over deze studie, is 
er soms twijfel.” Verder zijn er op 
deze opleiding niet veel meisjes. 
De klas van Bruce begon met 30 
studenten waaronder 3 dames. 
Er moet soms flink gesleept wor-
den met kabels dus fysiek wordt 
er wel wat gevraagd.
De reistijd valt reuze mee, met 
de trein rijdt hij in twintig minu-
ten naar Amsterdam Sloterdijk 
en daarvandaan fietst Bruce nog 
5 minuten naar school. Op de 
vraag hoe Bruce zijn toekomst 
ziet zegt hij enigszins aarzelend: 
“Als ik doorga dan wil ik graag 
het licht in theaters en op fes-
tivals gaan verzorgen zoals bij-
voorbeeld Mysteryland of Low-
lands.” (Monique Teeling)

Akkoord over Regionaal 
Actieprogramma Wonen
Regio - De provincie Noord-Hol-
land en de gemeenten in Zuid-
Kennemerland en de IJmond 
hebben vorige week het ‘Regi-
onaal Actieprogramma Wonen 
Zuid-Kennemerland/ IJmond 
2012-2015’ ondertekend. In dit 
programma, kortweg RAP ge-
noemd, werken zij samen aan 
oplossingen voor de verstopte 
woonmarkt in de regio.
Het RAP geeft uitvoering aan 
de provinciale visie ‘Goed Wo-
nen’ en aan de verstedelijkings-
afspraken van de Metropoolre-
gio Amsterdam (MRA). Hierin is 
bepaald dat er in de IJmond en 
Zuid-Kennemerland tussen 2010 
en 2020 in totaal 7.800 woningen 
bij komen. Deels gaat het om 
vervanging van bestaande wo-
ningen en deels om toevoeging 
aan de voorraad.
De provincie en de regioge-
meenten pakken gezamenlijk 
ook aanverwante thema’s aan 
zoals het huisvesten van star-
ters, de verdeling van socia-
le huurwoningen, de combina-
tie van wonen en zorg, senioren-
huisvesting, duurzaamheid, wo-
nen boven winkels. Ook komt 

er een woonwensenonderzoek 
en een onderzoek naar de uit-
breiding van samenwerking op 
het gebied van woonruimtever-
deling.
De samenwerkende partijen zijn 
van plan om voor de periode 
2016-2020 opnieuw bestuurlijke 
afspraken te maken over het wo-
ningbouwprogramma.

Wethouder Wil Spaanderman te-
kent de overeenkomst namens de 
gemeente Uitgeest

Alegrias-Art: verrassende 
expositie in gemeentehuis
Uitgeest - Wethouder Kunst 
Piet Linnartz opent dinsdag-
avond 12 maart om 20.00 uur 
een bijzondere expositie in het 
gemeentehuis van Uitgeest. On-
der de naam Alegrias-Art expo-
seren twee van oorsprong La-
tijns-Amerikaanse schilderes-
sen: Laura Solano en Jacqueli-
ne Quispe Flores. De acrylschil-
derijen op de expositie zijn stuk 
voor stuk door het duo samen 
gemaakt. Het werk is te bekijken 
tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis, van 13 maart t/m 
donderdag 25 april.
Jacqueline Quispe Flores komt 
oorspronkelijk uit Peru en woont 
sinds 1999 in Nederland. De in 
Costa Rica geboren en getogen 
Laura Solano streek een jaar la-
ter in Nederland neer. Zij leerde 
aanvankelijk zichzelf het schil-
dersvak en won in haar geboor-
teland verschillende prijzen. La-
ter werkte zij veel samen met de 
Amerikaanse kunstenares J. Dis-

selkoen. Die onderwees haar in 
de fijne kneepjes van de acryl-
techniek. 
In 2010 richtten Laura en Jac-
queline het samenwerkingsver-
band Alegrias-Art op. Die sa-
menwerking ging en gaat ver: 
als schilderessen nemen zij het-
zelfde doek onder handen. Hun 
kunst is daardoor niet gemakke-
lijk onder één noemer te vangen. 
Vanzelfsprekend komen hun 
‘roots’ regelmatig in hun schil-
derijen terug. Daarnaast doen 
zij inspiratie op tijdens vakanties 
in binnen- en buitenland. Ook 
schilderen zij in opdracht.
De afgelopen jaren exposeer-
de het duo acrylschilderijen in 
Amsterdam, Heemskerk en Uit-
geest. Vorig jaar namen ze nog 
deel aan de Kunstroute Uitgeest. 
Voor de expositie in het gemeen-
tehuis maakten zij een selec-
tie van hun oeuvre. De volledige 
collectie is te zien op de website 
www.alegrias-art.com.

Een kleurige fantasieboom van het duo Solano-Quispe Flores

Samenwerking SenZ en de bibliotheken
Uitgeest - SenZ, de ledenservice 
van ViVa! Zorggroep enerzijds en 
de bibliotheken IJmond Noord en 
Velsen anderzijds, bieden in 2013 
elkaars leden korting op het lid-
maatschap.

Leden van SenZ die zich als 
nieuw lid aanmelden bij Bibli-
otheek IJmond Noord (Bever-
wijk, Heemskerk, Uitgeest) en 
Bibliotheek Velsen (Velserbroek, 
IJmuiden) krijgen op vertoon van 
de ledenpas van SenZ éénma-
lig 20% korting op alle soorten  
jaarabonnementen van deze  
bibliotheken.
Leden van Bibliotheek IJmond 

Noord en Bibliotheek Velsen krij-
gen éénmalig 4,50 korting op het 
gezinslidmaatschap van SenZ, 
de ledenservice van ViVa! Zorg-
groep.

SenZ biedt een breed pakket aan 
diensten. SenZleden kunnen met 
korting of zelfs gratis gebruik 
maken van dit pakket. Sinds 1 ja-
nuari 2013 moet iedereen beta-
len voor het lenen van eenvoudi-
ge loophulpmiddelen, zoals kruk-
ken. Maar voor SenZleden is dit 
gratis.
Bibliotheek IJmond Noord en Bi-
bliotheek Velsen bieden alle in-
woners in hun gemeenten vrije 

toegang tot informatie, kennis en 
cultuur. 
In de bibliotheken kan jong en 
oud terecht voor informatie op 
maat, om inspiratie op te doen, 
zich te ontspannen, leesplezier 
te beleven en om anderen te ont-
moeten.

Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekijmondnoord.nl 
of www.bibliotheekvelsen.nl en 
www.senzpas.nl. Ook kunt u te-
lefonisch informatie inwinnen bij 
SenZ via 088 – 995 88 22, Bibli-
otheek IJmond Noord via 0251-
228591 of Bibliotheek Velsen via 
0255-525353.
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Drie kunstenaars in 
Het Oude Theehuys

Castricum - De voorjaarsex-
positie van Het Oude Theehuys 

Castricum/Uitgeest - De trek-
king van de vrijkaarten voor de 
Hiswa heeft plaatsgevonden. De 
gelukkige winnaars hebben in-
middels bericht ontvangen. 

Hiswa kaarten

Vermist:
Joh. Vermeerstraat Akersloot: ro-
de kater, klein wit befje, wit aan 
voorpootjes, 3 witte ringen om 
staart, gecastreerd, gechipt, 4 
jaar, Storm.

Gevonden:
Heereweg Bakkum: Rode kater, 
witte kraag en bef, wat wit bij 
de neus, voor witte sokjes, ach-
ter kniekousen, ongecastreerd, 
jong. Het Gorsland Castricum: 
witte langharige kat, rode plek 
op kop, pluimstaart.

Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251-658504.

Workshop tekenen
Uitgeest - Zondag 10 maart 
kunnen bezoekers zich laten in-
spireren bij Atelier Rob de Reus.
Terwijl Rob zelf ook aan het te-
kenen is, geeft hij aanwijzingen, 
tips en uitleg over het werken 
met (kleur)potlood en hoe men 
een tekening met succes opzet.
De potloden zijn geslepen voor 
ieder die zich geïnspireerd voelt 
en zin heeft om mee te teke-
nen in het atelier aan de Meldijk  
54 te Uitgeest.  Opgeven is niet 
noodzakelijk, vrije inloop tussen 
11.00 en 16.00 uur. Toegang en 
gebruik van materialen is gratis.

Straf voor veroorzaker 
dodelijk ongeval Limmen

Limmen - De rechtbank heeft 
op 1 maart een 24-jarige man 
veroordeeld omdat hij een mo-
torscooter bestuurde zonder in 
het bezit te zijn van een geldig 
rijbewijs, een ongeval heeft ver-
oorzaakt waardoor een ander 
werd gedood en omdat hij er na 
het ongeval vandoor is gegaan. 
Dat is te lezen op www.recht-
spraak.nl. Op 26 maart 2011 reed 
de man ’s avonds in Limmen op 
een motorscooter met achter-
op een passagier. Hij reed te 
hard en voerde geen verlichting. 
Hij werd daardoor te laat opge-
merkt door een hem tegemoet 
komende bestelauto die links-
af wilde slaan. De man probeer-
de de bestelauto te ontwijken 
door hard te remmen waardoor 
zijn passagier werd ‘gelanceerd’, 
op het wegdek terecht is geko-
men en aan de gevolgen van de-
ze val is overleden. De rechtbank 
vindt dat de man door zijn grote 
onvoorzichtigheid schuld heeft 
aan het ongeval en verwijt hem 
dat hij de plaats van het onge-
val heeft verlaten. Hij heeft daar-
om een werkstraf van 180 uur en 

een gevangenisstraf van twee 
maanden opgelegd gekregen. 
Die gevangenisstraf hoeft de 
man, die na het ongeval exces-
sief drugs en alcohol is gaan ge-
bruiken, niet uit te zitten op voor-
waarde dat hij zich verder laat 
behandelen voor zijn verslavin-
gen. Voor het rijden zonder rij-
bewijs, waarvoor de man overi-
gens eerder is veroordeeld, heeft 
hij nog eens twee weken voor-
waardelijke hechtenis gekregen. 
Ook heeft de rechtbank bepaald 
dat hij gedurende vier jaar geen 
motorrijtuigen mag besturen. 
Bij het bepalen van de straf, die 
minder zwaar is dan door de offi -
cier van justitie gevorderd, heeft 
de rechtbank er rekening mee 
gehouden dat niet bewezen kan 
worden dat de man roekeloos 
heeft gereden zoals de beschul-
diging luidde en dat het slacht-
offer een goede vriend van hem 
was. Tenslotte heeft de recht-
bank de man veroordeeld tot het 
vergoeden van de schade die de 
vader van het slachtoffer als ge-
volg van het ongeval heeft gele-
den.

laat maar liefst drie kunstenaars 
zien. De tekeningen van Manon 
Walstra en Erik-Jan Kruyssen 
worden met het keramiek van 
Fouad Karimi (foto) geëxposeerd 
van 6 maart tot en met 28 april in 
Het Oude Theehuys op het ter-
rein van Dijk en Duin in Bak-
kum. Openingstijden: woensdag 
tot en met zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. Fotografi e op z’n leukst

Castricum - Of het nu gaat over 
het fotograferen van de kinde-
ren, vakantie, natuur, hobby  of 
de perfecte zonsondergang; 
zondag aanstaande kan ieder-
een terecht met alle vragen over 
fotografi e. Beginners of zeer er-
varen amateurs zijn welkom. 
,,Stomme vragen bestaan niet!” 
Frank Boske is daar helder in. 
Zijn enthousiasme werkt aan-

stekelijk. Vijfendertig jaar gele-
den startte Frank, niet gehinderd 
door enige kennis van zaken of 
ervaring, in de fotografi e. ,,Ik was 
meteen verkocht”, schittert de 
man die zijn Dorpsstraaat23, lo-
catie voor training en coaching, 
zondag opent voor een dag fo-
tograferen en foto bewerken 
in photoshop. Geheel in de ge-
dachte van ‘delen is vermenig-
vuldigen’ treft men op zo’n dag 
andere liefhebbers van fotogra-
fi e. ,,Zo hoor je van elkaar nieu-
we wetenswaardigheden. Lekker 
pretentieloos en leerzaam. Direct 
aan de slag met speciaal be-
dachte praktijkopdrachten, dat 
is wat men kan verwachten zon-
dag tussen elf en vier uur. Foto-
graferen leer je alleen door het te 
doen en daarom is zondag een 
mooie kans om verder te komen 
met je foto’s. Voor de  bijdrage 
van vijf euro kan je rekenen op 
een leuke middag, koffi e, thee en 
veel verfrissende foto-ideeën.” 
Meer informatie is te vinden op 
www.dorpsstraat23.nl. 

Left Behind in Vriendschap
Akersloot - De nieuwe formatie 
Left Behind van Johan Vermaas 
doet haar vierde try-out op zater-
dag 9 maart in café de Vriend-
schap. Left Behind is een co-
verband die nummers speelt uit 
de jaren tachtig met nummers 
van onder andere Thin Lizzy, Di-
re Straits, Redhot Chilli Peppers 

en Herman Brood. Tijdens het 
optreden in Akersloot wordt er 
een videoclip opgenomen. Van-
af 21.00 uur is de zaal geopend 
en de toegang is gratis.
In het voorprogramma treedt de 
nieuwe Akersloter formatie Sil-
verlight op, een band die bestaat 
uit jonge muzikanten.

André Dekker van Excelsior 
is koninklijk onderscheiden
Limmen - André Dekker (64) 
ontving zaterdag 2 maart uit 
handen van burgemeester Mans 
een Koninklijke onderscheiding 
voor meer dan veertig jaar vrij-
willigerswerk voor muziekver-
eniging Excelsior. De voorzitter 
van de Limmer muziekvereni-
ging kreeg het lintje tijdens fees-
telijkheden rondom het 55-jarig 
jubileum van de slagwerkgroep. 
Al sinds 1965 is de Dekker ac-
tief voor Excelsior. Eerst als op 
opleider bij de jeugd, maar al vrij 
snel als voorzitter van de club. In 
1972 nam hij de hamer over van 
zijn vader die dat jaar overleed. 
27 jaar lang combineerde hij het 
voorzitterschap van de Harmonie 
en de drumband. Voor de drum-
band is hij nog steeds voorzit-
ter. Mede door het enthousias-
me en de inzet van Dekker is de 
vereniging levendiger dan ooit. 

Bij de grondige verbouwing van 
het toenmalige verenigingsge-
bouw was hij ook nauw betrok-
ken. Als initiator, als lid van de 
bouwcommissie en als initiatief-
nemer van de stichting Excelsior 
Limmen. Het was geen gemak-
kelijk proces, maar met zijn be-
stuurlijke ervaring en fi nancië-
le kennis heeft Dekker een emi-
nente rol kunnen spelen. 

De lijst is lang en haast onuitput-
telijk. Denk aan de Limmen Night 
of the Proms, het fl uitekruid, het 
jubileum van de drumband en 
nog veel meer. Daarnaast is hij 
ook nog eens ‘gewoon’ spelend 
lid. Al sinds de oprichting, negen 
jaar oud, speelt en marcheert hij 
bij Sinterklaas- en carnavalsop-
tochten, de 4 meiherdenking en 
ontelbare serenades op bijzon-
dere verjaardagen en bruiloften.
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Klassiek in het teken van 
de rijke Italiaanse traditie 
Castricum - Zondag 17 maart 
besluit Toonbeeld de serie Con-
cert op Zondag in de Dorpskerk 
met een veelbelovend optreden 
van het Amsterdams Wind Quin-
tet; dit quintet bestaande uit 
fluit, hobo, klarinet, hoorn en fa-
got heeft al op veel professionele 
podia hun kwaliteiten laten zien.
De blazers richten zich op men-
sen met belangstelling voor klas-
sieke muziek en spelen niet al-
leen in concertzalen en theaters, 
maar waren in het verleden ook 
op onverwachte locaties te ho-
ren, zoals op de boot Rainbow 
Warrior van Greenpeace en tij-
dens een podiumdiscussie tus-
sen Harry Mulisch en Robbert 
Dijkgraaf en tijdens de uitreiking 

van de Christiaan Huygens Prijs.
In Castricum staat het optreden 
in het teken van de rijke Italiaan-
se traditie. Het quintet bestaat 
uit Tim Wintersohl fluit, Marije 
Clemens hobo, Hanka van Doe-
sum-Clout klarinet, Ellen Bayens 
hoorn en Marijke Zijlstra fagot.

Het concert wordt gehouden op 
zondag 17 maart in de Dorps-
kerk, Kerkpad 1 in Castricum, 
aanvang 14.30 uur. Kaarten zijn 
verkrijgbaar aan de zaal, bij Mu-
ziekhandel Borstlap, Boekhan-
del Laan, de Readshop en via e-
mail: toonbeeld.concertopzon-
dag@gmail.com. Telefonisch re-
serveren is ook mogelijk: 0251-
659012. 

Singer-songwriters in Theehuys

Bakkum - Yolanda Hulscher en 
Peggy van Ligten staan zater-

Limmen - De laatste uitvoering 
in de reeks winterconcerten ge-
organiseerd door Limmen Cul-
tuur staat in het teken van twee 
beroemde passiewerken uit de 
Barok, de Stabat Mater en de 
Matthäus Passion. In de protes-
tantse kerk aan de Zuidkerken-
laan wordt op zondag 17 maart 
de muziek van twee beroem-
de componistenten gehore ge-
bracht. Onder leiding van Gerard 
Leegwater, die zelf het klavecim-
bel bespeelt, treden de zange-
ressen Sabine Kirsten (foto) en 
Stephanie Gericke op als solis-
ten, terwijl een klein koor de ko-
ralen vertolkt. De begeleiding is 
in handen van violisten Renate 
Smit en Jeanne Biessen, de alt-
violist Laurens Moreno en Ma-
riëtte Laport op cello. Aanvang 
15.00 uur, entree 10,00 euro. Re-
serveren: tel.: 072-5052235 of via 
www.limmencultuur.nl. 

Passieconcert

dag 9 maart op het podium van 
het Oude Theehuys op het ter-
rein van Dijk en Duin. Zij zin-
gen beiden zelfgeschreven lied-
jes en begeleiden zichzelf daar-
bij op gitaar. Yolanda (foto) is 
een pittige dame met een stevige 
stem. Ze componeert Engelstali-
ge liedjes, in een stijl tussen pop 
en rock, afgewisseld met een en-
kele ballad. De muziek van Peg-
gy is ingetogen, melodieus en 
warm. Peggy is een begaafd gi-
tariste en heeft een prachtige 
stem. Bassiste Kim Rademakers 
begeleidt de muzikanten. Aan-
vang 14.00 uur. 

Een bouwinspectie van 
de paashaas bij Bobs

Uitgeest - Afgelopen vrijdag 
kwam de paashaas in Bobs 
poolshoogte nemen en kijken 
hoe het met de vorderingen van 
de renovatie staat. Vanaf janua-
ri is de verbouwing in volle gang. 
Vlak voor de Pasen wordt het 
eerste gedeelte opgeleverd; de 
Chesterbar, een prachtige loca-
tie met zo’n veertig zitplaatsen, 
een bar met open keuken en 
aansluitend een terras met uit-
zicht over de Limmerkoog. Er zijn 
speciale arrangementen samen-
gesteld waaronder Bobs Tea Par-
ty en een Paasbrunch. In Restau-
rant Bobs kunnen gasten tijdens 
de paasdagen met familie of 

vrienden zelf kokkerellen en ge-
nieten van een uitgebreide grill-
wok of steengrill. Het is ook mo-
gelijk te reserveren voor het di-
ner waarbij zelf een keuze wordt 
gemaakt uit de vele gerechten 
van de kaart. Pasen wordt ook 
nog sportief wanneer een uitje 
aangevuld wordt met een uurtje 
bowlen. Gedurende de paasda-
gen is er speciale aandacht voor 
de kinderen. Na Pasen worden 
de entree en de receptie opge-
knapt en vervolgens ondergaat 
het grand café een totale meta-
morfose. De verwachting is dat 
Bobs vanaf de zomer in een ge-
heel nieuw jasje is gestoken. 

Castricum - Op 13 maart geeft 
Magda Visser een lezing in de 

Kunst en geloof Dorpskerk met name over af-
beeldingen van de kruisiging. 
Aanvang 20.00 uur, entree 3,00 
euro.

Klezmerconcert Freilach
voor onderwijs kinderen
Castricum - Klezmergroep Frei-
lach speelt zondag 17 maart in 
de Maranathakerk vanaf 14.30 
uur. De opbrengst van dit con-
cert gaat naar het project van de 
MOV-groep (missie-ontwikke-
ling-vrede) dat zorgt dat kinde-
ren in Ethiopië naar school kun-
nen.
Sinds 1 september 2008 is pas-
toor Kaleab in de parochie De 
Goede Herder in Castricum 

werkzaam. Kaleab is geboren 
en getogen in Ethiopië. Vrijwilli-
gers van de parochie ondersteu-
nen het project om de allerarm-
ste kinderen, die wonen in het 
district in Addis Abeba waar Ka-
leab heeft gewoond, een kans te 
geven om naar school te gaan. 
De entree van het concert be-
draagt vijf euro. Er is naast mu-
ziek een presentatie, consump-
ties en zelfgebakken taart. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 20.00 uur  

woensdag 20.00 uur  
Silver Linings Playbook

donderdag 20.00 uur 
zondag & maandag 20.00 uur  

dinsdag 14.00 uur
Amour

vrijdag 18.30 uur 
Ushi must Marry
donderdag 20.00 uur 

vrijdag 21.15 uur 
dinsdag 20.00 uur 

Argo
zaterdag 18.30 uur 
dinsdag 20.45 uur  

Verliefd op Ibiza
zaterdag 21.15 uur 

Django Unchained
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

woensdag 20.00 uur  
Life of Pi - 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 

Zambezia (NL) - 3D
zaterdag & zondag 15.45 uur 

woensdag 15.45 uur 
Chimpanzee (NL)

zaterdag & zondag 13.30 uur 
Ted en de schat van de mummie - 3D

zaterdag & zondag 15.45 uur 
woensdag 15.45 uur 

Bobby en de Geestenjagers
zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur 

Nijntje de film

Programma 7 maart t/m 13 maart 2013

Oscar voor Amour
De film kreeg een Oscar als bes-
te niet-Engelstalige film. Amour 
gaat over Anne en Georges die 
al op leeftijd zijn. Ze hebben een 
volwassen dochter en leiden een 
rustig bestaan in Parijs, waar-
in hun passie voor muziek nog 
altijd een hoofdrol speelt. Dan 

krijgt Anne een infarct en breekt 
er een nieuwe fase in hun sa-
menzijn aan. Georges verzorgt 
haar met al zijn kracht en liefde. 
Maar hij kan niet voorkomen dat 
ze verder van hem wegglijdt en 
raakt zelf ook steeds meer in een 
isolement.

De jonge valk Kai is verveeld, hij 
woont ver afgelegen met alleen 
zijn strenge vader Tendai als ge-
zelschap. Wanneer hij de ver-
dwaalde ooievaar Gogo en het 
schattige musje Tini ontmoet, 
hoort hij van het bijzondere 
Zambezia. Zambezia is een gro-
te vogelstad en Kai is vastbeslo-
ten om de plek met eigen ogen 
te zien. Ondanks het protest van 
zijn vader gaat Kai het avontuur 
tegemoet. Hij droomt er van om 

Zambezia: De Verborgen Vogelstad
te mogen werken bij de Hurri-
cane Air Defence Force, die de 
stad beveiligt tegen indringers. 
Wanneer zijn wens eindelijk uit-
komt, kan hij direct aan de slag. 
Een groep hagedissen heeft het 
voorzien op de eieren van de in-
woners van de stad. 
Samen met zijn gevleugelde 
vrienden laat Kai het er niet bij 
zitten en zet alles op alles om 
van Zambezia weer een veilige 
stad te maken



Uitgeest - Bij bouwwerkzaam-
heden kan nadien schade aan 
het wegdek of aan bestrating 
voorkomen. “Is hier enig toezicht 
vanuit de gemeente?” Zo vroeg  
Progressief Uitgeest (PU) zich af. 
De vraag werd tijdens de raads-
vergadering van 28 februari 
gesteld aan wethouder Piet 
Linnartz. 

Het komt regelmatig voor, dat 
er werkzaamheden in Uitgeest 
worden uitgevoerd, waarbij 
de bestrating van weg en/of 
trottoir wordt open gebroken. 
Het kunnen werkzaamheden 
zijn in opdracht van nutsbe-
drijven, maar beschadigingen 
van met name trottoirs komen 
eveneens regelmatig voor  bij het 
plaatsen van bijvoorbeeld dak-
kapellen door particulieren. 

Een recent voorbeeld is de glas-
vezelkabel, die vanaf de Brug-
manstraat via de Hogeweg en 

Achterloet is ingegraven. De her-
bestrating is slecht uitgevoerd 
en moet opnieuw hersteld wor-
den. ’Wat doet de gemeente ?’
vroeg de PU zich af. “Worden 
veroorzakers van niet-herstel-
de schade aan het wegdek en 
andere bestrating  benaderd om 
de schade alsnog te herstellen? 
En is de gemeente bereid bij 
het uitblijven van herstel de 
schade zelf te herstellen en de 
rekening dan te sturen naar de 
veroorzaker?” 

Wethouder Piet Linnartz: “Als 
er schade is ontstaan door het 
plaatsen van een dakkapel gaat 
de rekening naar de mensen toe. 
Wij houden wel degelijke alle 
werkzaamheden in de gaten. En 
wij controleren ook direct na de 
werkzaamheden of één en ander 
wel goed is gebeurd en nemen 
actie indien nodig.” 

(Marga Wiersma)

Vraag van Progressief Uitgeest
Controleert gemeente na 
verrichte werkzaamheden?

Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest werd zaterdagmiddag 
omstreeks half 5 gealarmeerd 
voor een liftopsluiting in het 
Geesterheem aan de Dr. Brug-
manstraat. Ter plaatse bleken 
inderdaad personen vast te zit-
ten in de lift. De brandweer heeft 
de personen uit de lift gehaald. 

Binnen een paar minuten was 
de klus geklaard en kon de 
brandweer weer terug naar de 
kazerne. 

Het is niet de eerste keer dat 
mensen vast komen te zitten in 
de lift in Geesterheem. (bron: 
112-uitgeest.nl)

Wéér mensen 
vast in lift 

Geesterheem

BETROUWBARE VOORLICHTING EN INFORMATIE BIJ DE AANKOOP VAN JOUW HUIS.
DEELNEMENDE PARTIJEN:

LANDELIJKE SPONSORS:

MELD JE NU AAN OP JOUWEERSTEWONING.NL

Stichting Starter organiseert voor de starters op de woningmarkt 
op 20 MAART in HEEMSKERK het Starterscafé. De Stichting heeft als 
doel de starters op de woningmarkt te informeren. Door middel van 
het organiseren van startersavonden krijgen starters de mogelijkheid 
eens te komen praten met deskundigen op het gebied van 
woningfi nanciering, makelaardij en notariaat. 

WIL JIJ JE EERSTE HUIS KOPEN? 
Kom dan langs voor informatie en een eerste kennismaking tijdens 
dit gratis inloopmoment. Er ligt een informatiepakket voor je klaar. 

GRAAG TOT 20 MAART!

GRATIS INFORMATIEAVOND 
VOOR BEGINNENDE HUIZENKOPERS

JOUW EERSTE WONING?
BEZOEK HET STARTERSCAFÉ!

VAN 19:30 - 21:30 UUR
IN DE KAS
BURGEMEESTER NIELENPLEIN 44

HEEMSKERK
20 MAART 

DE 
STARTERS-

LENING IS WEER 
MOGELIJK!

HEEMSKERK-CENTRUM

Heemskerk - Stichting Starter 
organiseert woensdagavond 20 
maart het Starterscafé, het in-
loop- speeddate-moment voor 
de woonstarter. Op een laag-
drempelige en informele ma-
nier worden belangstellenden in 
contact gebracht met professio-
nele partijen op het gebied van 
woningfi nanciering, makelaar-
dij en notariaat zodat zij snel we-
ten wat de mogelijkheden of on-

mogelijkheden zijn bij het kopen 
van een eerste woning. Ook de 
gemeente Heemskerk is aanwe-
zig om toelichting te geven over 
de starterslening. ,,Een geweldig 
initiatief, zo ontmoet ik alle ex-
perts op een avond”, kreeg Mar-
celle le Feber van Stichting Star-
ter te horen van een woonstar-
ter tijdens een Starterscafé. De 
aanschaf van een woning blijft 
echter de grootste uitgave van 

een leven, reden te meer om zich 
goed te laten informeren. 

,,Daarom organiseren wij het 
Starterscafé. Kom naar café In 
de Kas aan het Burgemeester 
Nielenplein om gratis te speed-
daten tussen 19.30 en 21.30 uur 
onder het genot van een borrel-
tje of een kopje koffi e!” Aanmel-
den kan via www.jouweerstewo-
ning.nl.

Eerste woning kopen?

Op 20 maart speeddaten in café in De Kas
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Uitgeest - Ooit bedacht trai-
ner Co Adriaanse de term ‘sco-
rebordjournalistiek’. Als er iets 
van toepassing was afgelopen 
zondag in de uitwedstrijd van 
FC Uitgeest bij koploper Zee-
burgia dan was het wel die term 
want de uiteindelijke 2-1 neder-
laag dekte niet geheel de lading. 
Sterker nog als die “van ons” wat 
koelbloediger waren geweest in 
de afwerking dan zou er na ne-
gentig minuten misschien een 
andere uitslag op het bord heb-
ben gestaan. 

FC Uitgeest moest het doen zon-
der de geblesseerde Sander van 
den Helder, Pim Molenaar en 
Michael Kristel. Wel in de basis 
stond gewoon Sven de Wit. Dit 
ondanks het feit dat hij de afge-
lopen week te horen kreeg dat 
de rode kaart tegen DEM be-

straft werd met maar liefst acht 
wedstrijden schorsing. Hulde 
aan de KNVB die eindelijk werk 
maakt van het aanpakken van 
dit soort ‘ernstige misdadigers’ 
op het veld en gelukkig genu-
anceerd kijkt naar veroorzakers 
van vechtpartijen in een spe-
lerstunnel voor de ogen van een 
miljoenenpubliek zoals Jermain 
Lens laatst, die er met drie wed-
strijden schorsing vanaf kwam. 
Goed bezig KNVB!

Vanaf de eerste minuut ontspon 
zich onder de ogen van onder 
andere oud-Ajacied Sjaak Swart 
een alleraardigste wedstrijd van 
twee goed voetballende ploegen. 
Aan Zeeburgia was af te zien 
dat het team niet voor niets de 
ranglijst aanvoert en aan FC Uit-
geest was juist niet af te zien dat 
de ploeg bij de onderste plaat-

sen bivakkeert. In de eerste helft 
leidde het tot kansen voor beide 
teams. De grootste waren voor 
FC Uitgeest maar Zeeburgia had 
spits Nabil El Gourrari. Een iet-
wat slungelachtige voetballer die 
bij voortduring de defensie van 
FC Uitgeest de stuipen op het lijf 
joeg. Toch was het FCU dat ver-
rassend op voorsprong kwam. 
Een snelle uitval bracht de bal bij 
Ruud Koedijk die met een fraaie 
voetbeweging de snelle Rem-
co van Boxtel in stelling bracht. 
Remco rondde koelbloedig af. 
0-1 en dat was niet eens onver-
diend.
In de 25e minuut had de marge 
eigenlijk vergroot moeten wor-
den maar staande voor een leeg 
doel kreeg Joost de Jong de bal 
verkeerd op de schoen waarna 
hij de bal in de bomen zag ver-
dwijnen in plaats van in de tou-
wen.
Zeeburgia drong met gevarieerd 
aanvalsspel steeds meer aan. De 
gelijkmaker hing in de lucht en 
kwam ook. De 41e minuut. Na-
bil El Gourrari controleert de bal 
prachtig in het strafschopgebied, 
zet met twee verfijnde heupbe-
wegingen, die zo uit een ballet-
voorstelling hadden kunnen ko-
men, de verdediging van FCU op 
het verkeerde been en wipt ver-
volgens het leder over keeper 
Erik Alders heen. 1-1 en een ver-
diend applaus van zelfs de mee-
gereisde FC Uitgeest supporters.

De tweede helft gaf hetzelfde 
beeld als de eerste. Een heerlij-
ke open wedstrijd van twee ploe-
gen die gingen voor de overwin-
ning. Lange tijd leek dat uit te 
draaien op een verdiend gelijk-
spel voor FC Uitgeest totdat Na-
bil El Gourrari besloot om nog 
een acte op te voeren uit “het 
Zwanenmeer”. Weer controleer-
de hij de bal op magistrale wijze, 
hield vervolgens de bal eerst met 
rechts, toen met links omhoog, 
wipte de bal naar de rechtervoet 
om vervolgens van vijftien meter 
met een geplaatste volley keeper 
Erik Alders kansloos te laten, het 
werd 2-1. 

Daarmee was de eindstand be-
paald, had Nabil El Gourrari ge-
wonnen, kon Zeeburgia blij zijn 
met de drie punten en mocht FC 
Uitgeest met opgeheven hoofd 
het veld verlaten. Toch knaagde 
er na afloop iets. De ploeg van 
trainer Jurg Bosman had meer 
verdiend. Maar ja, zij hadden 
vandaag geen Nabil El Gourrari. 
(De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Alders, ten 
Hoope, Out (87e Idema), 
Groen, de Jong, den Nijs (83e 
Smit), van Boxtel, de Wit, Me-
ijland, Winter, Koedijk.

Zaterdag 09 maart pupillen:
Kon. HFC D2-Uitgeest D1 11:00
Uitgeest D2-BOL D1 13:00
Uitgeest D3-Castricum D3 10:30
Kolping Boys D6-Uitgeest D4 10:15
Uitgeest D5-Alkmaarsche Boys D2 12:15
Uitgeest D6-Kolping Boys D9 13:00
Zeevogels D3G-Uitgeest D7 10:30
Uitgeest D8-HSV D6 09:00
Castricum E1-Uitgeest E1 09:00
Uitgeest E2-Limmen E1 11:30
Uitgeest E3-HSV E3 10:15
HSV E4-Uitgeest E4 10:30
Uitgeest E5-Bergen E1 09:00
Uitgeest E6-Limmen E7 11:30
Kolping Boys E12-Uitgeest E7 10:15
HSV E12-Uitgeest E8 10:30
Zeevogels E4-Uitgeest E9 10:30
DTS E6-Uitgeest E11 10:30
Foresters de F2-Uitgeest F1 09:00
HSV F2-Uitgeest F2 09:00
Uitgeest F3-HSV F3 10:15
Uitgeest F4-Kolping Boys F6 10:15
Uitgeest F5-Adelbert St F2 09:00
Uitgeest F6-KSV F7 10:15
Foresters deF4-Uitgeest F7 09:00
Uitgeest F8-LSVV F8 09:00
LSVV F9-Uitgeest F9 10:00
Uitgeest F10-Egmondia F3 09:00
Uitgeest MP1-Zeevogels MP1 09:00
Foresters de MP3-Uitgeest MP2 10:15
Junioren:
Purmersteijn B1-Uitgeest B1 14:30
Ilpendam B1-Uitgeest B2 13:00
Meervogels 31 B2-Uitgeest B3 12:30
Foresters de B5-Uitgeest B4 13:00
Uitgeest C1=vrij
Meervogels 31 C2-Uitgeest C2 12:30
Uitgeest C3-OFC C1 14:45

EVC C3-Uitgeest C4 12:30
IVV C3-Uitgeest C5 12:00
Uitgeest C6-Knollendam C1 13:00
G-team:
Uitgeest G1-Dindua G1 14:30
Uitgeest G2-Bloemendaal G1 14:30
Uitgeest JG1-Only Friends JG2G 11:30
Meisjes: 
Uitgeest MB1-VIOS-W MB1 14:30
Uitgeest MC1-Limmen MC1 14:30
Uitgeest MC2-Zeevogels MC1 10:15
Uitgeest MD1-Uitgeest MD2 11:15
Meervogels 31 ME1-Uitgeest ME1 10:15

Zondag 10 maart senioren: 
Uitgeest 1-Blauw Wit Amsterdam 1 14:00
Purmersteijn 2-Uitgeest 2 11:00
Kennemers 3-Uitgeest 3 11:00
Uitgeest 4-Vrone 4 10:30
Uitgeest 5-Victoria O 4 10:30
Vrone 5-Uitgeest 6 12:00
Kennemers 6-Uitgeest 7 12:30
Uitgeest 8-GSV 2 10:30
Alkmaarsche Boys 4-Uitgeest 9 12:00
Bergen 4-Uitgeest 10 11:30
Castricum 4-Uitgeest 11 13:00
SVW 27 11-Uitgeest 12 11:00
Uitgeest 13-Limmen 6 13:30
Junioren:
SVW 27 A1-Uitgeest A1 11:00
Uitgeest A2=vrij
Con Zelo A1-Uitgeest A3 11:00
Dames:
LSVV VR1-Uitgeest VR1 12:30
Meisjes: 
Uitgeest MA1-DTS MA1 13:30

Presentatie raceteam
Uitgeest - Zondag 10 maart 
houd Racingteam Edwin Ott mo-
toren een presentatie van haar 
raceteam, Alex Ott zal zijn ge-
prepareerde Yamaha YZF-R1 to-
nen en Eric Ott zal dit doen met 
de Yamaha YZF-R6.
De presentatie wordt gehou-
den van 4 tot 6 uur ‘s middags 

in live café de Balken op Middel-
weg 13. Beide coureurs zullen u 
uitleggen hoe zij dit seizoen hun 
best gaan doen, Alex hoofdzake-
lijk in het ONK Dutch Superbikes 
en Eric hoofdzakelijk in de OW 
Supercup 600. Er zullen ook fo-
to’s en een filmmateriaal te zien 
zijn van afgelopen seizoen.

Alleraardigste wedstrijd van twee goed voetballende ploegen

FC Uitgeest leidt 
‘verdienstelijke’ nederlaag

Uitgeest - Een mooi kampi-
oensfeest in sporthal De Zien 
dit weekeinde, het was name-
lijk Stormvogels Junioren A1 dat 
met 7-7 gelijk speelde tegen KZ 
A5 en door dat ene winstpunt is 
het kampioenschap behaald. De 
ploeg van KZ kan nog gelijk ko-
men, maar vanwege een beter 
doelsaldo gaat het kampioen-
schap naar Stormvogels.

Het werd een gelijkopgaande 
wedstrijd waarbij het ene vak 
wat makkelijker tot scoren kwam 
dan het andere vak. We zagen 
treffers van Lisa Haije 3x, Romy 
Erkelens 2x, Ward Betjes en Lu-
cas Kleijn. Maar niet alleen de 
doelpuntenmakers zijn belang-
rijk, want winnen of verliezen 
doe je gezamenlijk en deze pres-
tatie is van het hele A1-team! De 
ploeg werd getrakteerd op taart 
en dat ging er goed in, een mooi 
resultaat en dik verdiend! 

Het vlaggeschip van Stormvo-
gels trad ook aan in sporthal 
De Zien en kon geen overwin-
ning behalen, hoewel de laat-
ste wedstrijdfase nog vrij span-
nend werd. Een achterstand van 
acht goals werd bijna ingelo-
pen, maar het eindsignaal was te 
dichtbij waardoor HBC de over-
winning behaalde en het moet 
vermeld worden dat deze over-

winning verdiend was. Stormvo-
gels miste Jord Betje en Gerard 
Valkering, spelers die normaliter 
de goals maken. De invallers wa-
ren het voormalige goudhaantje 
Jelmer van Dam en het jonge ta-
lent Ward Betjes die het gewoon 
in zijn debuutwedstrijd voortref-
felijk deed! Voor Ward was het 
dus een feestelijke dag want hij 
werd kampioen met zijn junio-
renteam en debuteerde daarna 
gelijk in de senioren 1. 
Stormvogels 1 staat ondanks de-
ze nederlaag nog gewoon op de 
tweede positie en bij winst zon-
dag in Hilversum tegen de rode 
lantaarndrager eindigt Stormvo-
gels ook als tweede in de zaal-
competitie. Doelpuntenmakers 
voor Stormvogels waren dit keer 
Sebastiaan v.d. Bosch en Dan-
ny Haije ieder 3x , Evelien Noote-
bos 2x, Eva Kits de Vries 2x, Ward 
Betjes, Jelmer van Dam en Demi 
Erkelens ieder 1x.

Jeanet Blokker speelde haar 
voorlopig laatste thuiswedstrijd 
in de zaal omdat ze in blijde ver-
wachting is. Jeanet kreeg kort 
voor tijd een publiekswissel en 
bloemen van haar teamgenoten. 
Zondag speelt de selectie haar 
laatste zaalwedstrijd van dit sei-
zoen en daarna start de voorbe-
reiding voor het vervolg van de 
veldcompetitie. (Edu Snijder)

     Korfbalflits
       Stormvogels

Werken aan de weg
Uitgeest - Binnenkort wordt 
op drie plaatsen in Uitgeest 
gewerkt aan herstel van de 
asfaltering. Precieze data zijn 
niet te noemen, omdat een en 
ander afhankelijk is van gun-
stig weer.
Bij de Weeg zal tijdens het 
werk de weg enige tijd zijn 

afgesloten. Het herstel van 
een gedeelte van het fiets-
pad langs de Tolweg, nabij de 
gemeentegrens met Heems-
kerk, zal plaatselijk verkeers-
hinder opleveren. In de Kleis-
tunnel is tijdens de werk-
zaamheden afwisselend één 
weghelft beschikbaar.



2Scootmobielen van De Slimp 
moeten weg uit het atrium
Uitgeest - Bewoners van het 
complex De Slimp die in het be-
zit zijn van een scootmobiel heb-
ben bericht gehad, dat zij vanaf 1 
april hun scootmobiel niet meer 
in het atrium (binnenplaats) mo-
gen stallen, maar buiten het ge-
bouw een plek moeten zoeken. 
Dit op last van de brandweer. Als 
er brand uitbreekt – bijvoorbeeld 
bij het opladen van een accu - 
is ook de gemeente medeverant-
woordelijk. Het was Lou Winter, 
die tijdens de raadsvergadering 

van 28 februari gebruik maak-
te van het spreekrecht voor bur-
gers. Volgens hem is er weinig 
brandgevaar voor de plusminus 
zes scootmobielen, die dage-
lijks in het atrium keurig op een 
rij geparkeerd staan. “De betref-
fende bewoners zijn zeer ont-
stemd en willen graag de ou-
de situatie handhaven”, zo zei 
hij. “Want als je slecht ter been 
bent is het fijn als je scootmobiel 
dicht bij jou in de buurt staat.” 
Hij overhandigde aan wethouder 

Wil Spaanderman 25 handteke-
ningen en hoopte steun te krij-
gen van de raadsleden, maar die 
kreeg hij niet. 
Karel Mens van de VVD: “Als het 
gaat om brandveiligheid mag 
een gemeente die de veiligheid 
van haar bewoners hoog in het 
vaandel heeft niet gedogen. Na-
tuurlijk, de kans is klein, maar 
zeker bij een kwetsbare doel-
groep als ouderen kan een klein 
brandje al snel grote gevolgen 
hebben.” 

Mens: “Het is in eerste instantie 
een probleem tussen de huur-
ders en de verhuurder en niet 
van de gemeente. De gemeen-
te handhaaft alleen de regels.‘‘ 
Mens riep Lou Winter op om met 
de verhuurder te gaan overleg-
gen om in de directe nabijheid 
een stalling te realiseren. Wat de 
gemeente betreft stelde hij voor 
een eenmalige bijdrage van-
uit de WMO in het vooruitzicht 
te stellen als huurders en ver-
huurder samen met een passend 
voorstel komen voor een brand-
veilige stalling, waarin scootmo-
bielen hun accu’s kunnen op-
laden. ‘‘Ik denk daarbij aan bij-
voorbeeld 500 euro per scoot-
mobiel”, aldus Mens. Wethou-
der Spaanderman vindt de situ-
atie momenteel ontoelaatbaar. 

De brandveiligheid is in gevaar.  
‘‘Het probleem is bekend”, zo zei 
hij. ‘‘Ik heb al overleg gehad met 
Kennemer Wonen. Een oplossing 
zou kunnen zijn een berging bui-
ten het gebouw te realiseren.” 
Spaanderman gaat samen met 
de commissie GrondGebiedZa-
ken (GGZ) een oplossing zoeken 
en zal het voorstel voor een een-
malige bijdrage vanuit de WMO 
meenemen. In de kantine werd 
na afloop van de vergadering 
nog lang nagepraat. Verbaasd 
waren sommigen, dat men zich 
nu druk maakt over de situatie 
in De Slimp en men totaal niets 
doet aan de levensgevaarlijke si-
tuatie in het woonzorgcentrum 
Geesterheem, waar de mensen 
bij brand nauwelijks snel kunnen 
vluchten. (Marga Wiersma) 

www.vivazorggroep.nl

ViVa!  Hulp & Zorg Thuis 
bel 088 995 8000

Home Sweet Home.
Met wat hulp van ViVa!… ook ná 1 april

ViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Ook na 1 april
Thuis bij ViVa!
U heeft het waarschijnlijk al 
gehoord: in de IJmond gemeenten 
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest  
en Velsen verandert met ingang  
van 1 april aanstaande de thuiszorg. 
Sommige thuiszorgorganisaties  
zullen hierdoor uit de regio  
verdwijnen en andere juist hun 
intrede doen. 

ViVa! blijft ook ná 1 april voor u  
de vertrouwde Hulp bij het Huis
houden, met de meeste ervaring in 
de regio. Voor u als klant van ViVa! 
verandert er dus niets. Ook nu geldt 
Home Sweet Home, met wat hulp 
van ViVa!
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Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er komende za-
terdag alsvolgt uit:

Thuis	
09:00 JE1 - Qui Vive JE1 
09:00 ME1 - Overbos ME1 
09:00 ME3 - VVV ME2 
09:00 MF1 - Alkmaar MF4 
10:15 JD2 - Haarlem JD2 
11:45 MC2 - Rood-Wit MC6 
13:15 MD1 - Strawberries 
MD2
14:45 JC1 - Myra JC2 
16:15 MB2 - Mijdrecht MB3 
17:45 MA1 - Xenios MA2

Uit 
--:-- JE2 - Bennebroek JE2 
09:00 ME4 - Castricum ME6 
09:00 ME2 - Xenios ME2 
09:30 MixF1 - Heerhugo-
waard mix F1 
10:00 MF2 - Heerhugowaard 
MF2 
10:15 JE3 - Westerpark JE5 
10:15 MF3 - Purmerend MF2 
11:00 JD1 - HIC JD2 
11:30 MC1 - Magnus MC1 
11:45 M8D1 - AHC IJburg 
M8D5 
13:00 MD2 - Xenios MD4 
15:15 JB1 - Terriers JB1 
17:30 MB1 - Mijdrecht MB1
 
Zondag	10	maart

Thuis
11:00 HA - Bennebroek HB 
13:00 D1 - Bennebroek DJ2

Speelschema 
jeugd MHCU

Volleybal 
Voluit

Uitgeest	 -	 Het	 wedstrijd-
overzicht	 van	 Volleybal-
club	 Voluit	 de	 komende	
week:

Woensdag	6	maart	
VCH DS 3 - Voluit DS 2, 20.45

Donderdag	7	maart	
SAS’70 DS 4 - Voluit DS 5, 
19.30; Bevok HS 5 - Voluit HS 
2, 20.00

Vrijdag	8	maart	
NIVO DS 1 - Voluit DS 1, 
19.30; Jonas DS 8 - Voluit DS 
4, 19.30

Zaterdag	9	maart	
Voluit XC 1 - Smashing Vel-
sen JC 1, 10.00; Voluit MI 1 - 
Compaen MI 6, 10.00; Clam 
Dycke MI 6 - Voluit MI 1, 
11.30; Compaen MI 8 - Vol-
uit MI 1, 12.30; VCC’92 DS 4 - 
Voluit DS 3, 17.00

Maandag	11	maart	
Spaarnestad DS 8 - Voluit DS 
2, 19.30

Uitgeest - Het seizoenseinde is 
aanstaande. Komende woens-
dag is de laatste avond van de 
vierde periode. In de vijfde en 
laatste periode zijn twee zaken 
aan de orde. Ten eerste:  wie, 
in elk van de vijf lijnen, wordt er 
kampioen? En ten tweede: gaan 
we door met de partner met wie 
we dit seizoen, soms kort en 
soms al veel langer, bridgelief- 
en leed hebben gedeeld?
Wat betreft het eerste, de kampi-
oensvraag, dat is nog niet geheel 
duidelijk. De plaatspuntentabel 
op basis waarvan het  kampioen-
schap wordt bepaald lijkt niet 
bijgewerkt (bezie de site www.
nbbportal.nl) en afgaan op de 
veroverde meesterpunten die we 
wel via de site kunnen zien, geeft 
een beeld dat we wel herkennen 
uit voorgaande seizoenen. Klaas 
de Groot-Peter Kossen hebben 
veel meesterpunten vergaard, en 
ook Arie van der Eng-Jaap Wil-
lemse draaien aardig mee, ge-
lijk Eric Molenaar-Harry Twaalf-
hoven. Nieuw bovenin, althans 
wat betreft meesterpunten, zijn 
Fred van Andel-Ruud Berkhout. 
Maar we kunnen aan deze ta-
bel geen kampioensvoorspelling 
ontlenen!
En dan de afgelopen week. Voor 
de zoveelste keer scoort een re-
gulier lid, i.c. Ineke Los, met een 
invaller een prachtige score, in 
de B-lijn. Als die invaller, Ge-
rard Smit, nu eens een partner-
ship gaat vormen met die ande-
re invaller die de afgelopen we-
ken goed scoort, ene Frans, dan 
zou je als club er zomaar een 
sterk partnership bij hebben, en 
dat kunnen we goed gebruiken. 
En zo zijn we toch bij de twee-
de vraag terecht gekomen: nieu-
we koppels in het nieuwe sei-

zoen. We kunnen u vertellen, en 
dat heeft een hoog Albert-en-
Max-gehalte, dat Eric Molenaar, 
van wie we vorige week bericht-
ten dat hij zonder partner zou 
komen zitten, reeds een nieuw 
aanzoek heeft gekregen. We zijn 
benieuwd wanneer de bridge-
verloving openbaar wordt ge-
maakt, maar we verwachten wit-
te rook! Geen koppel voor het 
volgend seizoen, maar wel sterk 
spelend afgelopen woensdag, 
was het gelegenheidskoppel 
Aad Visbeen-Wim de Wildt. Niet 
direct een stel waarvan je voor-
af had gedacht: die scoren hoog. 
Het tegendeel bleek het geval: ze 
scoorden hoog! De combinatie 
van flegma en hoekigheid bleek 
een mooie, zo blijkt uit de eer-
ste plek in de A-lijn. We felicite-
ren de mannen, en ook de ande-
re bridgers hieronder die hoog in 
hun lijn wisten te eindigen.

De belangrijkste uitslagen:
A-lijn: 1 Aad Visbeen-Wim de 
Wildt 58,33%, 2 Arie vd Eng-Jaap 
Willemse 56,67%, 3 Hans Wijte-
Paul Wijte 55,83%.
B-lijn: 1 Gerard Smit-Ineke Los 
64,58%; 2 Henny Kaandorp-Ans 
Verheijde 59,72%; 3 Tiny ten 
Hoeve-Aad Wijte 58,33%.
C-lijn: 1 Ria Beerens-Riet Me-
ijer 66,67%, 2 Nelleke vd Kraats-
Joke Mooy 57,92%, 3 Floor Twisk-
Theo Vijn  
56,25%.
D-lijn: 1 Guurtje Brakenhoff-Ton 
Brakenhoff 57,29%, 2 Ton v Wijk-
Rob de Neef 55,21%, 3 Maria Ja-
cobs-Roland Kiès 52,60%.
E-lijn: 1 Tineke de Groot-Con-
stance Dirks 60,94%, 2 Marianne 
de Groot-Hans Kollerie 58,33%, 
3 Gert Willemse-Jaap Zonneveld 
53,13%. (Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Kennemer Toerclub 
organiseert Poldertocht
Uitgeest - Op zondag 10 maart 
organiseert de Kennemer Toer 
Club haar eerste vrije toertocht 
van het seizoen 2013, de “Pol-
dertocht”. Een heerlijke gelegen-
heid om er weer met de fiets op 
uit te trekken. Er zijn twee afstan-
den namelijk een tocht van 70 ki-
lometer en een tocht van 40 kilo-
meter voor diegenen die het wat 
rustiger aan willen doen. Anders 
als de laatste jaren gebruikelijk 
vertrekken we vanuit Sporthal 
“De Zien” in Uitgeest. De lange 
route van 70 kilometer gaat door 
de polders van Heemskerk en de 
Zaanstreek langs de Zaan naar 
Spijkerboor. Na de overtocht met 
het pontje rijden we nog een 
stukje door De Beemster naar 
de tussenstop in café-restaurant 
“Het Wapen van Munster” in De 
Rijp. Daar komen ook de deel-
nemers van de 40 kilometer, die 
via het pontje van Akersloot en 
polder de Schermer en Driehuis 
zijn gereden. Na de koffie, met 

of zonder appelgebak, stappen 
we weer op de fiets om de toch-
ten te vervolgen. De 70 kilometer 
gaat dan verder door de Scher-
mer naar Alkmaar. Door het pol-
derlandschap rond Heiloo, Eg-
mond-binnen en Castricum gaat 
de route terug naar Heemskerk. 
De 40 kilometer neemt de rou-
te door de Schermer langs West-
Graftdijk. Via Wormerveer en 
Krommenie rijden zij zo terug 
naar huis.

Degenen die een route van de 
Poldertocht willen fietsen, kun-
nen zich tussen 10 en 11 uur in-
schrijven in de sporthal aan de 
Zienlaan in Uitgeest. 
De deelnamekosten voor beide 
afstanden zijn voor N.T.F.U.-le-
den 1 euro en voor de overige 
deelnemers 2 euro.
Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot de heer H. van der 
Laan, telefoon 0251-656254 of 
kijk op www.kennemertc.nl.

Oproep: graag zorgvuldig 
met afval bij containers
Uitgeest - Stel: je wilt even 
vlug je oud papier, lege flessen 
of kunststof afval wegbrengen. 
En dan is de container vol. Of je 
hebt een te grote zak met kunst-
stof afval bij je en die past niet 
door de klep van de container. 
Wat doe je dan? Snel naast of op 
de container leggen en je bood-
schappen gaan doen? Dringend 
verzoek: niet doen!
Rijd liever even langs de ge-
meentewerf tijdens de openings-
tijden, of neem je afval weer mee 
naar huis. Zet je het namelijk 
op straat, dan is de kans groot 

dat het zwerfafval wordt. Pa-
pier wordt soms zelfs in brand 
gestoken. Wethouder Piet Lin-
nartz (milieu): ‘Dit alles tot gro-
te overlast van omwonenden en 
van de medewerkers van de bui-
tendienst. De kosten van het op-
ruimen zijn - in werktijd geme-
ten - onnodig hoog. De gemeen-
te doet er van alles aan om de 
openbare ruimte netjes en op 
orde te houden. Doet u dus ook 
wat u kunt! Ga zorgvuldig met 
uw afval om. Het is immers van 
u, totdat u het op de juiste wijze 
hebt gerecycled!’

Te volle zakken met plastic afval passen niet door de klep van de con-
tainer. Ze op straat achterlaten is geen goede oplossing (foto: ge-
meente Uitgeest)

zoekt met spoed voor een object in Uitgeest 
op industrieterrein Molenwerf een 

schoonmaak-
medewerker m/v

 Werkdagen en -tijden: 
dagelijks voor 2,5 uur per dag 

van 07.00 tot 9.30 uur.

Beheersing van de Nederlandse taal
is een vereiste!

Interesse?  Bel  075 - 6504130



Leerlingen Toermalijn 
willen ook voetballen

Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de groepen vijf en zes van 
de basisscholen van Castricum, dat plaatsvindt op 24 april, wordt ont-
sierd door het ontbreken van de grootste basisschool in Castricum de 
Toermalijn. Het initiatief van een groep enthousiaste voetballertjes en 
hun ouders om mee te doen aan dit toernooi wordt door de Toerma-
lijn resoluut geweigerd. Argumenten vanuit de Toermalijn zijn de extra 
werkzaamheden die dit met zich meebrengen en de mogelijke prece-
dent werking op komende jaren. Deze argumenten zijn eenvoudig te 
weerleggen door alle bijkomende werkzaamheden bij de ouders neer te 
leggen. Ook de Ouderraad van de Toermalijn wil hieraan mee werken. 
De bijkomende werkzaamheden van inschrijving, trainen en begeleiding 
kunnen hiermee volledig in handen van de ouders gelegd worden, die 
deze taken graag op zich willen nemen. Na diverse vergeefse pogin-
gen van diverse ouders om de Toermalijn over te halen om toch in te 
schrijven, is gekozen voor het volgende. Een oproep aan de andere ba-
sisscholen: willen jullie tegen ons oefenen of mogen wij namens jullie 
school meedoen aan dit leuke toernooi? Neem contact met ons op via 
adoptieschoolgezocht@gmail.com. 
Bob Bruines, Martien van Domburg en Herald Kornblum. Ingekort door 
de redactie). 

Nu met korting en extra pipet
,,Vlooien geen pretje voor 
dieren, Stronghold helpt!”
Castricum - De winter lijkt 
eindelijk achter de rug. Maar 
nu  de temperatuur langzaam 
maar zeker beginnen te stij-
gen, is ook het vlooiensei-
zoen weer begonnen. 

Vlooien zijn kleine bloedzuigen-
de parasieten die voor veel over-
last zorgen bij huisdieren. Behal-
ve honden en katten zijn ook ko-
nijnen, cavia’s en fretten gevoe-
lig voor vlooien. En zelfs de mens 
kan het slachtoffer worden. 

Dierenartsenpraktijk IJmond 
Noord  adviseert voor de be-
strijding van vlooien Stronghold. 
,,Het is het breedst werkende en 
meest veilige vlooienmiddel dat 
er is. Naast de veilige en goede 
werkzaamheid tegen vlooien is 
Stronghold tevens werkzaam te-
gen diverse wormsoorten en mij-
ten,” zo wordt gesteld. De beten 
van vlooien zijn pijnlijk en ver-
oorzaken jeuk en irritatie waar-
door de hond en kat gaan krab-
ben en bijten. Vlooien kunnen ei-

tjes van de lintworm bij zich dra-
gen. Als een hond of kat een be-
smette vlo opeet kan daaruit een 
volwassen lintworm ontstaan. 
Ook kinderen kunnen zich op 
deze manier met een lintworm 
besmetten. Sommige dieren zijn 
overgevoelig voor het speeksel 
van de vlo. Als zulke dieren ge-
beten worden treedt er een al-
lergische reactie op; ze krabben 
en bijten zichzelf tot bloedens 
toe. Eén beet per week is  al vol-
doende om een vlooienallergi-
sche hond of kat aan het krab-
ben te houden. 

Voor het vierde jaar heeft Dieren-
artsenpraktijk IJmond Noord een 
actie om het huisdier zo goed 
mogelijk te beschermen.  Tot  15 
april  wordt Stronghold tegen 
een gereduceerde prijs aange-
boden. Daarnaast ontvangt men 
bij aanschaf van een verpakking 
van drie of zes pipetten een pi-
pet gratis. Raadhuisplein 7, Cas-
tricum, tel.0251-655910. Zie ook 
www.dap-ijmondnoord.nl. 

Keramiek van 
De Boerderij
Castricum - Fleurig en kleu-
rig het voorjaar, dat kan met het 
keramiek van De Boerderij. Op 
De Boerderij worden arbeids-
matige activiteiten geboden aan 
twintig mensen met een ver-
standelijke en een communi-
catieve beperking. Naast boer-
derijactiviteiten is er een weve-
rij en een keramiekafdeling. Op 
de keramiekafdeling maken de 
cliënten van klei met drukmal-
len verschillende modellen pot-
ten en schalen. Deze artikelen 
zijn in verscheidene kleurvari-
aties te verkrijgen en worden 
geverfd met verschillende af-
beeldingen. Daarna worden de 
schalen geglazuurd. Het servies 
is te bewonderen en te koop bij 
Klaver Vier op de Dorpsstraat 45 
in Castricum. 

Castricum - Bewoners van 
zorgcentrum De Boogaert zijn 
vaak niet meer in staat om hun 
belangen én die van medebe-
woners te behartigen. De lokale 
cliëntenraad van de Viva! Zorg-
groep zoekt daarom versterking.
Zij zijn op zoek naar vrijwilligers 
die, als lid van de lokale cliën-
tenraad, willen meepraten over 
de kwaliteit van zorg.
De cliëntenraad is geen klach-
tencommissie maar overlegt re-
gelmatig met de wijkmanager 
over allerlei onderwerpen en 
verbeterpunten voor bewoners 
van De Boogaert en zorgvragers 
in de wijk. Nieuwe leden krijgen 
voldoende tijd, informatie en mo-
gelijkheden om zich te ontwik-
kelen op het gebied van mede-
zeggenschap, vergaderen, con-
tacten onderhouden et cetera. 
In onderling overleg wordt het 
vergadertijdstip en de mogelijk-
heid van een inwerkperiode be-
sproken. Meer informatie of aan-
melding via m.al@vivazorggroep.
nl of de receptie van locatie De 
Boogaert. 

Medezeggenschap

Castricum - Op 14 maart houdt 
de PCOB haar jaarlijkse leden-
bijeenkomst vanaf 14.30 uur in 
de Maranathakerk. Na het ge-
deelte voor leden, geeft Margo 
de Wolf-de Meij vanaf 15.00 uur 
een presentatie voor iedereen 
over trouwen. Zij is werkzaam als 
buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand.

Ja, ik wil

St. Patricksday in Jansheeren
Heemskerk - Op zondag 17 
maart is het weer St. Patricks-
day; het feest van de Ierse pa-
troonheilige. Het wordt een 
beetje een traditie dat dit feest 
niet alleen in Ierland en Ameri-
ka wordt gevierd, maar ook uit-
bundig in Heemskerk. De Jans-
heeren zal dit jaar weer het gro-
te St. Patrickspodium zijn. Dock-
side geeft een dubbelconcert. 
Op zaterdagavond 16 maart gaat 
de zaal open om 20.30 uur en 
om 21.30 uur begint Dockside 
met het optreden. Op zondag-
middag zal de zaal om 14.00 uur 
open gaan en om 15.00 uur gaat 

het gewoon weer door. Dock-
side geeft dan een zondagmid-
dag concert. Onstuimige feest-
liederen en hartverscheurende 
ballades worden op beide dagen 
met overgave gespeeld, het Ierse 
bier zal welig stromen zodat de 
dorstige kelen tijdens het luid-
keels zingen kunnen worden ge-
smeerd. In de voorverkoop kos-
ten de kaarten 7,50 euro per con-
cert en aan de zaal 10.00 euro. 
Voor het hele weekend  betaalt 
men in de voorverkoop 12,50 eu-
ro. De kaartverkoop is begonnen 
in de Jansheeren op het Malte-
zerplein in Heemskerk. Bij Hummel Kozijnen

Topkwaliteit en goed advies
Heemskerk - Onderhoudsvrij,  
dus meer vrije tijd; wie toe is aan 
nieuwe kozijnen denkt steeds 
vaker aan kunststof kozijnen, 
Geen lastige reparatie en verf-
klussen meer. 
Het schilderen van kozijnen is 
voor veel mensen een uiterst 
lastig, vervelend karwei. Met 
de keuze voor kunststof kozij-
nen van Hummel zijn die schil-
der en reparatieklussen voor-
goed verleden tijd. Hummer Ko-
zijnen biedt hoogwaardige kozij-
nen en service uit een hand. De 
meeste mensen, die bestaande 
kozijnen laten vervangen, stel-
len in toenemende mate grote-
re eisen aan de vormgeving. Met 
het grote aanbod van kozijnen in 
zowel hout als kunststof varian-
ten weet Hummel Kozijnen zich 
sterk te presenteren en te onder-
scheiden.
Hier wordt elk kozijn, raam of 
deur op maat gemaakt. Het aan-

bod is zeer groot. De kunst-
stof kozijnen worden volgens de 
hoogste kwaliteitseisen in Duits-
land geproduceerd. Ze bestaan 
uit extra slagvast, hard kunststof 
dat speciaal voor deur en raam-
constructies werd ontwikkeld,. 
Het materiaal is weerbestendig, 
kleurvast, onderhoudsarm en 
in zeer hoge mate inbraak- en 
brandbestendig en mede dank-
zij het meerkamersysteem hoog-
waardig isolerend. 
Bij Hummel 
kan men ook terecht voor dak-
kapellen, Velux dakramen, voor-
deurluifels, zonweringen et ce-
tera. Wie meer wil weten kan 
een afspraak maken en zich vrij-
blijvend laten informeren. Tel.:  
0251-234484/06-10273172. Het 
adres is Lijnbaan 44a in Heems-
kerk (De Houtwegen). De ope-
ningstijden zijn op vrijdag van  
13.00 tot 16.30 uur en zaterdag 
van 12.00 tot 15.00 uur.  

Verhalen over Muttathara
Castricum - Hans Rook komt 
op dinsdag 12 maart bij de 
Verhalengroep Oud-Castri-
cummers vertellen over Mut-
tathara. 

Muttathara is een stichting die 
door de verkoop van tweede-
hands goederen in de winkel op 
de Castricummerwerf in staat is 
bijna vijftig projecten in ontwik-

kelingslanden te ondersteunen. 
Geïnteresseerden kunnen bij de 
groep aanschuiven in het muse-
um van de werkgroep Oud Cas-
tricum om 10.00 uur. 
Het adres is de Duynkant, hoek 
Geversweg/Duinenboschweg. 
Entree 2,50 euro. Opgeven bij 
Stichting Welzijn, tel.: 0251-
656562, e-mail info@welzijncas-
tricum.nl. 
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FC Castricum hoopt op betere tijden

Castricum - FC Castricum is 
opnieuw tegen een ruime neder-
laag opgelopen. Het 4-1 verlies 
tegen SVL werd ingeluid door 
een grote fout van doelman Fol-
kers. De stand-in van Marius 
Jansen tastte in de vierde minuut 
mis bij een indraaiende vrije trap. 
Barry van Leeuwen van SVL kop-
te de bal zomaar bij de tweede 
paal binnen in het lege doel. FC 
Castricum voetbalde daarna met 
zo weinig overtuiging, dat SVL 
het duel zonder problemen kon 
uitspelen.
FC Castricum startte voor de 

verandering met twee spitsen 
en met Duco de Koning als hal-
ve centrale spits daar kort ach-
ter. Het leek allemaal een beetje 
uit nood geboren en pakte niet 
goed uit. FC Castricum, dat toch 
al niet overloopt van zelfvertrou-
wen, hing mede door alle omzet-
tingen als los zand aan elkaar.
Wat verder opviel was dat thuis-
ploeg SVL gewoon niet goed 
speelde. FC Castricum in goede 
doen had zeker een punt moe-
ten kunnen halen. Na de vroege 
tegengoal ging FC Castricum op 
zoek naar de gelijkmaker, maar 

de kansjes die Castricum kreeg 
werden niet benut. Vlak voor rust 
kreeg Castricum de tweede goal 
om de oren toen het de bal ver-
loor bij een ingooi rond de mid-
denlijn. SVL schakelde snel om, 
waarna Koen Folkers bij het uit-
lopen de bal volledig miste. Jo-
ran Hofman aanvaardde dank-
baar het tweede cadeautje voor 
SVL, 2-0.
 
De veldbezetting bij FC Cas-
tricum was ook in de 2e helft 
niet goed en daar profiteerde 
SVL halverwege de 2e helft op-
nieuw van. FC Castricum verloor 
de bal bij het strafschopgebied 
van SVL en de vrijstaande Wal-
ter Cremers speelde gelijk diep 
op Thomas Malolepszy. De be-
hendige rechtsbuiten ontsnapte 
en schoof de bal bekwaam on-
der het lichaam van Koen Folkers 
door in het doel, 3- 0. 

In de laatste twintig minuten ont-
snapte Malolepszy en de rechts-
buiten van SVL legde de bal 
panklaar neer voor Polle West-
broek, 4-0. SVL verzuimde daar-
na de score verder op te voeren 
en Stephan Zeilstra redde nog 
de Castricumse eer. De centra-
le verdediger schoot een voorzet 
van Maarten van Duivenvoorde 
binnen, 4-1. (foto: Han de Swart).

Harde kennismaking Nouws 
met internationale atletiek  

Castricum – Tijdens het EK In-
dooratletiek is Mark Nouws ge-
strand in de eerste ronde van de 
1500m. De Castricummer be-
landde tijdens zijn serie aan de 

achterkant van het veld en wist 
het gat met de voorsten niet 
meer te dichten. In een tijd van 
3.49.78 finishte Nouws als acht-
ste in de derde en laatste serie.

De Croonenburg dames 
pakken uit tegen Gemini
Castricum - De dames van 
Croonenburg speelden tegen 
naaste concurrent Gemini uit  
Hilversum. De eerste set ging 
verloren. Daarna pakten de  da-
mes flink uit en wonnen set 2, 3 
en 4 op rij. Croonenburg worstelt 
zich langzaam maar zeker uit 
de degradatiezorgen. Croonen-
burg staat nu los van de naas-

te concurrenten maar zal de ko-
mende weken nog flink wat pun-
ten moeten pakken om p/d wed-
strijden te kunnen ontlopen. Met 
de inzet en vechtlust van deze 
wedstrijd zal dat zeker lukken. 
De volgende thuiswedstrijd van 
de dames is op 23 maart tegen 
Dinto om 17.00 uur in sporthal de 
Bloemen. 

IJpelaan overklast Pronk
Limmen - Patrick IJpelaan heeft 
donderdagavond de eerste rit 
in een nieuwe regelmatigheids-
klassement over vijf wedstrijden 
om de O.L.G. bokaal overtuigend 
gewonnen. Voordat de rit van 
start ging, was de huldiging van 
de winnaar van vorige week, Kay 
Pronk (zie foto).

Patrick IJpelaan trok direct het 
peloton op een langgerekt lint. 
Al in de eerste omloop vielen de 
nodige gaten in de groep. Al-
leen Kay Pronk wist aan te ha-
ken bij IJpelaan. Dit ging ech-
ter op hangen en wurgen. Zelfs 
in een overmoedige bui streefde 

Pronk zijn tegenstander voorbij. 
Deze overmoed van Pronk liet 
zien, dat zijn te kleine motor niet 
op kan tegen het duurvermogen 
van de grote motor van IJpelaan. 
Het kwam zelfs zover dat Kay 
Pronk zich helemaal opblies en 
de koers voor gezien moest hou-
den. Door het uitvallen van Pronk 
wist, de na een lange blessure-
tijd terug kerende Milosj van Re-
nesser, knap beslag te leggen 
op plek twee. De winnaar van de 
vorige week Henk Jan Verdonk, 
pakte toch weer verdienstelijk 
voor respectievelijk Dennis van 
Dalen en Chris Kemp, een fraaie 
derde plaats.

Bridge- en biljartcentrum 
Castricum bestaat 30 jaar

Castricum - In verband met het dertigjarig bestaan van BBC Castri-
cum wordt er in april het open Castricumse kampioenschap gehou-
den. De speeldata zijn maandag 8 april, woensdag 10 april, maandag 
15 april, woensdag 17 april en finale zaterdag 20 april. Aanvangstij-
den wedstrijden 19.00 uur, finale 13.00 uur.
Inschrijven kan op dinsdag bij WIK vanaf 19.00 uur, op vrijdag vanaf 
19.00 uur bij ‘t Stetje en op maandag bij BVO van 9.00 tot 12.00 uur.

Voor meer informatie kijk op de website van het biljart- en bridge-
centrum www.bbccastricum.nl. De wedstrijden worden gehouden in 
het biljart- en bridgecentrum, Stetweg 41 te Castricum.

Limmen Vr1 wint topper 
tegen FC Purmerend

Limmen - Limmen speelde on-
rustig, rommelig en niet fel ge-
noeg. Bijzonder, want FC Pur-
merend kon bij winst op gelij-
ke hoogte komen met koploper 
Limmen. In de 20e minuut straf-
te FC Purmerend de slappe start 
van Limmen af en zo stond het 
1-0. Limmen rechtte hierna de 
rug en ging meer persoonlij-
ke duels winnen, onder aanvoe-
ring van aanvoerder Yvonne. Het 
was dan ook Yvonne die na een 
goede interceptie de bal bij Leah 
kreeg, die op haar beurt met een 
mooie steekpas Sophie bereikt. 
Sophie bleef sterk op de been 
en schoot keurig de gelijkmaker 

binnen, 1-1. Nina kwam in het 
veld voor Marleen, die alles ge-
geven had de eerste helft in de 
spits. In de gelijkopgaande strijd 
die daarna tot de rust volgde was 
het Sanne die na een mooie aan-
val de bal nog op de paal schoot.  
Twee minuten na rust was het 
Yvonne die met een steekbal 
Leah vrij voor de keepster van 
FC Purmerend zette en die wist 
wel raad met deze mogelijkheid. 
Limmen bleef daarna voetbal-
len, maar FC Purmerend bleef 
er soms snel en gevaarlijk uit-
komen. 
Halverwege de tweede helft 
vloeiden de krachten bij FC Pur-

merend weg en kreeg Limmen 
diverse kansen op uitbreiding 
van de score. Het was dan ook 
Leah die het verschil tot uitdruk-
king liet komen op het score-
bord. Daarna nog diverse goe-
de mogelijkheden voor Limmen. 
Achterin hield Limmen met inval-
keepster Tamara op goal de deur 
goed dicht, waardoor Limmen 
de drie punten kon bijschrijven. 
Een prima tweede helft van Lim-
men waardoor de overwinning 
verdiend was. De andere naaste 
concurrent Always Forward won 
ruim van De Meern, de tegen-
stander van Limmen van zondag. 

‘s Avonds kregen de dames 
nog de verrassing dat er door 
het wegvallen van Buitenveldert  
een andere periodeverdeling is 
gekomen, waardoor Limmen de 
winnaar is van de eerste periode. 

Jan Stroomer dagwinnaar
bij de Salamander

Castricum - Zondag 3 maart  
trokken 39 leden van de Sala-
mander weer naar de Castricum-
se kust voor de op een na laat-
ste wedstrijd. Na de gure om-
standigheden van voorgaande 
wedstrijden was het nu beter. 
De zee was kaal en helder wat 
doorgaans niet goed is voor vis. 
Toch wisten 30 vissers een vis-
je te vangen. Nu de ontknoping 
nadert stijgt de spanning in het 
klassement. Met maar een paar 
punten verschil kunnen Willem 
Olbers, Hielke Boomsma en John 

Willems alle drie nog kampioen 
worden. De dagwinnaar was Jan 
Stroomer met 233 cm aan vis. 
Tweede werd John Willems met 
187 cm, hij doet dus weer goede 
zaken voor het kampioenschap. 
Derde werd Ben Prins met 158 
cm. Jan en Ben kaapte de du-
re punten weg en de beslissing 
valt op de laatste wedstrijd dag 
op zondag 24 maart.
Komend seizoen ook mee vis-
sen? Kijk op de website: www.
zeevisvereniging-de-salaman-
der.nl.
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