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Leerlingen groep 8 Molenhoek 
zamelen papier in voor schoolkamp
Uitgeest - Zaterdag 7 maart 
wordt er weer papier verzameld 
bij Basisschool de Molenhoek. 
Uiteraard is de ouderraad ook 
deze zaterdag aanwezig met een 
grabbelton. Ieder kind dat 5 ki-
lo papier of meer brengt, mag 
grabbelen voor een leuk ca-

deautje. De leerlingen van groep 
8 hopen dat deze zaterdag nog 
meer mensen dan anders hun 
oud papier naar de school bren-
gen. De opbrengst van de in-
zameling komt dit keer name-
lijk ten goede aan het school-
kamp van de schoolverlaters. Ie-

83-jarige vrouw slachtoffer van babbeltruc
Uitgeest - Een 83-jarige in-
woonster van Uitgeest is don-
derdagmiddag rond 13.00 uur op 
het Anna van Rennesseplein het 
slachtoffer geworden van een 
babbeltruc.
De vrouw werd aangesproken 
door een man, die in gebrekkig 

Engels de weg vroeg. Later be-
merkte de bejaarde vrouw dat 
ze het slachtoffer was gewor-
den van een zakkenroller. Uit 
haar handtas waren geld en een 
pinpas gestolen. De verdachte is 
een licht getinte man van circa 
20 jaar oud. Hij heeft half lang 

Groot alarm na 
voertuig te water

Uitgeest - Zondagochtend  
werd even voor 12 uur groot 
alarm geslagen nadat er een 
melding was gekomen van een 
auto te water langs de provinci-
aleweg N203 in Uitgeest. Brand-
weer Uitgeest, de brandweerdui-
kers uit Velsen-Zuid, drie ambu-
lances, de traumahelikopter uit 
Amsterdam en de offi cieren van 
dienst brandweer, politie en am-
bulance werden opgepiept om 
hulp te verlenen bij het ongeval.

Ter plaatse bleek het mee te val-
len. Een bestuurster was door 
een nog onbekende oorzaak met 
haar auto van de weg geraakt 
en in een kleine sloot tot stil-
stand gekomen. De bestuurster 
kon zelf het voertuig verlaten en 
hoefde na controle door het am-
bulancepersoneel niet mee naar 
het ziekenhuis. Een bergingsbe-
drijf heeft de auto uit de sloot 
gehaald en afgevoerd. (bron: 
www.112-uitgeest.nl)

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
BTW

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11
Spaar nu voor

Maya de Bij knuffels
Actie geldig t/m 31 maart

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11

Frisse Elstar appel, bros boterdeeg, 
banketbakkersroom en een vleugje kaneel

AppelgAbbers

5.-
1,50 per stuk 4 voor

donker haar en is ongeveer 1.80 
meter lang. De verdachte sprak 
gebrekkig Engels en droeg on-
der andere een donker petje.

De politie komt graag in contact 
met getuigen. Heeft u iets ge-
zien? Bel dan met 0900-8844.

dereen die de kinderen een mooi 
schoolkamp gunt eind april kan 
zaterdag tussen 09:30 en 11:30 
uur zijn oud papier naar de Mo-
lenhoek brengen. 
De container staat zoals ge-
woonlijk in de Berkenstraat 
naast de school.

Theo van Eijk

Stem
18 maart

Elly Cornelisse

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

iedere week op de 
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Burgerlijke stand Castricum
Overledenen
Akersloot - 20-02-2015: Dirk Bes-
se. Castricum - 09-02-2015: Hen-
dricus Gevers. 11-02-2015: Fran-
ciscus A. Amende. 12-02-2015: 
Jacoba M. Schut. 15-02-2015: 
Hendrika Klein. 17-02-2015: Ger-
trude A.F. van den Broek. 18-02-
2015:  Martinus D.S. Wolfs. 19-02-
2015:  Hendrik Glas. 20-02-2015: 
Cornelia M.G. Clijn. 21-02-2015: 
Martje de Vries. Limmen - 13-02-
2015: Geertruida A. Vaatstra. 14-
02-2015: Niels Ris. 15-02-2015: 
Johannes J. Kool. 16-02-2015: 
Adrianus P. Smit.

Geboortes
Akersloot - 08-02-2015: Roos 
Zuurbier dochter van Arnoldus 
C.G. Zuurbier en Jorien S. Bak-
ker. Castricum - 30-01-2015: Lot-
te Corine Ribbens dochter van 
Mark R. Ribbens en Nienke Pa-
po. 09-02-2015: Nathan Gijs Hen-
drik van der Eng zoon van Tom 
van der Eng en Anne J. Bruning. 
12-02-2015: Jelissa Nicky Maria 
Zuurbier dochter van Nicky Wil-
lems en Charlotte W.M. Zuurbier. 
12-02-2015: 
Noud Henket zoon van Roy L.B. 
Henket en Marleen Monteban. 
13-02-2015: Roar Schermer zoon 
van Oscar A. Schermer en Fio-
na Arens. 14-02-2015: An We-
ijer dochter van Freek Weijer en 
Marieke H.W. Borremans. 14-02-
2015: Nova Elise Bas dochter van 
Danny Bas en Debora Mantel. 17-

02-2015: Tamar Wilma Connie Ja-
ger dochter van Rudo S. Jager en 
Annemarie van Zutphen. 18-02-
2015: Jesse de Wildt zoon van 
Jordy de Wildt en Chantal Olbers. 
19-02-2015: Jake Rijerkerk zoon 
van Arjen W.  Rijerkerk en Ta-
mara W.A. van der Plank. 22-02-
2015: Luka Cornelis Visser zoon 
van Peter H.C. Visser en Marjolein 
C. Haak. Limmen - 22-02-2015: 
Henry Klasen zoon van Jan Kla-
sen en Simone C.J. Stet. De Wou-
de - 15-02-2015: Vince Timo Key-
ner zoon van Stefan Keyner en 
Kim E. 

Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
Akersloot - 25-02-2015: Arjan T.B. 
Gottmer en Myrna C.L. Starreveld. 
Castricum - 13-02-2015: 
Rogier C. Meijen en Clasina M. 
Winkel. 19-02-2015: Sjoerd J. 
Klein Overmeen en Yvette D. Wig-
man. 26-02-2015: Benjamin Groot 
en Alexandra M. Kogels. Limmen 
- 16-02-2015: Patrick J.J. de Win-
ter en Klaziena C. Roukema. 

Huwelijk/Geregistreerd part-
nerschap
Akersloot - 18-02-2015: Fran-
ciscus J.T.J. Koenis en Afra M. 
Schouten. Castricum - 25-02-
2015: Rick Settels en Yvette Twisk. 
Limmen - 18-02-2015: Robert W. 
Feller en Cornelia P.J. van Rooij-
en. Elders - 18-02-2015: Robert J. 
Sweris en Deborah E.R.J. Kolijn.

Geef autokrakers geen kans

Castricum - Uit analyses van 
politie Castricum is gebleken dat 
er de afgelopen maanden een 
toename is van het aantal au-
to-inbraken binnen de gemeen-
te Castricum voornamelijk in de 
nachtelijke uren. Dit was voor 
hen aanleiding de eigenaren van 
dit type bestelbusjes schriftelijk 
te benaderen.
Wijkagent Wesley Wessen-
dorp (omgeving Castricum cen-
trum - zuid - noord en Oranje-
buurt): ,,De inbreker(s) hebben 
het vooral gemunt op bestelbus-
jes van het type Ford Transit en 
Opel Vivaro, maar ook andere 
types staan in deze analyse. Je 
bent even aan het vouwen, maar 
dan heb je wel in één keer alle 
eigenaren benaderd van de type 
voertuigen die het meest slacht-
offer zijn. Vaak wordt de ruit 
aan de linker- of rechtervoorzij-
de ingeslagen. Eenmaal binnen 
wordt dan middels de knop de 
achterklep geopend en zo wor-
den waardevolle spullen wegge-

nomen. Dat je geen waardevol-
le spullen in je auto moet laten 
liggen is algemeen bekend, maar 
denk ook aan andere beveili-
gingsmiddelen. De politie doet 
de volgende aanbevelingen: 
Neem contact op met je dealer 
om de knop voor de achterzijde 
uit te schakelen. Denk eens aan 
een alarmsysteem. Een Navilock 
is een afdekplaat die het navi-
gatiesysteem beschermt. Laat 
je ruiten, spiegels en het navi-
gatiesysteem etsen. Informeer 
naar voertuigvolgsystemen. In-
stalleer slotbouten om velgen te 
beschermen. Ook is het moge-
lijk om de kentekenplaten extra 
te beveiligen, hiervoor kunt u te-
recht bij de autodealer.
Bent u getuige van een (po-
ging tot) auto-inbraak? De vol-
gende informatie wil de politie 
graag van u horen om daders 
aan te kunnen houden: signa-
lementen van verdachte perso-
nen/daders: uiterlijke kenmer-
ken als lengte, haar, kleding. In 
welke voertuigen verplaatsen zij 
zich, zoals: merk, type en kente-
ken, maar dat kan bijvoorbeeld 
ook een fiets of bromfiets zijn: 
welke kleur, type, merk of ande-
re opvallende kenmerken.
Ziet u mensen in uw buurt of 
straat die daar niet thuis horen 
en bijvoorbeeld opvallen omdat 
ze meer dan normale aandacht 
hebben voor geparkeerde au-
to’s en/of de omgeving? Of heeft 
u het gevoel dat hun aanwezig-
heid niet klopt? Dit zijn situaties 
waarop de politie zo snel moge-
lijk zal reageren. Bel dan direct 
1-1-2.’’ Twitter: @POL_Wessen-
dorp

Gedumpt afval in brand
Castricum- Woensdagavond 
om 21.40 uur werden de spuit-
gasten van Limmen opgeroepen 
voor een brandgerucht aan de 
Zeeweg – N513. Het bleek ech-
ter op het einde van de Bluemer-

weg te zijn waar een hoop met 
gedumpt afval in de brand was 
gestoken. De spuitgasten heb-
ben de brandhaard geblust en 
de politie heeft het in onderzoek. 
(foto: Hans Peter Olivier)
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Mex Beachbar: weer lekker 
uitgaan in hartje Castricum
Castricum – Gezellig uitgaan in 
hartje Castricum, dat belooft Mex 
Beachbar. Deze feestbar met 
strandgevoel is sinds kort ge-
vestigd aan Dorpsstraat 20. Met 
verschillende concepten en mu-
zieksoorten willen eigenares-
se Megan Verfondern uit Assen-
delft en haar vriend Vincent We-
ber uit Castricum het uitgaans-
leven in Castricum oppeppen. 
Mex Beachbar heeft een aparte 
cocktailbar, een eigen rookhok 
en grootse plannen voor het pro-
gramma. Toegang vanaf 18 jaar.
,,Nadat wij een succesvolle bar 
in Zaandam hadden, was er een 
kans om terug te gaan naar ons 
favoriete dorp’’, aldus Megan. 
,,Wij hopen dat ons concept zo-
wel mensen uit Castricum als be-
zoekers van daarbuiten aantrekt, 
net zoals het vroeger was toen 
mensen vanuit heel Noord-Hol-
land naar Castricum kwamen om 
hier uit te gaan. Wat wij willen be-
reiken is dat onze gasten het va-
kantiegevoel krijgen. Wij vinden 
het leuk om steeds nieuwe men-
sen te ontmoeten en dat gaat ze-
ker gebeuren met ons program-
ma. Wij organiseren feesten van 
rock & roll tot house, maar ook 
komt er live bluesmuziek. Zater-
dag 7 maart is onze eerste stand 
up comedy-avond met comedi-
ans bekend van Comedy Central 
en Comedy Café Amsterdam. De 

toegang bedraagt 7,50 euro. Het 
is ook mogelijk een eigen tafel te 
reserveren.’’
Bij Mex Beachbar is een apar-
te cocktailbar waar regelmatig 
nieuwe cocktails (met vers fruit) 
worden gepresenteerd. Belang-
rijke voetbalwedstrijden zijn op 
het grote scherm te zien en als er 
een doelpunt valt is het natuur-
lijk elke keer groot feest. Mex 
Beachbar is nu geopend van 
woensdag tot en met zondag, 
maar in de zomer zijn zij zeven 
dagen per week geopend. Voor 
wat voorpret kun je kijken op Fa-
cebook: Mex Beachbar Castri-
cum.
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Oecumenisch 
vesper

Castricum - Zaterdag 7 maart is 
er om 17.00 uur is in de Dorps-
kerk te Castricum weer een oecu-
menisch vesper in de serie Red-
dende engelen. Deze vesper in de 
40-dagentijd voor Pasen zal gaan 
over Jezus op de Olijfberg, als 
hij daar bidt vlak voor zijn kruizi-
ging. Vanwaar komt hulp als een 
mens in grote nood is? Voorgan-
ger is pastor Bea Breugem. In no-
vember hield zij in Heiloo een le-
zing getiteld: ‘Een engel? Bewaar 
me!’ over de engel als boodschap-
per van God, die een bevrijden-
de invloed kan uitoefenen op een 
mensenleven, zoals zij ook zelf er-
varen heeft. Medewerking wordt 
verleend door het Liturgiekoor on-
der leiding van Jelle Jan Klinkert.

Vrouwen in en om de 
Russische literatuur

Castricum - Poesjkin, 
Dostojevski, Tolstoj, Tsjechov, 
Solzjenitsyn: wie kent ze niet? 
Maar wat is de bijdrage van vrou-
wen aan die unieke Russische li-
teratuur? Henk van Lubeck, oud-
Castricummer en Rusland-ken-
ner, geeft donderdag 26 maart 
een lezing over ‘Vrouwen in en 
om de Russische literatuur’. De 
titel van deze lezing geeft aan 
dat het hier niet uitsluitend om 
vrouwelijke auteurs gaat. Zeker 
in de 19de eeuw zijn vrouwen 
vooral ‘de vrouw van’ (Tolstoj, 
Dostojevski), dan wel ‘persona-
ge’ in romans (de diverse Anna’s 
en Olga’s). De lezing duurt twee 
uur en vindt plaats in het Bon-
hoeffer College, Pieter Kieftstraat 
20. Aanvang is 19.30 uur, de kos-
ten zijn 12 euro. Aanmelden kan 
via www.plusactiviteiten.nl, meer 
informatie: 0251-671837.

Limmen Artistiek en Creatief
Limmen - Limmen Cultuur 
houdt op zaterdag 14 en zondag 
15 maart in het Cultureel Cen-
trum Vredeburg aan de Dussel-
dorperweg 64 een expositie van 
kunstenaars uit Limmen en wij-
de omgeving. Het is voor de 
41ste keer dat Limmen Cultuur 
de expositie Artistiek en Creatief 
houdt. Dit jaar is de animo om 
mee te doen enorm en de orga-
nisatie is dan ook zeer verheugd 
met de vele nieuwe exposanten.
Op de bovenverdieping van de 
Vredeburg zullen onder andere 
schilderijen, beelden, iconen en 
glaswerk te bewonderen zijn en 
de benedenverdieping is inge-
ruimd voor  exposanten die hun 
keramiek, handgemaakte tassen, 
sieraden en sculpturen zullen to-
nen aan de bezoekers.

De feestelijke opening wordt 
dit jaar verzorgd door wethou-
der Ans Pelzer. Zij is verantwoor-
delijk voor onder meer kunst en 
cultuur binnen de gemeente. 
Op zondagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur is er op de  bovenver-
dieping een optreden van drie 
studenten van het Amsterdam-
se conservatorium, HPS Trio. De 
drie muzikanten, bestaande uit 
Bela, Zoltán en Vincent, spe-
len hun repertoire  voor de be-
zoekers van de expo. Zij spelen 
gypsy jazz,  volledig akoestisch 
en zorgen voor een vrolijke noot 
die ten goed gaat komen aan de 
sfeer op de exposities. De deu-
ren van Vredeburg zijn op bei-
de dagen geopend van 11.00 tot 
17.00 uur en de toegang is gratis.
Zie ook: wwwlimmencultuur.nl.
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Jubileumuitzending 
Castricum105 live 

Castricum – Radiozender 
Castricum105 bestaat 20 jaar 
en dat wordt gevierd. 
Op 7 maart maken de pro-
grammamakers van Castri-
cum105 een live uitzending 
vanuit het Oude Raadhuis 
aan de Dorpsstraat. In de pro-
gramma’s komen prominenten 
langs die te gast of betrokken 
zijn geweest bij programma’s 
van de omroep. In de uitzen-
ding zal worden teruggekeken 
naar het nieuws van de afgelo-
pen twintig jaar. Wat hield Cas-
tricum bezig sinds de uitzen-
dingen van Omroep Castricum 
van start zijn gegaan?
De uitzending begint om 10.00 
uur, Thom Singerling bijt het 
spits af. Om 11.00 uur is het 
de beurt aan Willem Seignette, 
om 11.45 uur hoort u het pro-
gramma 105SportLive. 
Tot 13.15 uur zullen allerlei 
sporters, die regelmatig te gast 
zijn in het programma, de re-
vue passeren. Tussen 13.15 uur 
en 14.00 zal Anton van Kaam 
met zijn programma Commuzi-

ka te horen zijn. Boy van Mou-
rik neemt het stokje daarna 
over. Om 15.00 uur is het dan 
de beurt aan Johan Vermeer, 
presentator van de Flashback-
show. 
De afsluiting is in handen van 
Sander Verschoor en Maar-
ten Glorie. Iedereen is van har-
te welkom om de uitzending bij 
te wonen. De radio-uitzending 
wordt ook live uitgezonden op 
C-TV. 
Castricum105 is tot ver in de 
regio te beluisteren via de 
ether op 105.0 FM. Op de ka-
bel is Castricum105 te ont-
vangen op 104.5FM in Castri-
cum en Bakkum en op 89.0FM 
in Limmen, Akersloot en De 
Woude. Op de digitale kabel 
is Castricum105 in Castricum 
en Bakkum te horen op kanaal 
916, in Limmen, Akersloot en 
De Woude op kanaal 786. C-
TV is digitaal te zien op kanaal 
41 in Castricum en Bakkum 
op kanaal 41 en in Limmen, 
Akersloot en De Woude op ka-
naal 46. (foto: Henk Hommes)

Castricum - Enthousiast over de 
tablet/iPad? Wie er meer van wil 
weten of overweegt er één aan 
te schaffen, kan naar het Tablet 
Café komen. Deskundige vrijwil-
ligers van Welzijn Castricum zijn 
aanwezig om te helpen bij de 
vragen. De toegang is gratis. Het 
Tablet Café wordt gehouden in 
het leescafé van de bibliotheek 
van 14.00 tot 16.00 uur op vrij-
dagmiddag 13 maart.

Tablet Café

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 21.15 uur 
zondag 19.30 uur   woensdag 20.00 uur

Birdman
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

zondag 16.00 uur  dinsdag 21.00 uur
Focus

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur 

zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  

woensdag 20.00 uur
Selma

vrijdag 18.45 uur 
Fifty Shades of Grey
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

dinsdag 20.00 uur
Michiel de Ruyter 

vrijdag & zondag 16.00 uur 
Gooische Vrouwen 2

zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.30 uur   woensdag 16.00 uur   

Paddington
zaterdag 16.00 uur   

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

zaterdag 13.30 uur   woensdag 13.30 uur   
Spongebob 2 (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur   

woensdag 13.30 uur   
Jack bestelt een broertje

Programma 5 maart t/m 11 maart 2015

Birdman op de planken
Is het een komedie of is het dra-
ma? Eigenlijk een beetje van 
allebei. De film Birdman, de-
ze week in premiere in Corso, 
gaat over acteur Riggan Thom-
son, gespeeld door Michael Ke-
aton, die in de jaren negentig 
wereldberoemd was als actie-
held Birdman in de gelijknami-
ge serie films. 
Maar nu hij werkt aan de pre-
mière van een toneelstuk op 

Broadway, worstelt hij met zijn 
ego, zijn familie en zijn carriè-
re maar bovenal met zichzelf. Hij 
huurt acteur Mike Shiner (Ed-
ward Norton) in als tegenspe-
ler, dit zorgt voor vuurwerk op 
de planken, maar chaos in de 
coulissen. 
Birdman kreeg een Oscar voor 
beste film, beste regie, beste ori-
ginele scenario en cinematogra-
fie! Kijken dus!

Selma
De Amerikaans-Britse film Sel-
ma is een must voor mensen 
die houden van geschiedenis 
en waargebeurde verhalen.
De film gaat over Martin Luther  
King die een stem gaf aan de 
onderdrukte Afro-Amerikanen 

in de Verenigde Staten. In 1965 
zou King drie vreedzame pro-
testmarsen in Alabama lopen 
van het plaatsje Selma naar 
Montgomery. 
Bij de eerste mars werd door 
de politie echter al zeer ge-
welddadig ingegrepen, waarna 
deze de geschiedenis in ging 
als het Bloody Sunday Conflict.
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Uitgeester politiek één pot nat?
Uitgeest - De afgelopen tijd 
stonden in de Uitgeester Cou-
rant een aantal ingezonden 
brieven over de opstelplaats 
voor treinen van Prorail op Uit-
geester grondgebied. De ge-
meenteraad werd daarbij ver-
weten zich onvoldoende in te 
spannen voor de belangen van 
haar inwoners. 
Dit wekt de indruk dat alle 7 
partijen in de gemeenteraad de-
zelfde mening hebben. De PvdA 
Uitgeest heeft op 13 maart van 
vorig jaar een amendement in-
gediend, waarin het voorstel van 
het college van CDA en VVD om 
akkoord te gaan met de opstel-
plaats wordt afgewezen. 
Prorail had twee varianten voor-
gelegd aan het college. Het  col-
lege van CDA en VVD stelde 
voor om Prorail te berichten dat 
Uitgeest akkoord gaat met een 

opstelplaats achter boer Groen 
in ons weidevogelgebied en niet 
de variant bij het Kooghuis. Bei-
de varianten betekenen veel 
overlast voor de inwoners in de 
Koog en in de Kleis.
Door het aannemen van het 
amendement heeft Uitgeest zich 
verzet tegen beide varianten en 
zijn nog zes varianten onder-
zocht, waarvan een aantal veel 
minder overlast voor onze inwo-
ners oplevert.
Ik roep de schrijvers van de 
brieven en alle inwoners van 
Uitgeest op om raads- en com-
missievergaderingen te bezoe-
ken en zelf te constateren dat 
de Uitgeester politiek niet één 
pot nat is.

Jelle Brouwer
PvdA Uitgeest
info@pvdauitgeest.nl

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

Popmuziek op zondagmiddag in De Zwaan
Uitgeest - Het concert van trio 
Bald met Johan Kruizinga, Men-
no Bruin en Johannes Dopme-
ijer, zondag 8 maart in De Zwaan, 
is een garantie voor een middag 
muzikaal genieten. Het trio Bald 
speelt regelmatig in deze sa-
menstelling in theaters en heb-
ben daarvoor een speciaal pro-
gramma samengesteld. Zij bren-
gen prachtig mooie samenzang 
geïnspireerd op de westcoast-

sound van o.a. The Eagles, Cros-
by Stills Nash & Young, James 
Taylor, Jackson Brown en een 
aantal eigen composities die er 
naadloos tussen passen en die 
zeer goed ontvangen worden.
Lovende recensies als “Kippen-
vel bij a capella” zijn niet onge-
woon, de reacties zijn unaniem 
zeer lovend. 

Dit optreden is op zondag 8 

maart, aanvang 14.30 uur. De 
toegangsprijs is 10 euro, Vrien-
den van de Zwaan Cultureel krij-
gen 2,50 korting. Kaartverkoop 
via boekhandel Schuyt of aan de 
zaal (mits nog beschikbaar), of 
via online reservering. 

Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel, www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl.

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. 

Naam: Bram Klingeler
Leeftijd: 18 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer Col-
lege Castricum, Havo
Nu: Hbo werktuigbouwkunde, 
Inholland Alkmaar
Duur: 4 jaar

Uitgeest - Het merk Lego 
heeft een aardige duit verdiend 
aan huize Klingeler want Bram 
bouwde dat het een lieve lust 
was als klein jongetje. Zo leer-
de hij met deze gekleurde steen-
tjes spelenderwijs al inzichten te 
verkrijgen hoe bepaalde zaken in 
elkaar staken.
Tijdens de beroepenmarkt op 
school twijfelde hij nog even tus-
sen bio-informatica en werktuig-
bouwkunde maar door de inspi-
rerende uitleg van een leraar van 
laatstgenoemde opleiding, ging 
hij overstag.
Bram: “Ik ben toen ook nog naar 
een open dag geweest bij Inhol-
land en merkte dat werktuig-
bouwkunde een studie is waar 
veel praktijk in zit, dat het vak 
heel breed is en dat er steeds 
meer werk in techniek komt, 
hielp natuurlijk ook mee.”
Met passie vertelt Bram over de 
vakken die hij in dit eerste jaar 
tegenkomt zoals Statica, hoe 
bereken je de krachten bij een 
brug, Programmeren, Technisch 
tekenen en bijvoorbeeld het 
werken met 3D programma’s. 
De natuurkundige en rekenkun-
dige vakken nemen bij deze op-
leiding een belangrijke plaats in 
en enig technisch inzicht is niet 
overbodig.

De studenten krijgen veel huis-
werk wat meteen oefenwerk is 
voor de toetsen. 
Bram: “Er wordt wel enige zelf-
standigheid van je verwacht. We 
hebben een goeie sfeer in de 
groep en zijn nu bijvoorbeeld 
bezig met een project waarbij we 
een weegschaal ontwerpen met 
elektrotechniek en daarbij moe-
ten wij ook krachten berekenen.”
De meeste leerkrachten zijn ge-
motiveerd en vindt Bram leuk om 
mee te praten. De meisjes zijn 
in de klas in de minderheid on-
danks de werving om meer da-
mes de technische kant op te 
krijgen.
Met de trein reist Bram in zeven-
tien minuten van Uitgeest naar 
Alkmaar waar hij nog een kwar-
tiertje naar school moet lopen. 

In de vierde periode van het 
tweede jaar gaat hij zijn eerste 
stage lopen, die hij zelf hoopt te 
mogen kiezen want hij heeft al 
een idee waar hij naar toe wil.
Tijdens de introductiedag zag hij 
de firma Meyn die wereldwijd 
kippenslachtmachines maakt en 
daar zou Bram zich graag meer 
in verdiepen. Bram: “In het derde 
jaar loop je het gehele jaar sta-
ge en in het vierde jaar doe je je 
eindproject met je stageadres. 
Verder wil ik nog zeggen dat dit 
geen “dan-doe-ik-dit-maar-stu-
die” is, het is een moeilijke stu-
die waar je serieus mee bezig 
moet zijn. Rekenen moet geen 
probleem zijn en technisch in-
zicht en creativiteit zijn zaken die 
zeker mee helpen.” 
Monique Teeling

Uitgeestse kandidaat voor 
waterschapsverkiezingen
Uitgeest - Op 18 maart zijn de 
verkiezingen voor het water-
schap. Philippine Brouwer-Stam 
is de enige Uitgeester kandi-
daat, die kans heeft om in het 
waterschapsbestuur van het 
Hoogheemraadsschap Hollands 
Noorderkwartier te worden ge-
kozen. Ze staat op de vierde 
plaats op de kieslijst voor Groen, 
Water & Land.

“Water’’, zegt Philippine, ‘‘is de 
rode draad in mijn leven. Ik ben 
op gegroeid in Egmond aan Zee 
als dochter van een visserman. 
Als je vlak achter de duinen-
rij hebt gewoond en je hebt re-
gelmatig een zware westerstorm 
meegemaakt, dan besef je het 
belang van een sterke zeewater-
kering.”
Een aantal jaren heeft ze met 
haar man, waterbouwkundige, 
op irrigatie- en waterstaatswer-
kenprojecten in het buitenland 
gewoond en gewerkt. Dan blijkt 
dat voldoende water en een goe-
de waterbeheersing niet vanzelf-
sprekend zijn. Een situatie die 
door de klimaatverandering ook 
in Nederland steeds vaker voor 
zal komen. 

Philippine is jurist ruimtelijke or-
dening en specialist op het ge-
bied van de Flora- en fauna-
wet. “In mijn werk doe ik projec-
ten samen met waterschappen, 
waarbij het water en de dijken 
ingepast moeten worden in de 
gemeentelijke ruimtelijke plan-

nen. Een goede samenwerking 
om alle verschillende belangen 
zorgvuldig af te wegen is daar-
bij een must.” De natuurwaarden 
krijgen daarbij haar volle aan-
dacht.
Een aspect dat ook zeker haar 
aandacht zal krijgen in het be-
stuur zijn de kosten. Als voor-
malig lid van de raad van toe-
zicht van de Rabobank vindt ze 
het van groot belang dat het geld 
goed wordt besteed en de belas-
tingen zo laag mogelijk zijn.
Tot slot stelt Philippine: “Ik hoop 
dat de Uitgeester bevolking mij 
haar vertrouwen wil schenken 
door op mij te stemmen. En ik 
zal dat vertrouwen zeker niet be-
schamen.”
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Woensdag 4  maart
ADO ‘20 B1-FC Uitgeest B1 20:00
Donderdag 5  maart
Limmen MB2-FC Uitgeest MB2 19:30
FC Uitgeest C1-Meervogels 31 C1 18:30
FC Uitgeest D2-Fortuna Wormerv. D3 19:00
FC Uitgeest D3-Alkmaarsche Boys D1 19:00
Zaterdag 7 Maart 
Junioren:
DEM A1-FC Uitgeest A1 15:15
Foresters de B1-FC Uitgeest B1 13:30
Con Zelo B2-FC Uitgeest B2 13:30
FC Uitgeest B3-Vitesse 22 B2 14:30
HSV B4-FC Uitgeest B4 12:30
ZOB B2-FC Uitgeest B5 11:15
DIOS C1-FC Uitgeest C1 12:45
FC Uitgeest C2-Zaanlandia C2 11:30
FC Uitgeest C3-Koedijk C3 12:45
FC Uitgeest C4-Koedijk C5 13:30
FC Uitgeest C5-Kolping Boys C3 13:00
FC Uitgeest C6-Kolping Boys C9 14:30
Koedijk C4-FC Uitgeest C7 13:15
Meisjes:
DIOS MB1-FC Uitgeest MB1 15:15
SVA MB1-FC Uitgeest MB2 14:30
FC Uitgeest MC1-OFC MC1 11:05
DSS MC4-FC Uitgeest MC2 10:00
FC Uitgeest MD1-Rijp (de) MD1 10:00
Pupillen:
FC Uitgeest D1-Sp. Krommenie D1 10:00
Limmen D2-FC Uitgeest D2 13:00
RKEDO D1-FC Uitgeest D3 11:00
Berdos D4-FC Uitgeest D4 09:00
FC Uitgeest D5-Koedijk D7 13:00
Bergen D2-FC Uitgeest D6 10:00
FC Uitgeest D7-Kolping Boys D11 11:30
Kon. HFC E2-FC Uitgeest E1 10:00
FC Uitgeest E2-RKEDO E2 09:00
AFC 34 E3-FC Uitgeest E3 10:30
FC Uitgeest E4-Adelbert St E2 11:30

FC Uitgeest E5-Castricum E5 10:15
Foresters de E8-FC Uitgeest E6 10:00
Kolping Boys E10-FC Uitgeest E7 09:00
FC Uitgeest E8-LSVV E6 10:15
FC Uitgeest E9-Meervogels 31 E4 10:15
LSVV E8-FC Uitgeest E10 11:00
FC Uitgeest F1-Vitesse 22 F1 09:00
Zeevogels F1-FC Uitgeest F2 09:00
Alcmaria Victrix F2-FC Uitgeest F3 10:00
Reiger Boys F3-FC Uitgeest F4 10:00
Castricum F3-FC Uitgeest F5 09:00
FC Uitgeest F6-Duinrand S F1 09:00
FC Uitgeest F7-Bergen F2 09:00
FC Uitgeest F8-Jong Holland F5 10:15
Vitesse 22 F4-FC Uitgeest F9 09:45
LSVV F9-FC Uitgeest F10 09:45
FC Uitgeest MP1-Schagen MP1 09:00
Saenden MP1-FC Uitgeest MP2 09:30
FC Uitgeest KB1 09:00
G-team:
FC Uitgeest G1 -Hellas Sport G1 11:30

Zondag 8 Maart
Senioren:
Fortuna Wormerv. 1-FC Uitgeest 1 14:00
Zouaven De 2-FC Uitgeest 2 11:00
FC Uitgeest 3-Alcmaria Victrix 2  10:30
HSV 3-FC Uitgeest 4 12:30
FC Uitgeest 5-Foresters de 6 10:30
Zaandijk 3-FC Uitgeest 6 12:00
FC Uitgeest 7-Onze Gezellen 5 10:30
SDZ 7-FC Uitgeest 8  15:00
Koedijk 13-FC Uitgeest 9  09:30
FC Uitgeest 10-Alcmaria Victrix 6 12:45
Kennemers 8-FC Uitgeest 11 11:00
Beverwijk 5-FC Uitgeest 12  11:00
Junioren:
FC Uitgeest A3-Castricum A2  13:30
Meisjes:
KFC MA1-FC Uitgeest MA1 11:30

Vriendenvoetbal 35+
Regio - Sinds een aantal ja-
ren organiseert de KNVB het 
35+ 7x7 toernooi op de vrijdag-
avond.      DEM doet met 2 teams 
aan dit toernooi mee en tot op 
heden met veel voetbalplezier. 
Het geeft de ex-voetballers veel 
voldoening om toch nog twee-
wekelijks op de velden te staan.             
Aan deze competitie kleven ech-
ter ook wat nadelen, n.l. de soms 
verre afstanden en het komt re-
gelmatig voor dat teams op het 
allerlaatste moment afzeggen, 
of zij komen helemaal niet op-
dagen.
Daarom is bij DEM het idee ont-
staan om een soortgelijk toer-
nooi te organiseren voor clubs 
uit onze regio. Dit toernooi heeft 
wat meer voordelen:
1. De afstand is minder groot; 
2. Het toernooi kan rouleren. 1x 
per 14 dagen bij een andere ver-
eniging; 
3. Men komt vaak te spelen te-
gen voetballers waar men vroe-
ger ook al tegen gevoetbald 

heeft;
4. Meer toeschouwers, dus een 
gezellige avond. 
Aangezien het regiogebonden 
zal zijn, hebben de initiatiefne-
mers de volgende verenigingen 
benaderd: ADO’20, ODIN’59, FC 
Uitgeest, Wijk aan Zee, De Ken-
nemers, SV Beverwijk, Jong Her-
cules, DEM, Vitesse’22, FC Cas-
tricum, FC Velsenoord.
De toernooivorm zou dan moe-
ten plaatsvinden op de vrijdag-
avond en begint om 20.00 uur. 
Wij vernemen graag of er be-
langstelling voor een dergelijk 
toernooi is. Er zullen waarschijn-
lijk een hoop ex-voetballers best 
nog wel een paar uurtjes tegen 
een bal willen trappen op een re-
laxte manier.          
Indien hiervoor belangstelling is, 
dan verneem ik dat graag  via 
een mail naar fcuitgeest@zig-
go.nl, zodat wij op korte termijn 
eventueel een bijeenkomst kun-
nen organiseren om verdere af-
spraken hierover te maken.

Uitgeest - Na de winst van de 
periodetitel vorige week op het 
veld van West Frisia in Enkhuizen 
trad FC Uitgeest vandaag aan op 
eigen veld tegen de buren uit 
Castricum Vitesse ’22, een heuse 
derby! De opstelling van FC Uit-
geest was op een plaats gewij-
zigd ten opzichte van de van vo-
rige week, Joost de Jong start-
te in de basis in de plaats van de 
geschorste Emiel Sinnige.
In de openingsfase nam FC Uit-
geest het initiatief wat resulteer-
de in verschillende mogelijk-
heden. Goede acties van Jorn 
Brouwer (een dribbel tot in de 
16) en Lester Half (afstandsschot 
rakelings over). Ook Vitesse ’22 
deed van zich spreken in de be-
ginfase via de snelle Rick Been-
tjes die enkele keren voor gevaar 
zorgde. 
In de 18e minuut resulteerde het 
overwicht van FC Uitgeest in de 
1-0. Joost de Jong verlengde de 
bal op Lester Half die niet aar-
zelde en vanaf 20 meter Vites-
se keeper Tom Laan het nakijken 
gaf. Ondanks de protesten van 
de Vitesse ’22 spelers die appel-
leerden voor buitenspel kende 
de goed leidende scheidsrechter 

FC Uitgeest vergeet derby 
voortijdig te beslissen

Lagerweij de goal toch toe. 
Al snel bleek de wind die dwars 
over het veld stond een behoor-
lijke invloed op het spel van bei-
de ploegen te hebben. Goed 
combinatievoetbal was voor bei-
de ploegen lastig. Ook na de 
1-0 bleef FC Uitgeest de betere 
ploeg. Beide ploegen kregen in 
de eerst helft nog wel een aantal 
mogelijkheden maar daar bleef 
het dan ook bij. 

In de tweede helft kwam FC Uit-
geest zeer goed uit de startblok-
ken Na 48 seconden had Ra-
mon den Nijs de wedstrijd kun-
nen beslissen. Zijn schot beland-
de echter in het zijnet waar een 
voorzet een betere optie leek 
te zijn. FC Uitgeest zakte in 2e 
helft steeds verder in. Vitesse’22 
kreeg hierdoor de indruk dat er 
nog iets te halen viel. Het rom-
melige spel van beide kanten 
resulteerde echter niet in grote 
kansen al was het Lester Half die 
zijn inzet halverwege de tweede 
helft nog wel gekeerd zag door 
Vitesse keeper Tom Laan. 
In de 85e minuut zorgde Vites-
se ’22 voor de nodige verwarring 
in het Uitgeester strafschop-

gebied. De inzet van de Vites-
se spits werd in eerste instan-
tie knap gekeerd door de pri-
ma keepende Dave Davidson. In 
de scrimmage die daarop volg-
de constateerde scheidsrechter 
Lagerweij een handsbal van een 
van de Uitgeestspelers. Ondanks 
de protesten van de FC Uitgeest 
spelers bleef scheidsrechter La-
gerweij bij zijn beslissing, pingel! 
Jort Kaandorp liet zich deze bui-
tenkans niet ontnemen 1-1. 
Al met al overheerste het gevoel 
van het verlies van twee punten 
aangezien FC Uitgeest de wed-
strijd eerder had kunnen beslis-
sen maar had kunnen geldt niet 
in het voetbal.
FC Uitgeest keeper Dave Da-
vidson is aan een sterke perio-
de bezig en mede door zijn ster-
ke optreden van vandaag werd 
Dave verkozen tot Bakkum en 
Krook speler van de week.

FC Uitgeest: Davidson, Put-
ter, van den Helder, Idema, 
Haan,  de Wit, de Jong, Brou-
wer, Zonneveld (65e min Ol-
gers), den Nijs, Half.

De Reservebal

Uitgeest - Unitas Uitgeest 
houdt onderlinge wedstrijden 
op zaterdag 7 maart in sport-
zaal De Meet. Om 9.30 uur star-
ten de selectieturnsters met hun 
wedstrijd. In de pauze volgt een 
verrassende demonstratie en er 
is een grote tombola waarbij u 
prachtige prijzen kunt winnen.
Na de pauze start om 12.30 uur 
de wedstrijd voor de recreatie 

meisjes en de jong talentgroep.
Alle jeugdleden willen u deze 
dag laten genieten met gewel-
dige turnoefeningen. U kunt nu 
van dichtbij de wedstrijdturn-
sters live zien. Zij komen uit in 
de 3e tot en met 6e divisie wed-
strijdniveaus van de KNGU.
U bent van harte welkom in 
sportzaal De Meet en de koffie 
staat klaar.

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Uitgehongerde steltlopers terug uit Afrika
Regio - Hollandse en IJsland-
se grutto’s en tureluurs keren na 
een energieverslindende tocht 
van duizenden kilometers uit-
gehongerd terug uit Spanje en 
Afrika en moeten eerst ‘opvetten’ 
om op gewicht te komen alvo-
rens verder te trekken of te gaan 
broeden. In maart is het dubbel 
druk in het Wormer- en Jisper-
veld met vogels. Overwinteraars 
als smienten en wintertalingen 
zijn zich nog volop ‘dik’ aan het 
eten alvorens te vertrekken voor 
een reis van 4000 kilometer naar 
hun broedgebieden in Siberië. 
Andere wintergasten  zijn gro-
te zilverreigers, buizerds, blauwe 
kiekendieven, torenvalken, wul-
pen, watersnippen, goudplevie-
ren, kieviten, futen, meeuwen- , 

eenden- en ganzensoorten. 
Zondag 8 maart kunt zelf u ze  
zelf zien tijdens een vaarexcur-
sie met een gids van 14.00 tot 

16.00 uur. Reserveren bij be-
zoekerscentrum De Poelboerde-
rij in Wormer via 075-6219100 of 
per e-mail bezoekerscentrum@
poelboerderij.nl onder vermel-
ding van naam, aantal personen 
en telefoonnummer. 
Kosten 12 euro, kinderen 3 euro. 
Leden Natuurmonumenten, Vo-
gelbescherming Nederland, Vo-
gelbeschermingswacht Zaan-
streek en Vrienden van bezoe-
kerscentrum De Poelboerderij 8 
euro. 
Meer informatie: www.poelboer-
derij.nl  Afvaart bezoekerscen-
trum Poelboerderij, Veerdijk 106 
in Wormer. 

Op de foto terugkerende grutto’s 
(foto: Larry Kef)

Uitgeest - Vrijdag 6 maart is er 
weer een klaverjasdrive in het 
clubhuis van FC Uitgeest. U kunt 
weer leuke prijzen winnen met 
het kaarten en de verloting. De 
avond begint om 20.00 uur en u 
bent vanaf 19.30 uur van harte 
welkom.

Klaverjassen 
bij FC Uitgeest

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Op het westergeest zijn prachtige woningen te zien met een grote verscheidenheid van uit-
straling. Een van deze woningen is  Westergeest 58, zover ik weet is de woning in 1915 gebouwd.Heel 
mooi om te zien. Foto en tekst: Ger Bus

Leven met elkaar
Uitgeest - ‘Gij die zonder zon-
den is werpe de eerste steen’ 
luidt een passage uit het Evan-
gelie volgens Johannes. Een 
voor een druipen de Schrift-
geleerden af en de overspeli-
ge vrouw blijft achter bij Jezus. 
Spijtig genoeg is deze prachtige 
passage een alledaagse realiteit 
in de wereld waarin wij leven. 
Dit zou niet zoveel problemen 
opleveren als men de werkwij-
ze zou toepassen zoals Jezus 
ons dit voordeed. Zo ook in on-
ze eigen parochie, waarin in ve-
len van ons wekelijks schuld be-
lijden en om vergeving vragen. 
Een belangrijk aspect binnen 
ons geloof is acceptatie van een 
ieder en vergeving van zonden, 
ook van en voor een ieder. 
Waarom moest het zo ver ko-
men en moest onze Pastoor ge-
straft worden op buitenspori-
ge wijze? Fouten worden over-
al gemaakt en veelal vakkun-
dig hersteld. Waarom is aan on-
ze Pastoor Bruno deze gelegen-
heid niet gegeven? Persoonlijk 
ken ik Pastoor Bruno als mens, 
een mens die open staat voor 
dialoog. Een mens waarvan de 
oorsprong in Italië ligt, een land 
dat wij niet met onze kerkelij-
ke cultuur kunnen vergelijken. 
Maar vooral ken ik Pastoor Bru-

no als een mens die dichtbij de 
mensen staat, met oprechte in-
teresse. Ik weet absoluut ze-
ker dat velen in onze parochie in 
moeilijke tijden of in periode van 
ziekte op de steun en aanwezig-
heid van Pastoor Bruno hebben 
kunnen rekenen. Wie heeft de 
Pastoor nooit een hand geschud 
aan het einde van een eucharis-
tieviering? 

Schokkend is hoe een kleine 
groep mensen één mens zo ver 
kan krijgen dat deze niet meer 
in staat is terug te keren binnen 
onze parochie. Een parochie 
waarin hij zich ooit veilig heeft 
gevoeld. Hoe moet een ieder 
binnen onze parochie zich vei-
lig voelen, als de Herder is ver-
dreven? De Herder waar sommi-
gen van ons blijkbaar nog naar 
op zoek zijn was reeds al gevon-
den. Spijtig genoeg door som-
migen niet opgemerkt, zoals ook 
de redder aan het kruis stierf. 
Aangesprokenen: haalt u alstu-
blieft eerst de balk uit uw eigen 
oog en dan pas de splinter uit 
dat van een ander zoals Matte-
us geschreven heeft. Maar blijf 
vooral in dialoog met elkaar.

J.W. Vergouw
Acoliet Uitgeest - Heerlijk en ook wel 

verhelderend om de zaken eens 
van een afstand te bekijken. Net 
terug van een dagje skiën op de 
Katschberg, in Karinthië, kun-
nen we de strapatsen van on-
ze tegenstanders in de compe-
titie eens onder de loep nemen. 
Sinds we in alle lijnen na ron-
de 1 de spelverdelingen invoe-
ren kunnen we, ook op vakantie, 
analyseren wie het goed heeft 
gedaan, of minder goed, en, 
vooral voor jezelf, waar verbeter-
punten kunnen worden geïden-
tificeerd. Want beter bridgen, 
dat willen we allemaal wel. Zoals 
de Friezen zeggen (nu eens een 
keer geen latijn): ‘sizzen is neat, 
mar dwaen is in ding’.
Neem spel 15 in de A-lijn. Twee 
kampioenskandidaten lopen te-
gen een gedeelde nul aan door 
opportunistisch bieden van de 
tegenpartij: 6 schoppen, con-
tract, met samen 27 pt. Hoe zou 
het bieden gegaan zijn bij die 
opportunisten? West heeft in de 
tweede hand 11 pt, dun 5-kaart-
je schoppen. Vroeger een ge-
heide pas, maar nu? Open 1 
schoppen! Bij Oost, met 16pt. 
en een 4-kaart schoppen mee, 
met daarnaast een mooie 5-krt 
ruiten, slaan direct de stoppen 
door: 4SA, azenvragen. Oost 
geeft zijn twee azen aan en West 
besluit tot 6 schoppen. Spelen is 
eenvoudig. Na de uitkomst met 
harten of klaveren is West (af-
gezien van troeven die toevallig 
ook nog ‘s dicht zitten) afhanke-
lijk van het goed zitten van rui-
ten Heer. En die zit goed. En dat 
is niet het enige dat nodig is: rui-

ten Heer moet precies in drieën 
zitten, anders gaat het feest niet 
door. Maar het feest gaat wél 
door: de twee kleinste ruitent-
jes van Oost worden hoog. Alles 
bij elkaar een kans van 18% (rui-
ten H wel of niet goed = 50%, de 
uitstaande ruitens 3-3 = 36%). 
Maar goed, Harry Twaalfho-
ven-Eric Molenaar winnen des-
ondanks deze sessie met een 
mooie 60%. Carien en Jaap Wil-
lemse overkomen deze gedeel-
de nul iets minder, maar, ‘In het 
veen ...’Rest ons nog te melden 
dat Elly en Aad Stuijt, in de D-lijn, 
de hoogste score van de avond 
halen, ruim 65% en dat Cas van 
Andel met invaller Joop Smeets 
nummer 1 wordt in de B-lijn; Op 
naar de A!

A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-
Eric Molenaar 60,83% 2 Klaas 
de Groot-Peter Kossen 58,33% 
3 Fred v Andel-Ruud Berkhout 
56,67%; 
B-lijn: 1 Cas v Andel-
Joop Smeets 55,73% 2 Wim 
Hoogeboom-Nico Molenaar 
54,69% 3 Lea v Dommelen-Nel 
Weber 54,17%; 
C-lijn: 1 Ria Beerens-Riet Me-
ijer 58,75% 2/3 Gerda Geukes-
Ans Stephan 56,25% 2/3 Theo 
Huising-Pieter Andringa 56,25%;
D-lijn: 1 Elly Stuijt-Aad Stuijt 
65,10% 2 Marianne de Groot-
Hans Kollerie 62,50% 3 Ineke 
Pabon-Martin Pabon 51,56%; 
E-lijn: 1 Riny v Wijk-Ton v Wijk 
60,81% 2 Will Griffith-Annie 
Sanders 56,44% 3 Margriet de 
Beurs-Tineke Eijking 56,35%.
Paul Wijte

        Bridgenieuws

Uitgeest - Mensenrechtenor-
ganisatie Amnesty Internatio-
nal houdt in 2015 voor de der-
tiende keer een landelijke collec-
te. In de gemeente Uitgeest zul-
len de collectanten van 1 tot en 
met 7 maart de straat op gaan. In 
2014 gingen in heel Nederland 
25.000 vrijwilligers langs de deu-
ren en werd 1,62 miljoen opge-
haald voor het mensenrechten-
werk van Amnesty.  
Met het geld dat tijdens de col-
lecte bijvoorbeeld wordt opge-
haald, kan Amnesty haar werk 
blijven doen. Bijvoorbeeld voor 
Ales Bialiatski. Op 21 juni 2014 
werd de Wit-Russische mensen-
rechtenverdediger Ales Bialiat-
ski onverwacht vrijgelaten, na 
drie jaar in de gevangenis geze-
ten te hebben. Hij zat een gevan-
genisstraf van vierenhalf jaar uit 
vanwege zijn betrokkenheid bij 
Viasna. Deze mensenrechten-
organisatie ondersteunt slacht-
offers van schendingen en ver-
zamelt informatie over de men-
senrechtensituatie in het land.  
Amnesty voerde uitvoerig actie 
voor de vrijlating van Bialiatski 
in 2013. Later gaf hij aan dat hij 
mede door de druk vanuit Am-
nesty is vrijgelaten.

‘Geef om 
vrijheid’

Regio - Tientallen grote zilver-
reigers komen elke avond in 
de winter uit de wijde omge-
ving naar de gemeenschappe-
lijke slaapplaats in het Wormer- 
en Jisperveld. Het is een fantas-
tisch schouwspel, wanneer in de 
avondschemering van verschil-
lende kanten grote witte vogels 
komen aanvliegen en plaatsne-
men in de bomen. Onlangs zijn 
er 75 geteld! 
Zaterdag 7 maart kunt u dit 
spektakel zelf aanschouwen tij-
dens een vaarexcursie met een 
gids van 18.00 tot 19.30 uur. Re-
serveren bij bezoekerscentrum 

De Poelboerderij in Wormer via 
075-6219100 of per e-mail be-
zoekerscentrum@poelboerderij.
nl onder vermelding van naam, 
aantal personen en telefoon-
nummer. Kosten 14 euro, kinde-
ren 3 euro. Leden Natuurmonu-
menten, Vogelbescherming Ne-
derland, Vogelbeschermings-
wacht Zaanstreek en Vrienden 
van bezoekerscentrum De Poel-
boerderij 10 euro. Meer infor-
matie: www.poelboerderij.nl  Af-
vaart bezoekerscentrum Poel-
boerderij, Veerdijk 106 in Wor-
mer. Op de foto zilverreigers op 
hun slaapplaats (foto: Larry Kef)
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Picobello voor grote 
klussen rond het huis

Limmen - Nu de eerste zonne-
stralen zich laten zien, gaan de 
ogen weer richting tuin. Het eerste 
groen komt weer op en de tijd is in 
aantocht dat er werk verzet moet 
worden. Maar er zijn klussen waar 
hulp bij nodig is, de wortels van 
een boom of struiken verwijderen 
bijvoorbeeld, er moet een vijver 
gegraven worden of het is hard 
nodig dat de bestrating wordt 

aangepakt. In dat geval biedt Wil-
lem Pepping van Picobello Grond-
werk Limmen de oplossing.  
,,Maar ik ben voor nog veel meer 
werkzaamheden inzetbaar”, vertelt 
Willem. ,,Zoals bijvoorbeeld het 
uitgraven van de fundering van 
een nieuwe aanbouw of het ver-
wijderen van zware objecten zo-
als bielzen uit de tuin. Bovendien 
verhuur ik mezelf als gediplo-

Geld op het dak bespaart meer

Zonbespaart, 
de totaalbespaar installateur

Castricum – Zonbespaart le-
vert kwaliteit en service en een 
van de onderdelen van deze ser-
vice is het verzorgen van de gra-
tis teruggave van de btw. ,,Wie 
door Zonbespaart een zonnes-
troomsysteem laat installeren, 
kan er op rekenen dat wij kos-
teloos zorgen voor de btw-te-
ruggave”, legt eigenaar Mark 
Meijne uit. ,,Zo hebben onze 
klanten alleen maar voordelen 
van deze regeling zonder dat zij 
er iets voor hoeven te doen. Je 
hoeft je niet in te schrijven bij 
de Kamer van Koophandel, er 
wordt alleen een btw-nummer 
aangevraagd en wij regelen al-
les. Door deze regeling zal het 
aanvangsrendement nog meer 
stijgen.’’ Mark zegt lachend: 
,,Tenslotte brengt geld op het 
dak meer op dan bij de bank.”
Naast deze service biedt Zon-
bespaart de beste kwaliteit. ,,Wij 
werken uitsluitend met topmer-
ken waarbij wij standaard tien 
jaar garantie bieden op alle pro-
ducten. Zo schaft men altijd een 
goed renderend systeem aan. Je 
kan er zelfs voor kiezen om de-
ze garanties op te rekken naar 
twintig jaar. Doordat wij gecerti-
fi ceerd en SEI erkend zijn, heb-
ben wij alle kennis en kunde in 
huis voor het monteren van een 
veilig en goed renderend sy-
steem. Het liefst komen wij bij 
de mensen thuis voor een per-

soonlijk gesprek om de situatie 
samen te bekijken en te bespre-
ken. Wat volgt is een op maat 
gesneden offerte. Daarin be-
spreken wij met elkaar welke 
verschillende systemen het best 
bij de persoonlijke situatie past.” 
En het veilig werken is een pré 
bij ons, we hebben de afgelopen 
tijd toch weer ‘installateurs’ ge-
zien die daar anders over den-
ken. Door onze samenwerking 
met Lammers-Toepoel, Aanne-
mersbedrijf Ruud Martens en 
HES elektrotechniek zijn wij in 
staat uw huis energie-neutraal 
of nul op de meter te maken. 
Dus alle facetten onder 1 dak in 

Castricum.’’
Zonbespaart is een erkend 
elektrotechnisch installateur en 
kan naast een zonnestroom-
systeem ook laadstations voor 
elektrische auto`s, LED-verlich-
ting, elektrotechnische aanpas-
singen of een geheel nieuwe 
huisinstallatie aanbieden. Bo-
vendien is dit het adres voor 
domotica, ofwel huisautomati-
sering, en beveiligingssystemen. 
Zonbespaart is gevestigd aan 
Castricummerwerf 49 in Cas-
tricum. Mailen kan naar info@
zonbespaartbv.nl of zie www.
zonbespaartbv.nl. Bellen kan 
naar 0251-676221.

meerd machinist op kraan, sho-
vel, vrachtwagen en autokraan. 
Ook kan ik tegen scherpe prijzen 
grond, zand, stenen, gebroken 
puin, grind, graszoden en com-
post leveren.” 
Willem heeft zijn vak geleerd 
op school en in de praktijk. ,,In 
2007 ben ik voor mezelf be-
gonnen. Ik werk voor grote op-
drachtgevers en voor particulie-
ren. Veel opdrachten voer ik uit 
met mijn Kubota U10 minigraver 
die maar 75cm breed is, waardoor 
veel plekken eenvoudig te berei-
ken zijn voor mij, zonder dat ik 
veel schade aanricht. En met mijn 
elektrisch aangedreven kruiwa-
gen, die 200 liter bakinhoud heeft 
en ook maar 75cm breed is, kan 
ik snel redelijk grote hoeveelhe-
den grond of ander materiaal in of 
uit een tuin transporteren zonder 
herrie en stank van een ronken-
de motor.” Willem kan ook ingezet 
worden voor rioleringswerkzaam-
heden, het uitgraven van grond 
voor de aanleg van funderingen, 
bij plaatsing van een trampoline 
of bij de realisering van een ei-
gen zwembad. En hij kan meer… 
Nieuwsgierig? Neem dan contact 
op via tel.: 06-22600915 of pico-
bellolimmen@quicknet.nl. Het 
is een aanrader te kijken op zijn 
website: www.picobellogrondver-
zet.nl. 

Kapsalon A&P staat voor 
ambachtelijke kwaliteit
Castricum - Zaterdag is aan 
Burgemeester Mooijstraat 13 
de nieuwe kapsalon A&P kap-
per geopend. Met deze kapsalon 
willen eigenaren Angelique van 
Lieshout en Peter Ten Cate am-
bachtelijke kwaliteit bieden aan 
dames, heren en kinderen die 
prijs stellen op zorg en aandacht 
als het om hun haren gaat. 
Aan het interieur van deze kap-
salon is al af te lezen dat kwa-
liteit hier zwaar weegt. In twee 
maanden tijd is de voormalige 
lingeriezaak volledig heringe-
richt met mooie kleuren en ma-
terialen en oog voor detail. De 
meubels bij A&P kapper zijn spe-
ciaal voor hen op maat gemaakt. 
,,Wij wilden geen traditioneel in-
terieur’’, aldus Peter. ,,Wij vinden 
het ambacht belangrijk.’’
Peter en Angelique werken al 
jaren samen, maar zijn nu, met 
een collega, Dennis, in Castri-
cum voor zichzelf begonnen. De 
specialiteit van Peter en Den-
nis is het knippen in een goede 
coupe. ,,Uiteraard zijn trends en 
modes belangrijk in de kappers-

wereld,’’ aldus Peter. ,,Maar het 
meest belangrijke is toch dat wij 
ervoor zorgen mensen er op hun 
mooist uit te laten zien. We luis-
teren goed naar de wensen van 
onze cliënten en geven uiteraard 
graag advies. En wij nemen alle 
tijd voor onze klanten.’’
Angelique is gespecialiseerd in 
het vakkundig kleuren van ha-
ren. Daarvoor is een specia-
le hoek in de kapsalon inge-
richt. Gewerkt wordt met kleur- 
en verzorgingsproducten van het 
Italiaanse merk Davines.
Tijdens de kappersbehandelin-
gen krijgen de klanten een heer-
lijk kopje Nespresso koffi e of bi-
ologische thee van Mr. Jones. 
Deze theesoorten zijn ook te 
koop bij A&P kapper.
Als attentie krijgen klanten de-
ze week een gratis fl esje sham-
poo (90 ml) van Davines aange-
boden. Voor een afspraak met 
A&P kapper  kan men bellen met 
06-22390093. A&P kapper is ge-
opend van maandag tot en vrij-
dag van 9.00 tot 18.30 uur en op 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Boekenweek 2015: Waanzin!
Castricum - De 80ste Boeken-
week vindt plaats van zaterdag 7 
maart t/m zondag 15 maart 2015 
en krijgt als thema ‘waanzin’, on-
der het motto: Te gek voor woor-
den. Dimitri Verhulst schrijft het 
Boekenweekgeschenk 2015. Pie-
ter Steinz schrijft het Boekenwee-
kessay.
De Boekenweekbundel Te gek 
voor woorden is het cadeau van 
de bibliotheek aan haar leden. In 
deze bundel nemen prominente 
Nederlanders u mee op reis naar 
hun meest waanzinnige ervaring. 
Het Boekenweekmagazine is een 
rijke bron van informatie bij het 
thema Waanzin: Te gek voor woor-
den. Het staat boordevol boeken-
tips: een keuze uit de mooiste boe-
ken over ‘Waanzin’.Beide uitgaven 
zijn verkrijgbaar zolang de voor-
raad strekt.
Het inmiddels traditionele Boe-
kenbal voor Lezers  dat op de laat-
ste zaterdagavond van de Boeken-
week wordt gehouden, vindt ko-
mend jaar plaats in Haarlem. Op 

zaterdag 14 maart wordt de Licht-
fabriek omgetoverd voor een groot 
feest voor iedereen die de litera-
tuur een warm hart toedraagt. Mu-
ziek, theater, interviews, signeer-
sessies en nog veel meer. Met on-
der anderen Boekenweekauteur 
Dimitri Verhulst, Hanna Bervoets, 
Kees van Beijnum en Menno Wig-
man. Het boekenweekgeschenk is 
het cadeau van de boekhandel bij 
besteding van 12,50 euro aan boe-
ken tijdens de Boekenweek: het 
Boekenweekgeschenk van Dimitri 
Verhulst. Maar dat is nog niet al-
les: op zondag 15 maart, de laatste 
dag van de Boekenweek, kunt u er 
gratis mee reizen in de trein.
De bibliotheek organiseert twee 
lezingen in het kader van de Boe-
kenweek. De eerste is op 10 maart 
door Josha Zwaan, schrijfster van 
onder andere Dwaallicht, de twee-
de op 12 maart door neerlandica 
Wil de Graaf, over Dimitri Verhulst. 
Meer informatie over beide lezin-
gen vindt u op de website van Bi-
bliotheek IJmond Noord. 
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Kees Baars toont 
klasse in libre bij WIK
Castricum - Na een opwarmpar-
tij tegen Peter Vos, die in remise 
eindigde na 26 beurten, moest 
Kees het later op de avond opne-
men tegen een zeer gemotiveerde 
Peter Groenendal. Totaal niet ge-
imponeerd door de goede presta-
tie van Peter, eerder op de avond 
tegen Jörgen Bolten, ging Kees 
van acquit af direct in de aanval, 
met een serie van 17 caramboles. 
De toon was gezet voor de rest 
van de partij, die Kees uitermate 
geconcentreerd in 17 beurten in 
zijn voordeel besliste. Met series 
van 10-11-12-17 en 23 carambo-
les gaf hij Peter geen enkele kans 
op een goed resultaat en pakte 
de vier winstpunten met een par-
tij moyenne van 6.23 en een stij-
gingspercentage van 77%. 
In zijn partij tegen Peter Groenen-
dal liet Jörgen Bolten zijn kans 
liggen om op gelijke hoogte te 
komen met koploper Piet Zon-
neveld, die afwezig was. Jörgen 
kwam geen moment in de wed-
strijd tegen een goed spelende 
Peter, die in 18 beurten zijn 75 ca-
ramboles bij elkaar had gespeeld, 

terwijl Jörgen er nog 22 moest 
maken. 
De andere kandidaat voor een 
top drie plaats, Frans Lute, kwam 
in zijn tweede partij van de avond 
tegen Jaap Rumphorst net te kort 
voor een overwinning of remise. 
Leek zijn voorsprong in de 19de 
beurt, na een prima serie van 15 
caramboles, voldoende voor de 
winst, daarna stokte de productie. 
Jaap profiteerde optimaal van de-
ze inzinking en scoorde in de laat-
ste vier beurten de benodigde 20 
caramboles bij elkaar. De stand in 
voor Huib Moot, Hein Kitsz, be-
zorgde de op derde plaats staan-
de Peter Ent een kater, door met 
1 carambole verschil te winnen in 
30 beurten, terwijl Peter 1 caram-
bole te kort kwam. Door de uitsla-
gen van vanavond zal de beslis-
sing voor de bovenste drie plaat-
sen, pas op de laatste speeldag 
zijn beslag krijgen. Stand: 1. Piet 
Zonneveld 66 punten, 2. Jörgen 
Bolten 62 punten en nummer 3 is 
Peter Ent met 60 punten. Alle drie 
de spelers hebben 22 wedstrijden 
gespeeld.

Aquariuskoor heeft grootse 
plannen in Akersloot

Akersloot - Het Aquariuskoor 
uit Akersloot is al enige maan-
den bezig met een musicalpro-
ject ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan. De musical 
Grootse Plannen in Akersloot 
wordt 17 en 18 april uitgevoerd 
in de RK Kerk. De musical is het 
project van 2015, met veel nieu-
we nummers en voor de mees-
te leden de eerste kennismaking 
met toneelspel. Wat die groot-
se plannen zijn, blijft een verras-
sing maar het wordt beslist een 
avond vol amusement.
Het idee voor een groots jubi-
leumproject ontstond enkele ja-
ren geleden tijdens de jaarver-
gadering. Een comité werd snel 
samengesteld en heel wat idee-
en hebben de revue gepasseerd. 
‘Zullen we The Passion gaan uit-
voeren, de musical Hair of een 
concert?’ Van het één kwam het 
ander en uiteindelijk is er beslo-
ten een musical te laten schrij-
ven, toegespitst op het koor en 
op Akersloot. Akersloot is de 

gemeenschappelijke factor, de 
thuisbasis. De meeste koorleden 
zijn geboren en getogen Aker-
sloters. Een scriptschrijver heeft 
van alle input iets leuks gemaakt 
en onder leiding van een regis-
seuse worden de ‘hoofdrolspe-
lers’ klaargestoomd voor het op-
treden.  
Het Aquariuskoor werd in 1990 
opgericht door oud-leden van 
het vroegere jongerenkoor van 
de RK Kerk. Was het eerst de be-
doeling om af en toe te zingen, al 
heel snel volgde een maandelijks 
optreden in de kerk, tijdens een 
dienst. Daarnaast heeft het koor 
talloze keren meegedaan aan 
korenfestivals en heeft zelfs in 
Paradiso gestaan tijdens de Ko-
rendagen. Het repertoire bestaat 
uit pop, rock en gospel. In de 
musical komt van alles aan bod. 
Kaarten zijn te koop bij No-
vy Velzeboer, Julianaweg 40 te 
Akersloot voor 5 euro per stuk, 
reserveren kan ook via mail naar: 
marian@meijne.nl.

HSV Limmen nieuws
Limmen - Hengelsportvereni-
ging Limmen start op zondag 8 
maart het wedstrijdseizoen met 
een witviswedstrijd in het eigen 
viswater het Stet.  Verzamelen is 
om 8:00 uur bij het parkeerter-
rein van Albert Heijn, na de ste-
kloting is het vertrek naar het 
viswater. De wedstrijd duurt 2 
1/2 uur. Er wordt gevist volgens 
het combiklassement. Hierbij telt 
elke gram voor 1 punt en wordt 
er per gevangen vis nog eens 25 
punten bij opgeteld. De vis wordt 
gedurende de wedstrijd bewaard 
in een ruim leefnet en pas na af-
loop gewogen en geteld. Opge-
ven vooraf is niet nodig. De kos-
ten voor deelname bedragen  3 
euro. Er worden acht witviswed-
strijden gevist, waarvan de vijf 
beste uitslagen tellen voor het 
klassement. De reglementen en 
het gehele jaarprogramma vindt 
u op www.hsvlimmen.nl.
De wedstrijd in het Stet zondag 
zal een moeilijke wedstrijd wor-
den. De resultaten van eerde-
re wedstrijden deze winter ga-
ven vangsten van soms wel 300 
vissen en gewichten tot 15 ki-
lo, maar de aalscholver-invasie 
heeft het water geen goed ge-
daan. De vis zal daardoor moei-
lijker te vinden zijn, maar er is 
altijd wel een visje te vangen. 
Voorzichtig starten en de stek 
opbouwen naar gelang de resul-
taten is het beste advies. Weinig 
lokvoer en bijvoeren met klei-
ne aasdeeltjes is in deze situatie 
vaak de beste tactiek.
Lid worden van HSV Limmen 

geeft u de mogelijkheid te vis-
sen in bijna heel Noord-Holland 
en in zo’n 70% van alle zoete vis-
wateren in Nederland. Tevens 
kunt u meedoen met de diver-
se activiteiten. Voor de jeugd is 
er een competitie, diverse spe-
cialistische cursussen en work-
shops en enkele vistrips met 
street fishing. Voor de 55+-ers 
wordt een complete woensdag-
ochtend-competitie gehouden 
en voor alle leden ouder dan 
12 jaar is er een witvis- en een 
baarscompetitie. Tevens zijn di-
verse workshops voor de jeugd 
ook voor senioren toegankelijk. 
Voor 2015 staan snoekvissen en 
de ‘method feeder’ op het pro-
gramma en zal er weer aandacht 
voor street fishing zijn.
Meer info: bel Rob Jak, 072-
5053858 na 19:00 uur. Dit is te-
vens het adres voor uw lidmaat-
schap of vergunning.

Castricum – Vanaf half april 
worden in de etalages van win-
kels in hartje Castricum kunst-
werken met het thema Vrijheid 
geplaatst. De organisatie is nog 
op zoek naar kunstenaars en 
dichters die met dit thema een 
kunstwerk willen maken en laten 
etaleren. De kunstwerken zijn ui-
teraard gericht op de 5 Mei vie-
ring. Tijdens Bevrijdingsdag wor-
den ze in de vorm van een ex-
positie bijeengebracht. De ma-
terialen, doek en papier en wat 
hiervoor verder nodig is worden 
gesponsord. Er kunnen circa 20 
deelnemers meedoen. Men kan 
zich opgeven bij Lijstenmakerij 
Ida Bakker, Dorpsstraat 102 Cas-
tricum, telefoonnummer 0251-
673977. Vraag wel even naar de 
voorwaarden en spelregels.

Kunstenaars 
gezocht

Castricum - Wilt u zich inzetten 
voor de reumabestrijding in Cas-
tricum en heeft u daarvoor een 
paar uurtjes per jaar beschik-
baar? Word dan collectant voor 
de collecteweek van het Reuma-
fonds van 16 tot en met 21 maart.  
U kunt hiervoor contact opnemen 
met het organisatiecomité voor 
Castricum: Els van Soest, 657786 
of Mieke Kamphuys, 671308. Er 
worden dringend collectanten 
gezocht voor de Dorpsstraat, M.L. 
Kinglaan,  Nansenlaan, Villa Ro-
tonda, Pr. Margriet- en Pr. Marij-
kelaan, Pr. Irene- en Pr. Beatrix-
laan, flatgebouw De Ambassa-
deur, Mr. Nijssen- en Pieter Kieft-
straat, Leo Toepoelstraat, Jacob 
Rensdorp- en Van Hoockerken-
straat, Compaanhof en een deel 
van het Schoutenbosch. Het Reu-
mafonds strijdt voor een beter le-
ven met reuma nu en een leven 
zonder reuma in de toekomst. 

Collectanten 
gezocht

Castricum – Het Informatie-
SteunPunt in de eerste lijn GGZ 
-ISP- houdt in Heemskerk en Be-
verwijk op donderdag 5 maart een 
spreekuur voor mensen met psy-
chische en sociale en/of maat-
schappelijke vragen of problemen, 
locatie Wijkcentrum d’Evelaer van 
12.00 tot 13.30 uur en in Sport-
centrum Toradoshi in Beverwijk 
van 14.15 tot 15.45 uur. In Castri-
cum is het spreekuur woensdag 
25 maart van 15.00 tot 17.00 uur bij 
Stichting Welzijn Castricum, Gees-
terduinweg 5, Castricum. Heeft u 
vragen of problemen over wonen, 
zorg of inkomen? U bent met alle 
vragen van harte welkom om sa-
men te werken aan een oplossing. 
Voor informatie: Martien Luij-
cks,023-5402030 of 023-5402030 
(kantoor ISP), of bij geen gehoor: 
06-50486221 of 06-50486221. Zie 
ook:www.informatiesteunpunt.nl.

Spreekuur ISP

Schaaksprookje 
Blekemolen duurt voort
Limmen - Vrijdag 27 februa-
ri speelden de schakers van SV 
Vredeburg de achttiende ronde 
van de interne competitie. Met 
nog precies tien ronden te gaan, 
neemt de kans op een onver-
wachte afloop toe.
In de vierde ronde van dit 
schaakseizoen kwam Barry Ble-
kemolen, die in 2011 een keer 
als zesde eindigde en verder al-
tijd buiten de top tien viel, aan de 
leiding van de ranglijst. Sinds-
dien heeft hij op basis van ve-
le verrassende overwinningen 
de koppositie niet meer afge-
staan: een waar schaaksprookje. 
Dit maal was de doorgaans ster-
ke Robin Rommel het slachtof-
fer. Lang ging het gelijk op, maar 
in het eindspel wist Blekemolen 
met opportunistische zetten een 
pion te veroveren en als eerste 
het promotieveld te bereiken. De 
achtervolgers van Blekemolen 
kwamen niet verder dan remi-
se, waardoor de voorsprong van 
Blekemolen comfortabeler vor-
men aanneemt: Bob Stolp kwam 
in een koningsgambiet niet door 
de verdedigende opstelling van 
Hidde Ebels heen, terwijl Bert 
Hollander moeite had zich de 
geslepen Jos Admiraal van het 

lijf te houden. Na een gewaagde 
aanval van Hollander nam Ad-
miraal het initiatief over en won 
een pion, maar stelde vanwege 
de latente dreigingen toch remi-
se voor. Jan Borst had de ope-
ningstrucjes van Marlies Sturk 
goed in de smiezen en wist het 
ontstane verschil van twee pion-
nen tot winst uit te bouwen. 
Marc Voorwalt verzuimde te ro-
keren in de opening en die licht-
zinnigheid werd door Gertjan 
Hafkamp hardhandig afgestraft. 
Harold Ebels en Sandra Hol-
lander maakten in een klassie-
ke Spaanse partij geen fouten, 
waarna de remise een logisch 
resultaat was. Chiel Pepping en 
Jan Brantjes speelden een lan-
ge en enerverende partij: in het 
eindspel hadden beiden geen 
goed winstplan waarna tot remi-
se werd besloten. Hans de Goe-
de hervindt enigszins zijn vorm. 
Met zorgvuldige manoeuvres 
werd de winst tegen Adri Been-
tjes veilig gesteld. 
Op donderdag 5 maart speelt 
het viertal van Vredeburg 3 een 
bondswedstrijd in Heerhugo-
waard. Een dag later volgt ronde 
negentien van de interne com-
petitie.
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Ophaaldata gft-afval

In week 11 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 9 maart. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 11 maart.
De Koog: donderdag 12 maart.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 13 maart. 

Burgerlijke stand

ONDERTROUW
R.S. Wouda en S. Visser
J. Wiebolt en L.A. Geels

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
M.J. Siebgens en C. Walsweer

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

www.kaveldealdedije.nl

4 maart 2015

HVC stelt gratis compost 
ter beschikking 
Op zaterdag 21 maart, van 09.00 tot 16.00 uur kunnen Uit-
geesters gratis compost ophalen van het parkeerterrein van 
FC Uitgeest aan de Zienlaan. Door deze compost te gebrui-
ken in uw tuin, hergebruikt u uw gft-afval op een nuttige ma-
nier. U kunt een aantal zakken of een aanhanger meenemen 
om uw compost in te vervoeren. Let wel, het is verplicht om 
uw aanhanger af te dekken met een zeil of net. 

Met deze compostactie willen HVC en de gemeente Uitgeest inwo-
ners bedanken voor hun inspanningen om gft-afval te scheiden. Dat 
kan niet op een passender manier dan door gratis compost uit te de-
len. Iedere volle groene minicontainer van 140 liter staat namelijk 
gelijk aan zo’n 15 tot 20 kilo compost. Compost gemaakt van gft is 
een uitstekende grondstof voor de bodem. Het verbetert de struc-
tuur van de grond en regelt de doorlaatbaarheid. Bovendien acti-
veert compost het leven in de bodem en slaat het voedingsstoffen 
voor planten op. Ten slotte gaat compost bodemziekten tegen. 

Afval scheiden
HVC zet zich samen met gemeenten en inwoners in om afval zo 
goed mogelijk te scheiden. In afval zitten waardevolle materialen 
die kunnen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Door af-
val goed te scheiden, worden deze materialen behouden. Zo maken 
we van uw gft- en groenafval niet alleen compost maar ook biogas. 
Gas dat gebruikt kan worden om huizen mee te verwarmen of zelfs 
om mee te koken. De eerste stap naar een schonere toekomst zet u 
thuis, met het zoveel mogelijk scheiden van gft- en groenafval.
Voor het afhalen van de compost is het verplicht om aanhangers af 
te dekken met een zeil of net. Wie dit nalaat riskeert een flinke boete. 
Meer informatie over gft en het scheiden van afval vindt u op www.
hvcgroep.nl. Op www.compostdag.nl staat meer informatie over de 
compostdag.

Vergadering Commissie AZ

Donderdagavond 5 maart vergadert de Commissie Algemene Zaken 
en Financiën. De vergadering is openbaar, vindt plaats in de raadzaal 
en begint om 20.00 uur. 
De complete agenda is te vinden via de homepage van de gemeente-
lijke website www.uitgeest.nl onder ‘Raadsinformatiesysteem’.

Lijsterbessen Geesterweg 
aan einde levensduur
Langs de westkant van de Geesterweg (de Koogzijde) staat een flink 
aantal lijsterbessen (Sorbessen) in de groenstroken. In het zuidelij-
ke deel staan ze in de berm tussen de weg en het fietspad. Naar het 
noorden toe staan ze in de breder wordende berm die grenst aan de 
Ziendervaart. 

De lijsterbessen zijn nog maar 25 jaar oud, maar omdat ze nogal 
dicht tegen de Geesterweg aan staan en ondergronds weinig ruim-
te hebben is hun levensduur beperkt. De bomen worden niet veel 
hoger meer terwijl de kronen zich niet goed ontwikkelen omdat ze 
door het vrachtverkeer ‘op natuurlijke wijze’ worden gesnoeid. Sche-
ve en onstabiele kronen gaan ten koste van de vitaliteit. 

De gemeentelijke groendienst verwacht dat het nodig is om de lijs-
terbessen in de komende twee jaar te rooien. Ter compensatie wordt 
dit voorjaar al begonnen met het aanplanten van knotwilgen. Die ko-
men dichter tegen de Ziendervaart aan. 

Een deel van de lijsterbessen langs de Geesterweg (foto: gemeente Uit-
geest).

Gemeente Uitgeest op Twitter
Volg jij de gemeente Uitgeest al op Twitter? Zo’n 2.275 volgers 
gingen jou voor om het laatste nieuws op te pikken op @gem_
Uitgeest.nl
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