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De leukste 
krant
van

uitgeest

Successen voor 
marathonschaatsers

Uitgeest - Uitgeest heeft een 
paar getalenteerde marathon-
schaatsers, bleek vorige week 
tijdens wedstrijden op regionaal 
en nationaal niveau. 
Bij de pupillen A verschenen Ja-
cob Krol, Dyon Starreveld en 
Wesley Holleberg aan de start. 
Zij behaalden op regionaal ni-
veau respectievelijk de eerste, 

tweede en derde plaats.
Op het NK was Dyon de sterk-
ste van het Uitgeestse drietal, hij 
werd negende. Jacob kwam als 
zestiende over de finish en We-
sley kwam ten val, waardoor hij 
genoegen moest nemen met de 
43ste plaats.
Op de foto van links naar rechts 
Wesley, Jacob en Dyon.

Ontsteltenis over 
resultaat baggerstort

Uitgeest - Afgelopen zomer en 
najaar heeft het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
(RAUM) bagger gestort voor de 
oever van de Dorregeesterpol-
der in het Uitgeestermeer. Het 
ging om herstelwerkzaamheden 
van een eerder project dat mis-
lukt was.

De Stichting tot behoud van na-
tuurlijke en cultuurhistorische 
waarden in de Alkmaarder-
meeromgeving is ontsteld over 

Achter een nu al in verval geraakte (zie inzet) beschoeiing liggen bergen puin als ‘natuurlijke’ oeverbe-
scherming bij Dorregeest

het resultaat van de uitgevoer-
de werkzaamheden. Achter de 
nieuw aangebrachte beschoei-
ing is volgens de stichting een 
enorme puinhoop ontstaan, om-
dat er met de bagger een grote 
hoeveelheid puin is gestort. ‘Het 
lijkt hier meer op een vuilstort-
plaats dan op een nieuw te ont-
wikkelen natuurgebied’, schrijft 
de stichting in een brief aan het 
college van Burgemeester en 
Wethouders. ‘Het RAUM heeft 
voor de aanvang van de werk-

zaamheden met stelligheid be-
weerd dat eerder gemaakte fou-
ten tot inzicht en lering hadden 
geleid en dat men nu met zeker-
heid kon zeggen dat de werk-
zaamheden tot een goed resul-
taat zouden leiden. Als het hui-
dige resultaat moet getuigen van 
vakmanschap, dan is het RAUM 
daarover nog veel uitleg schul-
dig. Bovendien heeft het RAUM 
de belanghebbenden verzekerd 
dat het zou gaan om het storten 
van niet vervuilde bagger; echter 
bagger die een grote hoeveel-
heid puin bevat, mag men gerust 
vervuilde bagger noemen. Ook 
de beschoeiing ziet er slecht uit’, 
er beginnen nu al palen te ver-
zakken. De vrees lijkt gerecht-
vaardigd dat na verloop van tijd 
de bagger met het zich daar-
in bevindende puin in het meer 
zal verdwijnen en voor de nodi-
ge verontreiniging van het water 
zal zorgen.’
De Stichting heeft haar zorgen 
geuit en om maatregelen ge-
vraagd in de brief aan het Col-
lege. Ook het RAUM is door de 
Stichting schriftelijk van haar on-
genoegen op de hoogte gesteld.
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De Zwaan Cultureel kandidaat 
voor Oranje Fonds Kroonappels

Uitgeest - Ter gelegenheid van 
de aankomende inhuldiging or-
ganiseert het Oranje Fonds de 
zoektocht naar de Kroonap-
pels. Er zijn drie categorieën: 
Jeugd, Buurt en Helpende Hand. 
De Zwaan Cultureel doet mee 
aan deze grote landelijke ac-
tie in de categorie ‘Buurt’. Van-
af nu is deze voordracht te bekij-
ken op www.kroonappels.nl on-
der gemeente Uitgeest. In het 
stemweekend van 15, 16 en 17 
maart kan iedereen uit deze ge-
meente hierop stemmen en zo 
het beschermpaar van het Oran-
je Fonds de weg wijzen naar de 
mooiste sociale initiatieven. De 
initiatieven met de meeste stem-
men in de gemeente gaan door 
naar de volgende ronde. 

Het Oranje Fonds reikt ieder jaar 

de Appeltjes van Oranje uit en 
bekroont daarmee succesvol-
le sociale initiatieven. Ter gele-
genheid van de inhuldiging van 
het beschermpaar van het Fonds 
wordt een speciale editie ge-
organiseerd. In het gehele ko-
ninkrijk kunnen maatschappe-
lijke organisaties bestaande ini-
tiatieven voordragen in één van 
de drie categorieën. De drie uit-
eindelijk winnende organisa-
ties  krijgen het predicaat Oran-
je Fonds Kroonappel en winnen 
elk 50.000 euro en een bron-
zen beeldje, uitgereikt op Paleis 
Noordeinde door de nieuwe Ko-
ning en Koningin.
Doel van De Zwaan Cultureel 
is om mensen (jong en oud) de 
mogelijkheid te bieden in het 
dorpshuis de Zwaan te genie-
ten van allerlei culturele activi-

teiten, zoals theater, film, mu-
ziek en kunst. Tevens bieden wij 
daarmee de gelegenheid aan ar-
tiesten op te kunnen treden in 
een kleinschalig theater. Ook 
voor amateur muzikanten bie-
den we maandelijks een plat-
form om voor publiek te kun-
nen spelen. Filmliefhebbers bie-
den we mooie alternatieve films 
en kunstenaars bieden we expo-
sitie gelegenheid.
De Zwaan Cultureel krijgt geen 
subsidie of andere reguliere fi-
nanciële ondersteuning. Onze 
inkomsten zijn uitsluitend op-
brengsten uit kaartverkoop en 
Vriendenbijdragen. De culturele 
sector heeft het steeds moeilijker 
door de slechte economische si-
tuatie. De Zwaan Cultureel biedt 
inmiddels 5 jaar zeer succesvol 
allerlei culturele activiteiten aan. 
En heeft daarmee zijn verdienste 
voor de lokale bevolking meer 
dan bewezen. De Zwaan Cultu-
reel wordt volledig gerund door 
circa 20 vrijwilligers.

Het Oranje Fonds steunt sociale 
initiatieven door geld, kennis en 
contacten. Per jaar besteedt het 
Fonds ongeveer 30 miljoen aan 
zo’n 8.000 grote en kleine maat-
schappelijke organisaties. De fi-
nanciering hiervan komt van de 
Nationale Postcode Loterij, de 
Lotto en van Vrienden en het be-
drijfsleven. De Prins van Oran-
je en Prinses Máxima zijn be-
schermpaar van het Fonds. 

Kijk op Uitgeest

Uitgeest - Koninginnedag 
zal dit jaar anders zijn dan 
elk ander jaar. En terwijl ik 
dit schrijf realiseer ik me dat 
het 30 april officieel helemaal 
geen Koninginnedag is. Vorig 
jaar hebben we de voorlopig 
laatste Koninginnedag ge-
vierd. Natuurlijk, we krijgen 
er Koningsdag voor terug; 
maar ik weet niet of u dat 
ook heeft: ik moet erg aan de 
naam ‘Koningsdag’ wennen.  
Maar als het net zo feestelijk 
wordt gevierd als Koningin-
nedag, weet ik zeker dat het 
snel inslijt. 
Dit jaar hebben we geen au-
bade. Wel jammer, maar juist 
om 10.00 uur staat het offici-
ele moment gepland dat Ko-
ningin Beatrix afstand doet 
van de troon. Ik zit dan aan 
de televisie gekluisterd, en u 
waarschijnlijk ook. Maar we 
kunnen in dankbaarheid te-
rugkijken naar alles wat de 
Koningin voor, met name de 

saamhorigheid in ons land, 
heeft betekend.
Maar ondanks dat 30 april 
dit jaar wel heel anders zal 
zijn, weet ik zeker dat er één 
ding hetzelfde is. En dat zijn 
de vrijmarkten. Ook onze ei-
gen Uitgeester kindervrij-
markt zal de straten rondom 
het Regthuysplein weer tot 
een ouderwets gezellige boel 
maken!

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Troonswisseling

Snel en effectief (voet-)
wratten verwijderen

Uitgeest - Bij de reguliere be-
handeling van wratten (met  
vloeibare stikstof) wordt de om-
liggende, gezonde huid vaak be-
schadigd. Dat maakt de behan-
deling pijnlijk en veroorzaakt 
blaren en wonden. De nieuwste 
technologie om wratten effec-
tief te behandelen is door mid-
del van Penetrating Jet Freezing 
met de CryoPen. Met de komst 
van deze pen kunnen wratten nu 
snel en succesvol worden verwij-
derd tot op de millimeter nauw-
keurig. Bij Salon Yvon aan de 

Hogeweg 74c in Uitgeest wordt 
deze behandeling toegepast.
Het gecontroleerd vernietigen 
van ongewenst weefsel door 
nauwkeurige toepassing van 
bevriezing wordt in de medi-
sche wereld Cryotherapie ge-
noemd. Het is een algemeen er-
kende methode van behandelen. 
Door bevriezing vindt weefsel-
beschadiging plaats, het bevro-
ren huiddeel sterft af en wordt 
vervangen door nieuwe gezonde 
huid. Het bevriezen met de Cry-
oPen heet Penetrating Jet Free-

zing. Onder hoge druk (55 bar) 
komt een straal vloeibaar N2O-
gas van -89°C vrij via een micro-
fijne applicator. Met deze tech-
nologie kan men tot op de mil-
limeter nauwkeurig werken en 
diep in het wrattenweefsel door-
dringen, zonder de gezonde om-
liggende huid te beschadigen. 
Daarom zijn behandelingen met 
de CryoPen nagenoeg pijnloos, 
waardoor langer en dieper ef-
fectief behandeld kan worden. 
Meestal volstaan 2 tot 3 behan-
delingen om een succesvol re-
sultaat te bereiken. Er is geen 
nazorg nodig want er ontstaan 
geen blaren of wonden. 
Om succesvol wratten te behan-
delen moet er in de meeste ge-
vallen eerst eelt worden verwij-
derd. Omdat eelt verwijderen 
vooral door pedicures wordt ge-
daan, is men met  (voet)wratten 
bij de voetverzorger op het juis-
te adres. Steeds meer pedicures 
zijn speciaal getraind en gecer-
tificeerd om met de CryoPen te 
werken. Zij hebben kennis van 
de verschillende soorten wrat-
ten en kunnen u uitstekend ad-
viseren en behandelen. Wilt u 
meer weten over snel en effec-
tief wratten verwijderen met de 
CryoPen dan kunt u hiervoor  te-
recht bij Salon Yvon, Hogeweg 
74c in Uitgeest, tel. 0251-314629. 
Zie ook: www.salonyvon.eu.

MHCU MA1 wint 
kraker tegen Xenios
Uitgeest - Zaterdag stond voor 
de meisjes A1 van mixed hoc-
key club Uitgeest de thuiswed-
strijd tegen Xenios uit Amster-
dam op het programma. Xenios 
(achter Uitgeest de nummer 2 op 
de ranglijst) kwam met een sterk 
team richting Uitgeest want al-
leen bij winst zouden zij nog in 
het spoor van Uitgeest kunnen 
blijven.
Vanaf de eerste minuut werd de 
wedstrijd gekenmerkt door het 
zeer hoge bal tempo en de strijd 
van twee kanten. Over en weer 
waren er kansen maar toch wa-
ren de grootste kansen voor Xe-
nos. Door goed keeperswerk van 
Michelle Dekker en een bal die 
van de lijn werd gehaald door 
Anouk Scheffer hield Uitgeest 
tot de rust de nul. In aanvallend 
opzicht creëerde Uitgeest weinig 
waardoor het bij aanvang van de 
rust 0 -0 stond.

In de tweede helft werden de rol-
len vanaf de eerste minuut vol-
ledig omgedraaid, Uitgeest was 
de ploeg die domineerde en die 
kansen creëerde. Het was dan 
ook volledig tegen de verhoudin-
gen in dat uitgerekend Xenios op 
een voorsprong kwam. 
Onverminderd ging Uitgeest 
door opzoek naar een treffer. Al 
vrij snel kwam er een uitgelezen 
mogelijkheid voor Uitgeest in de 
vorm van een strafcorner. Deze 
strafcorner werd door een ver-
dedigster van Xenios met haar 
lichaam gestopt op de doellijn 
wat resulteerde in een strafbal. 
Coach Jort Gaartman heeft hier-
voor een echte specialist in huis 

in de vorm van Gwen van Heijst, 
die de bal hard en zuiver in de 
hoek plaatste. 
Vijf minuten voor tijd was het op-
nieuw Gwen van Heijst die na 
een mooie combinatie met An-
ne Jansen met een mooi schot 
in de verre hoek zorgde voor de 
2-1. Na een paar zenuwslopen-
de laatste minuten was het eind-
signaal daar en had Uitgeest 
de volle drie punten te pakken. 
Door deze mooie overwinning 
blijft Uitgeest lijstaanvoerder in 
de 1e klasse.

Deze week speelt meisjes A1 op 
woensdagavond om 19.45 een 
doordeweekse wedstrijd tegen 
Castricum. Zaterdag zal er om 
16.15 aangetreden worden tegen 
Bloemendaal. Beide wedstrijden 
worden afgewerkt op sportpark 
de Koog.

Volleybal 
Voluit

Uitgeest - Het wedstrijd-
overzicht van Volleybal-
club Voluit ziet er als volgt 
uit:

Zaterdag 16 maart 

Voluit MI 1 - Zaanstad MI 
4 10:00
Voluit XC 1 - Compaen JC 
1 11:00
Voluit MI 1 - vv Jonas MI 
5 11:30
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Dorine van Rij exposeert
Limmen - De in Limmen woon-
achtige kunstenares Dorine 
van Rij exposeert de komende 
maanden bij restaurant Zeezicht 
op het strand van Castricum. 

Dorine appliceert natuurlij-
ke materialen op en met acryl-

verf tot verrassende composities. 
Daarnaast verwerkt zij indrukken 
en impressies opgedaan tijdens 
reizen naar verre bestemmingen. 
Een specifi eke fascinatie heeft zij 
daarbij ontwikkeld voor deuren, 
deuren die een opening kunnen 
bieden of juist iets afsluiten. Optreden Toonbeeldensembles

Castricum - Het jaarlijkse en-
sembleconcert, georganiseerd 
door Toonbeeld, vindt zaterdag 
16 maart plaats in de Maranat-
hakerk. 

Op het programma staan on-
der andere De Toonstrijkers, 
Teens on Tune, een ensemble 
met blokfl uit, gitaar en harp, het 
speelleerorkest, de schakelklas 
keyboard, een gitaarensemble, 
saxofoonkwartet en kinderkoor 
Het sterrenkoor. Aanvang 19.30 
uur, entree gratis.

‘Swingen langs de Duinrand’
Castricum - Zaterdag 16 maart 
vindt in de recreatieruimte van 
camping Geversduin de muziek-
avond ‘Swingen langs de Duin-
rand’ plaats, georganiseerd door 
muziekvereniging de Molenwiek 
uit Castricum, in samenwerking 
met Wouter Vos van eetcafé Ge-
versduin. Aanvang 19.45 uur. Er 
zijn optredens van de volgende 
bands: AriShock Jazz Saxofoon-
kwartet, de Seaside Bigband, 
de Dixiefun Jazzband (foto), de 
Swing! Dance Band en de uit-
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Castricum - De Boekenweek 
is 16 tot en met 24 maart en 
heeft als thema ‘Gouden Tijden, 
Zwarte Bladzijden. Peter Schat, 
voorzitter van de Stichting Mili-
tair Erfgoed Groot Amsterdam, 
houdt op woensdag 20 maart 
in de bibliotheek van Akersloot 
een lezing over de geschiedenis 
van de Stelling. Aanvang 20.00 

Lezingen in de Boekenweek
uur, entree 3,00 euro. Reserve-
ren in de bibliotheek of op tel. 
0251-312948. Op donderdag 21 
maart om 20.00 uur geeft Rick 
van den Broeke in de bibliotheek 
van Castricum een lezing over de 
VOC en de nootmuskaatplanta-
ges op de Banda Eilanden. Re-
serveren in de bibliotheek of tel.  
0251-655678. Toegang 6,00 euro. 

CDA IJmond antwoordt 
op vragen over zorg

Regio - ,,Hoe moet het met mijn 
kind met een iq van 30 en een 
zorgzwaartepakket 3? Ze woont 
nu in een instelling, maar dat 
is straks alleen nog voor zorg-
zwaartepakket 5. En dagbeste-
ding gaat ook al weg.’’ De vraag 
van een moeder die goed op de 
hoogte is van alle dreigende be-
zuinigingen. Bejaardenhuizen 
verdwijnen, 100.000 verzorgen-
den verliezen hun werk. En er is 
aan alle kanten geldgebrek in de 
zorg. En dat terwijl de mensen 
steeds ouder worden.
Maandagavond kwamen meer 
dan honderd bezoekers vol vra-
gen naar de CDA IJmond bij-
eenkomst in de Jansheeren in 
Heemskerk met het thema: ‘Hoe 
verder met de zorg?’ CDA Twee-
de Kamerlid Mona Keijzer, wet-
houders en politici van de vier 

gemeenten, zorgverzekeraars en 
zorgverleners waren aanwezig 
om iets te vertellen en vragen te 
beantwoorden.
Als oppositiepartij kan CDA 
geen beleid maken. Het blijft  
bijschaven en alternatieven aan-
bieden. En er komt heel wat op 
ons af. ,,75% bezuinigen op huis-
houdelijke hulp is eigenlijk af-
schaffen’’, aldus Mona. Ook het 
gegeven dat in 2016 de AWBZ 
wordt wegbezuinigd baart haar 
zorgen. ,,Het is het einde van de 
zorgplicht. Ik hoop dat wordt in-
gezien dat dit zo niet kan. Ook de 
overdracht van Jeugdzorg naar 
gemeenten is zorgelijk, er moet 
nog heel veel worden geregeld. 
Er zijn grenzen aan de bezuini-
gingen!’’ 
De gemeenten krijgen een grote 
taak in de nieuwe vorm van zorg. 

Daar zullen ook andere partij-
en aan mee moeten doen, zoals 
zorgverzekeraars en zorgverle-
ners. Wie krijgt de regie? En hoe 
gaat het er uit zien? Kleinschali-
ge zorg in de wijk, is dat de op-
lossing? Maar hoe moet het met 
al die mensen die niet zelfstan-
dig kunnen wonen? ,,Er zal veel 
creatiever met mogelijkheden 
moeten worden omgesprongen, 

uitgaande van het bekende keu-
kentafelgesprek met WMO. We 
zullen allemaal wat zelfredza-
mer moeten worden en allemaal 
een steentje bijdragen. Oude pa-
tronen moeten worden losge-
laten en we moeten openstaan 
voor nieuwe vormen, zoals de 
Kanteling van het WMO voor-
staat.” (Karin Dekkers/foto: Leo 
Tilmans).

Vermist: Joh. Vermeerstraat 
Akersloot: rode kater, klein wit 
befje, wit aan voorpootjes, 3 wit-
te 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, achter kniekousen, on-
gecastreerd, jong. Het Gorsland 
Castricum: witte langharige kat, 
rode plek op kop, pluimstaart.

Inlichtingen bij Ria Dol, tel. 0251-
658504.

smijter van de avond de Boeren-
kapel de Kinkeluters.

VVD wil zwembad in Heiloo
,,Willen we een zwembad 
of sluiten we de zaak?”
Castricum - ,,Ons zwembad De 
Witte Brug is oud, voldoet niet 
aan Olympische eisen en gaat de 
gemeente al gauw ruim 500.000 
euro per jaar kosten. Om nog een 
aantal jaren mee te kunnen moet 
er bovendien zo’n twee miljoen 
euro aan worden verspijkerd. De 
VVD is daarom een paar jaar ge-
leden al met het voorstel geko-
men om een zwembad met an-
dere gemeenten samen te bou-
wen en te exploiteren.” Aan het 
woord is Marcel Jansen van de 
VVD. ,,De raad heeft het college 
opgedragen deze mogelijkheid 

te onderzoeken. Gebleken is dat 
een zwembad met Olympische 
mogelijkheden, met faciliteiten 
voor verenigingen en voor maxi-
maal 365.000 euro per jaar mo-
gelijk is. De VVD wil graag een 
heldere discussie over de juis-
te vraag: ‘Willen we een zwem-
bad of sluiten we de zaak omdat 
het geld op is?’ Het antwoord 
van onze fractie op die vraag is 
duidelijk: samen met Heiloo een 
nieuw bad bouwen, dat aan al-
le eisen voldoet voor veel minder 
geld. Dat is beter dan voor een 
gesloten deur staan!” 
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Rock Around de Burgerij
Limmen - Het begint een 
jaarlijkse traditie te worden; 
rock ‘n roll, boogie woogie 
en blues in De Burgerij. Op 
zaterdag 16 maart treden de 
bands Pepping Express en 
Poor Man’s Limo op. 

Pepping Express staat onder lei-
ding van de legendarische Henk 
Pepping. Deze band zorgt ervoor 
dat het optreden één groot feest 
wordt. Met de energie van een 
bolbliksem en de snelheid van 
en intercity dendert de Pepping 
Express door het repertoire van 
blues, boogie woogie en rock 
’n roll. Met invloeden van grote 
namen als Jerry Lee Lewis, Rob 
Hoeke, Cuby and the Blizzards is 
een eigen sound ontstaan. Poor 
Man’s Limo is een achtmans-
formatie die is begonnen als 
‘Bluesbrothers’.  De band speelt 
nu veel klassiekers met het be-
tere blaaswerk van de kopersec-
tie. Het gevarieerde repertoire 
brengt soul en rythm & blues” uit 

de jaren ‘60 en ‘70 met uitstap-
jes naar herkenbare ‘classics’. De 
Burgerij op de Dusseldorperweg 
103 in Limmen gaat om 20.30 
uur open. Kaarten kosten in de 
voorverkoop: 12,50 euro en aan 
de zaal 15 euro. Verkrijgbaar bij 
De Burgerij in Limmen, tel 072-
5051519 /06-20741511, bij Gall 
& Gall, Vuurbaak 7, 072-5054880 
of via de website www.rocka-
round.nl. 

Rockconcert voor 
CliniClowns bij Bobs

Uitgeest - ‘Tribute to the clas-
sics of rock’ is een festival met 
muziek uit de jaren ‘60, ‘70 en 
‘80. De organisatie is in handen 
van vrijwilligers en de opbrengst 
gaat in zijn geheel naar Clini-
Clowns. Op zaterdag 16 maart 
wordt het muziekfestival gehou-
den bij Bobs die de locatie be-
langeloos beschikbaar stelt. 

CliniClowns geeft zieke kinde-
ren, vaak met een levensbe-
dreigende aandoening, een mo-
ment van plezier tijdens hun ver-
blijf in een ziekenhuis. De band 
So Heart treedt op, Totolicious, 

Another Journey en 4Eigner. Sa-
men zorgen zij voor een afwisse-
lend programma.
Cliniclowns is van de partij met 
een informatiekraam, net zoals 
Bikers Against Child Abuse. De 
groep motorrijders wil een vei-
lige omgeving realiseren voor 
misbruikte en mishandelde kin-
deren. Het muzikale programma 
start om 20.00 uur. Kaarten kos-
ten 12.50 euro in de voorverkoop 
en 15.00 euro aan de kassa.
Kaarten zijn online te bestellen 
via www.tributetotheclassicsof-
rock.com. Het feest duurt tot 
2.00 uur. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 18.30 & 21.15 uur
zondag 15.45 & 20.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  
Oz the Great and Powerful - 3D

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur
Silver Linings Playbook

donderdag 20.00 uur 
zondag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
Amour

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
Verliefd op Ibiza

vrijdag 18.30 uur 
dinsdag 14.00 uur
Life of Pi - 3D

zaterdag 15.45 uur
zondag 13.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
Zambezia - 3D

zaterdag & zondag 15.45 uur 
Chimpanzee (NL)

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

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 14.00 uur 

Bobby en de Geestenjagers

Programma 14 maart t/m 20 maart 2013

OZ The Great and Powerful
Wanneer Oscar Diggs, een niet 
al te bekende tovenaar met du-
bieuze bedoelingen, uit het stof-
fige Kansas is gehaald en naar 
het levendige Land van Oz is ge-
bracht, denkt hij dat hij de hoofd-
prijs heeft gewonnen. Roem en 
rijkdom staan hem tegemoet, 
totdat hij drie heksen tegenkomt. 
Ze zijn er niet van overtuigd dat 
hij de grote tovenaar is waar ie-
dereen op heeft zitten wach-
ten. Met grote tegenzin wordt hij 

in de grote problemen van het 
Land van Oz en haar bewoners 
meegesleurd. 
Oscar moet er achter zien te ko-
men wie goed en wie slecht is 
voordat het te laat is. Hij gebruikt 
zijn magische krachten met be-
hulp van illusie en creativiteit en 
verandert zichzelf zo in de gro-
te en krachtige tovenaar van Oz. 
Tegelijkertijd probeert hij ook 
een beter mens te worden. De 
film is in 3D.

In Chimpanzee maken de film-
bezoekers kennis met de kleine 
Oscar, een speelse en nieuws-
gierige chimpansee. De Afri-
kaanse bossen zijn een speeltuin 
voor de kleine enthousiaste Os-
car en zijn mede jonge chimpan-

Chimpanzee sees. Zij spelen liever dan dat ze 
samen met hun ouders een mid-
dagdutje doen. 
Maar als Oscar’s familie wordt 
bedreigd door een concurre-
rende groep chimpansees wordt 
hij aan zijn lot over gelaten, tot-
dat een verrassende bondgenoot 
verschijnt en zijn leven voorgoed 
doet veranderen.

Nieuw 3D-systeem en 
nieuw scherm voor Corso
Castricum - Maandag in de-
Corso Bioscoop een vernieuwd 
3D-systeem geplaatst. De wat 
zwaardere bril wordt vervangen 
door een soort zonnebril die niet 
meer zo zwaar zal aanvoelen. 
Speciaal voor de jongste bezoe-
ker is er een kleinere versie van 
de 3D bril. Een tweede voordeel 
is dat de bezoekers nu eenmalig 
een 3D bril aangeschaft die in ei-

gendom blijft. In zaal 1 wordt het 
doek vervangen door een speci-
aal ‘Silver Screen’. Dit doek heeft 
een grotere lichtopbrengst waar-
door de film met een minder felle 
lamp geprojecteerd kan worden.
Met het nieuwe spektakelstuk 
Oz The Great and Powerful in 3D 
heeft iedereen de kans om met 
dit vernieuwde  3D systeem ken-
nis te maken.

Timmerdorp
Castricum - Op zaterdag 23 
maart kunnen maximaal 225 
kinderen van 9.30 tot 11.00 
uur worden ingeschreven 
voor deelname aan Timmer-
dorp 2013. Het timmerdorp 
vindt plaats van maandag 12 
tot en met vrijdag 16 augus-
tus. Inschrijvingen kunnen 
alleen door een volwassene 
worden gedaan. 

De voorbereidingsdagen voor 
het verdienen van stempels start 
al op 8 augustus. Naast een ei-
gen kind/kinderen kan men 
maximaal één ander kind in-
schrijven. De inschrijving vindt 
plaats in de Visser ‘t Hooft 
school gelegen aan de Kemp-
haan 17. Deelname kost 20 euro 
en per gezin dient een volwasse-
ne twee stempels te halen. Een 
stempel kan verkregen worden 
door een aantal uur een bijdra-
ge te leveren aan de totstand-
koming van het timmerdorp. De 
activiteiten voor het verkrijgen 
van de stempels dienen bij het 
inschrijven opgegeven te wor-
den. Voor het inschrijven voor 
de stempelactiviteit EHBO is een 
EHBO-diploma vereist. Hiervoor 
kan alleen worden ingeschreven 
als ter plaatse een kopie van het 
diploma overlegd kan worden. 
Voor meer informatie zie: www.
timmerdorpcastricum.nl. 

Lentekermis bij Borst
Bakkum - Vrijdag 15 maart om 
21.00 uur openen William en Fa-
bian Borst de zaaldeuren voor de 
negende editie van de Lenteker-
mis. Die avond speelt de band 
Kraakthelder (foto), de avond er-
na de feestband D-Sign.  
Kraakthelder staat met een ener-
gieke show altijd garant voor een 
groot feest! Met krachtig ritme-
werk, gillende gitaren en swin-
gende sax neemt Kraakthelder 
het publiek mee in een muzika-
le reis door de tijd, waarin ste-
vige rock- en popnummers wor-
den afgewisseld met pompen-
de feestmuziek. Kraakthelder 
weet  steeds weer de voetjes van 
de vloer te krijgen en de tent op 
de kop te zetten. Zaterdagavond 

gaat het feest verder met D-Sign.
D-Sign is vernieuwend, eigen-
tijds en vooruitstrevend. Dat is 
ook terug te zien tijdens hun op-
tredens. Dat de muzikanten jong 
zijn is in dit geval een groot voor-
deel. 
Levenslust en speelplezier doet 
niet onder voor de kwaliteit van 
de muziek. Bij ieder optreden 
staat de band vol passie op het 
podium en dat stralen ze ook uit. 
Met een knipoog naar het oude-
re repertoire, spelen de  musici 
vooral nieuwe muziek. De hui-
dige top 40 lijsten worden goed 
bijgehouden, zodat hun reper-
toire lijst steeds up to date blijft. 
Vooral jong uitgaanspubliek zal 
zich uitstekend vermaken.
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Akersloot - Maandag 18 maart 
vanaf 20.00 uur is er een con-

Contact GDB

Boekenweek duurt nu weer een week! 

Bijzondere voorstelling bij 
Laan en geopend op zondag
Castricum - Een Boekenweek die een week duurt, is dat nieuws? 
Ja, want de boekenweek duurde jarenlang tien dagen. Nu loopt 
het van zaterdag 16 tot en met 24 maart. Zaterdag treedt om 14.00 
uur een bijzonder gezelschap op bij Boekhandel Laan. Het is een 
voorstelling rond schrijver Luuk Imhann die zingt en speelt, Kim 
Grisel op de klarinet en Sietse Damen op de piano. 
Zondag 17 maart is de boekhandel open vanaf 12.00 uur en zon-
dag 24 maart kan men vrij reizen met het boekenweekgeschenk 
in de hand. Die ontvangen klanten bij aankoop van 12,50 euro aan 
Nederlandstalige boeken. Kees van Kooten heeft het geschreven 
en het heet: De Verrekijker. Hij kwam erachter dat zijn verrekijker, 
die hij als kind van zijn vader kreeg, misschien wel een oorlogs-
buit is en dat gaat hij uitzoeken. Staande in deze digitale wereld 
kijkt hij met zijn verrekijker naar wat was, wat is en wat zal blijven.

De voorstelling
De onverschilligheid van rozen is een muziekpoëzievoorstelling 
naar het poëziedebuut van Luuk Imhann dat in de lente van 2012 
uitkwam bij de Witte Uitgeverij. In de voorstelling achtervolgt een 
naamloze dichter een meisje met ogen van karamel, maar hij 
durft haar niet aan te spreken. Hij wendt zich tot zijn denkbeeldi-
ge vrienden en verliest zich in een wereld die niet bestaat. Wan-
neer Nieuwjaar voor de deur staat, zijn de karakters hun fanta-
sievorm ontgroeid en treffen ze elkaar allen in een boekwinkel 
waar ze voor de nooit gemaakte keuzes van hun leven komen te 
staan. De onverschilligheid van rozen gebruikt minimale middelen 
en grootse gebaren. Want grote woorden maken kleine mensen. 
Ging de papieren versie gepaard met de illustraties van kunste-
nares Janne Schra, als muziekpoëzievoorstelling wordt de dichter 
bijgestaan door componist en pianist Sietse Damen en klarinet-
tiste Kim Grisel. Met verhalen en liedjes brengen drie jonge kun-
stenaars zo een intense voorstelling, die het midden houdt tus-
sen jazzimprovisaties, minimalisme, kleinkunst en poëzie. Muziek 
en tekst vol speelplezier en liefdevolle odes naar de grote schrij-
vers van toen en nu. 

In de bres voor kort strandparkeren
Castricum - Weer worden in de 
politiek van Castricum schou-
ders gezet onder een goedko-
per tarief voor kort autoparke-
ren aan het strand van Castri-
cum aan Zee. Dit keer zijn het de 
coalitiepartijen VVD, CK&G, D66 
en oppositiepartij De VrijeLijst, 
die het gemeentebestuur opdra-

gen om nog voor het zomerreces 
met een voorstel te komen dat 
gesteund wordt door de grond-
eigenaren en parkeeronderne-
mer Cambium BV. De partijen 
hebben samen een kleine meer-
derheid in de gemeenteraad van 
Castricum. De parkeertarieven 
in Castricum aan Zee bepalen al 

sinds jaar en dag de lokale agen-
da. Tot een vergelijk met de ex-
ploitant van het parkeerterrein 
over een gedifferentieerd par-
keertarief kwam het nooit. 

De gemeenteraad stemt donder-
dag over de opdracht van de col-
legepartijen plus De VrijeLijst. 

Vaudevill’age bij Borst
Bakkum - Vaudeville is muziek-
theater met liedjes, ontstaan op 
basis van het Franse improvi-
satietoneel. Bij Borst werd af-
gelopen weekend voor de eer-
ste keer Vaudevill’age gehouden 
met diverse verrassende optre-
dens. 
De opening werd gedaan door 
Evi Smith, zang, en Rick van het 
Hof die haar op zijn gitaar be-
geleidde. Beiden zijn vijftien 
jaar oud en zij traden voor het 
eerst op voor publiek. Dat ging 
ze goed af. Jabik Veenbaas las 
daarna zijn gedichten voor en 
het trio Through Six Eyes kwam 
met een try-out. Ron Lindeman 
begeleidde zichzelf op akoes-
tisch gitaar en zong zelfgeschre-
ven teksten over verloren lief-
des. De stand-up comedian Yu-

ri van Disseldorp zorgde daar-
na voor een vrolijke noot. Kunst-
schilder Gezien van de Riet las 
een aantal gedichten voor onder 
begeleiding van Auke. Het the-
ma was: ‘Niets is veel, als je niets 
verwacht’. Verassend waren Ma-
rielle Koeman, Jos  van Beest en 
Jos Zonneveld met een humo-
ristisch stuk. Pauline en Wynzen 
van Fruns lieten de voeten over 
de vloer swingen met een med-
ley van lindy-hop dansen. Als af-
sluiting werd door Sietse Da-
men, Luuk Imhann en Kim Grisel 
de poëzievoorstelling ‘De onver-
schilligheid van rozen’ gebracht.
De volgende Vaudevill’age is op 
22 juni om 20.30 uur. Ook op-
treden? Aanmelden kan via ho-
telborst@casema.nl ter attentie  
van Ellen Borst.

Limmen - Poes Suus wordt 
sinds woensdag 6 maart vermist.
Wie het beestje veilig thuisbrengt 
ontvangt een beloning van hon-
derd euro. Suus hoort thuis bij 
de familie Legdeur, Vuurbaak 28, 
tel.: 072-5054219.

Suus is weg

Zoektocht  naar 
Romeins schip 

Castricum - ,,De radarmetin-
gen van Ron van Wezop af-
gelopen woensdag waren ge-
slaagd, maar ze konden niet he-
lemaal verwerkt worden. Op za-
terdag 16 maart wordt daarom 
achter het Strandvondstenmuse-
um een hermeting gedaan.” Aan 
het woord is Menno Twisk van 
het Strandvondstenmuseum. Hij 
vermoedt dat achter het muse-
um de overblijfselen van een Ro-
meins schip te vinden zijn. ,,Za-
terdag wordt niets aan het toe-
val overgelaten. Er wordt met-
een met verschillende frequen-
ties gemeten. Aan het einde van 
de dag geven de onderzoekers 
in het museum een complete 3D 
presentatie van de verstoring in 
de grond. De verwachting is, dat 
het in ieder geval een object van 
grote archeologische waarde zal 
zijn; de resten van een kelbput of 
van een schip. Als het een schip 
is, zou het in oudheid terug kun-
nen gaan tot aan de Romeinse 
tijd. Aangezien op deze plek zich 
een oever bevond van de noor-
delijke uitloper van de Oerrijn.” 

Bezwaar tegen WOZ-
waarde is vaak lonend
Regio - Aan het begin van elk 
jaar krijgen huizenbezitters een 
brief van de gemeente waarin 
de WOZ-waarde (Wet waarde-
ring onroerende zaken) opnieuw 
wordt vastgesteld. Dit lijkt een 
formaliteit, maar is een zeer be-
langrijke waardebepaling die di-
recte gevolgen heeft voor diver-
se andere financiële gebieden.
Hoe hoger deze waarde wordt 
vastgesteld, hoe hoger het be-
lastbaar inkomen namelijk 
wordt. Hierdoor is veelal meer 
belasting verschuldigd en kun-
nen aanspraken op toeslagen 
afnemen. Zo is de WOZ-waarde 
gekoppeld aan de volgende be-
lastingen en tegemoetkomingen: 
de onroerendezaakbelasting van 
de gemeente; de vaststelling van 
het eigen woningforfait voor de 
inkomstenbelasting; de vermo-
gensrendementsheffing voor de 
inkomstenbelasting voor wo-
ningen die niet tot hoofdverblijf 
dienen; de watersysteemheffing 
voor het waterschap; de hoog-
te van de tegemoetkoming van 
zorgtoeslag; de hoogte van de 

tegemoetkoming kindgebonden 
budget; de hoogte van de tege-
moetkoming kinderopvangtoe-
slag; de bepaling van de erfbe-
lasting indien de woning in een 
nalatenschap valt.
Bezwaar maken tegen de WOZ-
beschikking is dan ook in veel 
gevallen lonend. Bij twijfels over 
de vastgestelde WOZ-waarde, 
bijvoorbeeld omdat een huis in 
de straat of buurt voor een veel 
lager bedrag verkocht wordt, 
kan binnen zes weken bezwaar 
worden aangetekend bij de ge-
meente. De nationale ombuds-
man maakte onlangs bekend, 
dat vijftig procent van de inge-
diende klachten wordt toege-
kend. De moeite waard dus om 
dit eens nader te onderzoeken. 
Flynth IJmond heeft ervaren ex-
perts in dienst die u graag ad-
viseren en bijstaan bij het op-
stellen en indienen van het be-
zwaarschrift. Meer weten of van 
gedachten wisselen? Neem con-
tact op met Adri Sprokholt of An-
dré Tempelaar op 0251-246064 
of via ijmond@flynth

Kennemerplein 20   2011 MJ Haarlem 
Tel.: (023) 551 23 14          Fax: (023) 532 70 18 
e-mail: haarlem@flynth.nl     www.flynth.nl

Tienjarige Iskra met musici 
van internationale faam 

Castricum - Vanwege het tien-
jarig jubileum pakt Iskra groots 
uit met harpiste Lavinia Me-
ijer op zaterdag 23 maart in de 
Dorpskerk en saxofonist Benja-
min Herman op zaterdag 27 april 
in Hotel Het Oude Raadhuis. La-
vinia Meijer is een van de be-
kendste en meest gelauwerde 

harpisten van deze tijd. Het jubi-
leumconcert van Lavinia Meijer 
is inmiddels uitverkocht. 

Saxofonist Benjamin Herman is 
een van de meest vooraanstaan-
de jazzmusici  van dit moment. 
Hij deelt  met vele internationale 
jazzmusici  het podium. Kaarten 

voor Benjamin Herman kunnen 
besteld worden via www.iskra.nl. 

tactavond van de lokale politie-
ke partij GDB met belangstellen-
den in Hotel Akersloot. Ben van 
der Valk is gastspreker .



Uitgeest - Stormvogels speel-
de haar laatste zaalwedstrijd in 
de nu afgelopen zaalcompetitie 
en stelde teleur door rode lan-
taarndrager Hilversum haar eer-
ste overwinning te laten behalen 
in een ook teleurstellende wed-
strijd. Ook wat toeschouwers 
betreft was de belangstelling in 
sporthal Kerkelanden in Hilver-
sum nauwelijks aanvaardbaar.
Stormvogels begon deze wed-
strijd best goed en kwam dan 
ook op een 0-2 voorsprong, eerst 
in de 2e minuut door Evelien 
Nootebos met een afstandschot 
vanaf zijkant korf en vervolgens 
in de 5e minuut door Gerard Val-
kering, ook via een zuiver af-
standschot, 0-2 dus.

Na de vakkenwisseling kon de 
tweede aanval niet gelijk door-
drukken en in de 9e minuut 
was het de thuisclub dat op 1-2 
wist te komen. Wel gaf Stormvo-
gels gelijk het juiste antwoord 
via aanvoerder Sebastiaan van 
derBosch, 1—3. Maar Hilversum 
kwam in de 10e minuut op 2-3 
en slaagde erin om ook de ge-
lijkmaker te scoren uit een straf-
worp,3 -3 .
Dat had al een waarschuwing 

moeten zijn voor Stormvogels, 
er werd te statisch gespeeld en 
er was geen goede balcirculatie 
waardoor de tegenstander in fei-
te in het zadel werd geholpen.

In de 13e minuut kon Stormvo-
gels desondanks weer op voor-
sprong komen via een treffer van 
Demi Erkelens vanuit een mooie 
wegtrekbal, 3-4, maar drie mi-
nuten daarop maakte het altijd 
lastige Hilversum de gelijkma-
ker, 4-4.
Vervolgens was het kommer en 
kwel en het duurde negen minu-
ten eer er weer gescoord werd 
en dat was dan ook nog Hilver-
sum dat voor het eerst in deze 
wedstrijd een voorsprong kon 
nemen, 5-4.

Stormvogels kwam in de 28e mi-
nuut via Evelien Nootebos op 5-5 
maar Hilversum scoorde gelijk 
daarop 6-5. 
Een benutte strafworp van Dan-
ny Haije betekende 6—6 en de-
ze stand leek ook de ruststand 
te gaan worden, maar met luttele 
seconden te spelen werd er een 
afstandschot van Hilversum af-
gevuurd en voor de bal in de korf 
verdween had de scheidsrechter 

     Korfbalflits
       Stormvogels

afgefloten voor de rust, deson-
danks telde deze scheidsrechter, 
afkomstig van Dalto , de goal ge-
woon waardoor er een 7-6 ach-
terstand was bij de rust.

Na de rust kwam Stormvogels 
op 7—7 gelijk door Evelien Noot-
ebos, zij benutte een stip van de 
ingebrachte Jelmer van Dam, 
maar vanaf dat moment was het 
de thuisclub die het heft in han-

den nam en in 7 minuten tijd uit-
liep naar een verrassende 11-7 
voorsprong. Pas toen kon Storm-
vogels haar achtste goal aante-
kenen via Sebastiaan v.d Bosch, 
11—8.
In de 12e minuut werd het 12-8 
waarna Jelmer van Dam uit een 
doorbraak de 12-9 voor zijn re-
kening nam en ook de 12-10.

Maar toen het in de 19e minuut 

13-10 werd en in de 23e minuut 
zelfs 14-10 was het duidelijk dat 
de thuisclub de eerste overwin-
ning ging behalen van dit bin-
nenseizoen en dat tegen Storm-
vogels, de nummer twee op de 
ranglijst. 

Ingeborg Laanbroek maakte nog 
een fraaie goal zodat de eind-
stand uiteindelijk 14-11 werd. 
(Edu Snijder)

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

PASEN IS VERRUKKELIJK…!!
En de dagen ervóór ook…..

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo):

PAASPROEFSTOLLETJE 
dat smaakt altijd ! van € 3,50 nu € 2,95 !!
(gratis bij 1 volle spaarkaart)

PAASSTAAF
met roomboter-amandel  van € 4,95 voor € 3,95 !!
(gratis bij 2 volle spaarkaarten)

Handgemaakte Chocolade Paaseieren….
lekker en héél mooi !!

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-CENTRUMBETROUWBARE 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 
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Naam: Mariam Schelvis (17 jaar)
Vooropleiding: Bonhoeffer Col-
lege Castricum Vmbo tl
Beroepsopleiding: mhbo Jour-
nalistiek en Communicatie 
Utrecht
Duur: 3 jaar met eventuele door-
stroming hbo 4 jaar

Uitgeest - Mariam dacht er-
over om iets met forensisch on-
derzoek te gaan doen maar kon 
bij nader inzien toch niet zo goed 
tegen bloed. Omdat ze vroe-
ger altijd kinderverhalen schreef 
over dolfijnen die verliefd wer-
den op orka’s en in groep 7 een 
gouden griffel won voor het bes-
te verhaal, was het niet zo gek 
dat ze uiteindelijk koos voor een 
journalistieke richting. 
Het verschil met de middelbare 
school is wel groot. Mariam: “Op 
het Bonhoeffer zaten leraren nog 
wel eens achter je aan met huis-
werk. Nou, dat doen ze hier niet 
hoor, het is je eigen verantwoor-
delijkheid, je moet het zelf doen.”
Per vak verschilt het nogal wat 
huiswerk betreft maar het is re-
delijk veel. De reistijd is lang, met 
de trein naar Zaandam waar ze 
overstapt naar Utrecht, dan nog 
13 minuten met de tram en een 
stukje lopen. Al met al is zij zo’n 
anderhalf uur onderweg, dus het 
meeste huiswerk wordt in de 
trein gemaakt. 
Mariam: ”Daar heb ik misschien 
wel te makkelijk over gedacht, 
die reistijden zijn best vermoei-
end.” 
Tot nu toe vindt Mariam de oplei-
ding leuk en met name het com-
municatie-gedeelte. De hbo vak-
ken psychologie en communica-

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. 

tieleer bevallen haar het beste, 
informatica en rekenen vindt ze 
minder. Het journalistieke deel 
valt een beetje tegen omdat het 
over kranten gaat en Mariam’s 
ambitie ligt bij de tijdschriften. 
Mariam: “Daarom wil ik hier-
na hbo gaan doen en kan ik die 
richting op.” 
Haar studieloopbaanbegeleider 
staat open voor vragen en als 
leerlingen ergens moeite mee 
hebben dan is er de mogelijk-
heid tot het nemen van bijles-
sen. Momenteel loopt zij stage 
bij Douglas in Beverwijk.
Mariam lachend: “Nee dat heeft 
niets met journalistiek te maken 
maar dit is puur voor werkerva-
ring en het omgaan met klanten. 
Volgend jaar loop ik wel een half 

jaar stage in het journalistieke 
vakgebied.”
Verder merkt zij dat veel mensen 
er van uit gaan dat dit echt een 
‘meidenopleiding’ is maar dit jaar 
zaten er zelfs meer jongens in de 
klas dan meisjes en in ande-
re klassen zit ook veel manvolk. 
Aan het studentenleven neemt 
Mariam geen deel en dat komt 
doordat Utrecht centraal ligt en 
leerlingen uit verschillende de-
len van Nederland komen. Ma-
riam: “Na schooltijd vliegt ieder-
een een andere een kant op.”
In de toekomst kiest zij toch echt 
de richting van mode-tijdschrif-
ten en wil ze lekker gaan reizen. 
En wie weet krijgt ze ooit een Vo-
gue-achtig tijdschrift waarvan zij 
de baas is! (Monique Teeling)

200 meter rondom molens vrij houden

Regels voor vuurwerkverkooppunt
Uitgeest - Schotvanger Beheer 
B.V. heeft vorig jaar bij de ge-
meente een aanvraag omge-
vingsvergunning ingediend voor 
het oprichten van een vuurwerk-
verkooppunt aan de Molenwerf 
36. Tijdens de raadsvergadering 
van 28 februari werd via agen-
dapunt acht aan de raadsleden 
voorgesteld in te stemmen met 
een verklaring van geen beden-
kingen. Maar er waren wel enke-
le bezwaren.

Het zijn vooral de  molens in Uit-
geest, ‘De Kat’ en ‘De Dog’, die 
gevaar kunnen lopen. Raadslid 
Schouten (PU): “Ik heb de brand 
in de Akersloter molen ‘De Ou-
de Knegt’ nog vers in het geheu-
gen. Die ging in de nacht van 
2000/2001 binnen tien minuten 
in vlammen op, toen deze door 
een vuurpijl geraakt werd.” Vuur-
werk, gekocht bij het verkoop-

punt zal ongetwijfeld direct na 
de koop worden afgeschoten 
met alle gevaar van dien. Schou-
ten stelde voor 200 meter rond-
om de genoemde molens vrij te 
houden en verzocht het colle-
ge met klem hiervoor de nodi-
ge maatregelen te treffen. Bo-
vendien verzocht hij het colle-
ge aan de politie te vragen hoe 
die daar tegenover staat. Maar 
als het verkooppunt er komt, hoe 
kan je dan voorkomen, dat de 
jeugd zich houdt aan genoem-
de begrenzing? Schouten stelt 
voor de 200 meter vast te leggen. 
“Dan weet iedereen waar hij of 
zij aan toe is.” 

Taak van ondernemer
Jongeren zullen direct na koop 
het één en ander willen uitpro-
beren en dan is het gevaar  al di-
rect aanwezig, vooral als bijvoor-
beeld ook de wind nog eens ver-

keerd staat. Raadslid Eilert (Pv/
dA) vindt het de taak van de on-
dernemer er voor te zorgen dat 
er geen incidenten ontstaan. Bij 
verkoop zou telkens aan jonge-
ren kunnen worden uitgelegd 
wat het gevaar is. Zij zouden 
binnen een cirkel van 200 meter 
geen vuurwerk moeten gaan af-
steken, maar verderop. Wethou-
der Linnartz vroeg zich af of de 
politie dit niet kan handhaven. 
Karel Mens (VVD): “Dit is niet 
te handhaven, dat weten we van 
tevoren al.” Jan Dubelaar (PU): 
“Je kunt niet handhaven als er 
geen regels zijn.” 

Na de meningen van de raadsle-
den gehoord te hebben besloot 
burgemeester Baltus er op te-
rug te komen nadat via een APV 
(Algemene Plaatselijke Verorde-
ning) bepaalde regels zijn vast-
gesteld. (Marga Wiersma) 

Thema-avond Katholieke 
Vrouwenbeweging
Uitgeest - De katholieke Vrou-
wenbeweging organiseert op 19 
maart een thema-avond met als 
titel: ‘Heeft u alles geregeld?’.
Ieder mens maakt het vroeg 
of laat mee; een ziek familielid, 
vriend of vriendin. Wat moet er 
gebeuren, wat is er geregeld? 
Wat wil de zieke zelf, kan zij of hij 
het nog aangeven? 
En wat te doen bij een sterfge-
val in naaste familie of vrienden-
kring: wat is er vastgelegd, wat 
zijn de laatste wensen en wat te 
doen rond alle administratie? 
Heel veel zaken moeten worden 
geregeld en uitgezocht. Dit kan 
veel tijd vergen, en die is er vaak 
niet. Voor mensen die dit alles 
van tevoren goed willen regelen 
kan het een enorm voordeel zijn 
hierbij een steuntje in de rug te 
krijgen. Er kan heel veel vastge-
legd worden.
Bij een overlijden b.v. uw wen-
sen bij een uitvaart en avondwa-
ke, maar ook alles wat geregeld 
moet worden rond de financiële 
afhandeling. Echter ook kunnen 
wensen vastgelegd worden inza-
ke een (tijdelijke) ziekenhuis- of 
verpleeghuisopname. 
Bij dit alles telt: wat wilt u abso-
luut wel of, wellicht nog belang-
rijker, wat wilt u pertinent niet?  
Belangrijk is ook de vraag wie 

er is aangesteld om alles te re-
gelen. Veel kan worden vastge-
legd: in praktische zin alles rond 
de afhandeling van een nala-
tenschap, maar ook de invulling 
van een eventuele avondwake 
en wensen rond de uitvaart. Al 
die persoonlijke wensen kunnen 
worden vastgelegd in een zoge-
naamde nalatenschapmap. De-
ze map is niet alleen bedoeld als 
“draaiboek” voor bij een overlij-
den, ook kunnen hier afspraken 
in worden opgenomen voor als u 
ziek wordt en/of (tijdelijk) de re-
gie moet overgeven aan een ver-
trouwenspersoon. We krijgen er 
vroeg of laat allemaal mee te 
maken; in de zorg voor onze ou-
ders, voor onszelf, onze familie-
leden en vrienden. Het op schrift 
stellen van dit alles kan heel veel 
onrust vermijden. 

Hans de Vries, nalatenschapma-
kelaar en Henk Beentjes, lid van 
de Rafaelgroep van de parochie 
Uitgeest kunnen u er op de the-
ma-avond van de Vrouwenbe-
weging alles over vertellen. Geen 
“zware” avond, maar wel waar-
devol. De avond begint om 20.00 
uur, en is alleen voor leden toe-
gankelijk. Verdere informatie: Ti-
neke Vermeij-Krom, tel. 0251-
310916. 

Klassiek en hedendaags 
concert in Geesterheem
Uitgeest - Op dinsdag 19 maart vindt in het restaurant van woon-
zorgcentrum Geesterheem, ViVa! Zorggroep, een concert plaats, dat 
in nauwe samenwerking met Stichting Muziek In Huis wordt geor-
ganiseerd. 
Het ensemble Trio Rodin, bestaande uit Carles Puig Ruscallera - viool, 
Jorge Mengotti Rodero - piano, Esther Garcia Calvo - cello, zal een ge-
varieerd klassiek programma brengen. Het trio richt zich op het pre-
senteren van grote werken van de kamermuziekliteratuur in een breed 
van locaties en stijlen, van klassieke tot hedendaagse muziek.
Trio Rodin werd opgericht in 2010 in Utrecht (Nederland) met als doel 
zich te richten op een professionele loopbaan in de kamermuziek met 
pianotrio repertoire. Het trio volgde cursussen en verschillende mas-
terclasses gehouden door gerenommeerde musici, zoals Kees Huls-
mann, Timora Rosler, Alan Weiss, Martijn  v. d. Hoek, Mirabela Dina, 
Sebastian Colombo, Utrecht string quartet, Trio Arbós. Trio Rodin heeft 
concerten gegeven in verschillende zalen in Spanje en Nederland en 
prijzen op diverse internationale concoursen gewonnen. 
Het programma start om 15.00 uur en duurt twee maal dertig minuten. 
De toegang is gratis, voor consumpties moet uiteraard betaald wor-
den. Het adres is woonzorgcentrum Geesterheem, Dr. Brugmanstraat 
15 in Uitgeest.



Wereldcup Duivensport 
voor koppel uit Uitgeest
Uitgeest - Het team van de Uit-
geesters Tim de Goede en Piet 
van Hoolwerff genaamd ‘Dut-
ch Day Racers’ heeft het bijna 
onmogelijke klaargespeeld, om 
binnen 5 jaar een Wereldtitel in 
de duivensport te pakken.
Na in 2009 al de twaalfde bes-
te en in 2011 de vijfde beste duif 
van Nederland te hebben ge-
wonnen, klonk vorige week tij-
dens de Olympiade in Nitra in 
Slowakije het Wilhelmus voor de 
twee Uitgeester postduivenfana-
ten. 
Ze wonnen de Cup in de cate-
gorie Olympic eenhoks races 
die wereldwijd gehouden wordt. 
In deze categorie zendt bijna 
elk land ter wereld een twintig-
tal jonge duiven naar een ge-
zamenlijk hok. Op deze hokken 
worden deze duiven verder groot 

gebracht en vliegen daar geza-
menlijk uit, om na 4 tot 5 weken 
de eerste trainingvluchten af te 
werken. Ze komen steeds weer 
terug op dat hok van de training 

vluchten. Die trainingsvluchten  
worden zorgvuldig opgebouwd, 
20, 40, 60 kilometer opbouwend 
tot 450 kilometer vanaf dat hok. 
De finale van 450 kilometer telt 
voor de punten. Het voordeel 
van deze hokken is dat alle dui-
ven een gelijke verzorging en 
training hebben, dus ook gelij-
ke kansen.
Wereldwijd zijn er 14 van deze 
hokken, die onder auspiciën val-
len van de FCI, wat staat voor Fe-
deration Columbofile Internatio-
nal. De twee beste uitslagen tel-
len voor deze titel, en daar de 
Uitgeesters maar aan 3 vluchten 
hebben deelgenomen was de 
keuze (noodgedwongen) niet zo 
moeilijk. Met een derde, vijfde en 
23ste prijs tegen uiteindelijk dui-
zenden duiven wonnen ze deze 
cup met overmacht.

Passieconcert van 
Projectkoor Heemskerk
Uitgeest - Het projectkoor 
Heemskerk verzorgt op zondag 
24 maart een passieconcert in 
de Ned. Herv. kerk in Uitgeest. 
Het concert begint om 15.00 uur, 
de kerk is open vanaf 14.30 uur. 
Uitgevoerd worden: Die Sieben 
Worte Christi am Kreuz van Cé-
sar Franck en het Stabat Mater 
van J.Rheinberger.
Medewerkers aan dit concert 
zijn: Mirjam Betjes (sopraan), 
Mathijs Frankena (tenor), Wim 
de Vries (bariton), Cor Duin 
(bas), Gerrie Meijers (orgel/pi-
ano) en Nelly Kemper (algehe-
le leiding). 

De toegang bedraagt 12,50 eu-
ro. Kaarten zijn te koop bij Boek- 
en Kantoorboekhandel Schuyt, 
Middelweg, Uitgeest en bij 

Boekhandel Stumpel, Kerkweg, 
Heemskerk. Kaarten zijn ook te 
koop aan de kerk of via 0251-
235310.

Stem op de Uitgeester 
‘Kroonappels’

Uitgeest - Alle Uitgeesters wor-
den van harte uitgenodigd 15, 
16 en 17 maart hun stem uit te 
brengen op vier plaatselijke so-
ciale initiatieven op de website 
www.kroonappels.nl. Twee zijn 
er van de StichtingBo, een van 
het Rode Kruis Uitgeest en een 
van De Zwaan Cultureel. Zij din-
gen zo mee naar drie geldprijzen 
van 50.000 euro en een ‘Appeltje 
van Oranje’-kunstwerk. Die wor-
den 16 mei op paleis Noordeinde 
uitgereikt door de nieuwe koning 
Willem-Alexander en de nieuwe 
koningin Máxima.
De initiatieven die de Stichting-
Bo heeft aangemeld staan ge-
registreerd als ‘Therapie’ en ‘De 
20 van Bo’. StichtingBo organi-
seert therapie voor kinderen met 
niet-aangeboren hersenletsel. 
Het Rode Kruis Uitgeest brengt 
het project ‘Meet & Eat Uitgeest’ 
hernieuwd onder de aandacht. 
Dat is gericht op het ontlasten 
van mantelzorgers. De Zwaan 
Cultureel wil jong en oud in het 
dorpshuis laten blijven genieten 
van culturele activiteiten.
Het Oranje Fonds wil met het 
programma ‘Kroonappels’ bij-

zondere activiteiten ondersteu-
nen in drie soorten: ter verster-
king van de samenhang of leef-
baarheid in een buurt; ter verbe-
tering van kansen voor de jeugd; 
ter ondersteuning van mede-
mensen ‘als helpende hand’. 
Voor elk van die categorieën is 
een van de geldprijzen beschik-
baar.
Op 15, 16 en 17 maart worden 
via de site www.kroonappels.nl 
landelijk stemmen uitgebracht 
op de bijzonderste activiteiten. 
Van 21 tot 28 maart volgen nog 
regionale stemrondes en op 18 
april worden de landelijke win-
naars bekend tijdens een lande-
lijke selectiedag.  
De aanstaande koning en ko-
ningin zijn sinds de oprichting 
beschermpaar van het Oranje 
Fonds. Naast de jaarlijkse uitrei-
king van de Appeltjes van Oran-
je bezoeken ze regelmatig bij-
zondere initiatieven die door het 
Oranje Fonds gesteund worden. 
Ter gelegenheid van de aanko-
mende inhuldiging van de nieu-
we koning en koningin wordt 
deze speciale actie ‘Kroonap-
pels’ georganiseerd.   

Prestatieafspraken met 
Kennemer Wonen
Uitgeest - Wethouder Wil 
Spaanderman van de gemeente 
Uitgeest en directeur-bestuur-
der Dick Tromp van woningcor-
poratie Kennemer Wonen onder-
tekenden maandag officieel de 
onderlinge ‘Prestatieafspraken 
2013-2015’. In deze eerder door 
de gemeenteraad goedgekeur-
de overeenkomst bevestigen 
gemeente en woningcorporatie 
hun visie, intenties, prioriteiten 
en plannen op het gebied van de 
volkshuisvesting in Uitgeest.
Gemeente en corporatie willen 
de komende jaren verder sa-
menwerken aan: het realiseren 
van betaalbare huisvesting voor 
inkomens tot 40.000 euro; het 
verbeteren van de leefbaarheid 
in buurten; de uitvoering van de 

provinciale woonvisie; de ont-
wikkeling en uitvoering van het 
strategische voorraadbeleid van 
de corporatie; een efficiënte in-
zet van financiële middelen voor 
maatschappelijke doeleinden en 
projecten. 
De gemeente en Kennemer Wo-
nen staan samen voor de be-
schikbaarheid en betaalbaarheid 
van woningen in prettige wijken. 
Kennemer Wonen heeft in Uit-
geest een kernvoorraad van een 
kleine 1200 woningen. Voor 78 
procent daarvan zijn de huren 
lager dan 537 euro per maand. 
Voor 21 procent lopen de huren 
van 537 tot 681 euro. Slechts 1 
procent van de huren ligt boven 
de 681 euro en daarmee boven 
de drempel voor huurtoeslag.     

Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen en wethouder 
Wil Spaanderman (rechts) bij de ondertekening van de afspraken (fo-
to: gemeente Uitgeest)

Laatste brug 
in Waldijk

Uitgeest - Deze week is be-
gonnen met heiwerkzaamhe-
den voor de laatste brug in 
de Waldijk. De betonnen brug 
komt over het water bij de 
toegang van Aan de Krom-
me Sloot. 
Naar verwachting wordt het 
bouwwerk nog voor de zomer 
opgeleverd. 

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Ondertrouw
J.L.J.H. Hofman en R. Heijne
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Uitgeest - 2013 is het Jaar van 
de Slang. ‘En wat heeft dat met 
bridge te maken?’, hoor ik u den-
ken. Nou, we hebben hier al eer-
der zijdelings melding gemaakt 
van de kunsten van de bridgers 
Arie van der Eng – Jaap Willem-
se. Dat zij hun mannetje staan 
wisten we al, maar als ik het 
goed heb, scoren zij de laatste 
drie wedstrijden al zeer hoog, en 
dat eigenlijk zonder dat er veel 
ruchtbaarheid aan wordt ge-
geven. Bij deze dus nu wel. Zij 
schrijven met overmacht de vier-
de periode op hun naam. En zij 
doen dat, is mijn waarneming, 
sluipenderwijs. Vandaar die 
slang. En dus toch maar even kij-
ken of er een parallel is. Van in-
ternet geplukt: ‘Alle Slang-perso-
nen zijn uitstekende denkers en 
ze maken hun reputatie waar op 
gebied van intelligentie en ver-
stand. Ze houden van goed eten 
en drinken, goede kleding, goe-
de muziek en goede boeken. Al-
le goede dingen in het leven ko-
men natuurlijk voor ze, en ze ge-
nieten er met volle teugen van! 
Met hun geavanceerdheid we-
ten ze de gewone dingen in het 
leven te ontwijken.’ Wow, dat is 
nogal wat! Vooral dat laatste, ‘ze 
weten de gewone dingen te ont-
wijken’, bevalt me. En het is be-
paald geen gewoon ding om 
viertallenkampioen van Uitgeest 
te worden, sterker nog, voor de 
gelegenheid hadden ze het part-
nership uit elkaar gehaald en ie-
der een eigen partner uitgeno-
digd om aldus een viertal te vor-
men, een succesvol viertal dus, 
want zij schreven het viertallen-

kampioenschap van Uitgeest, 
gespeeld gedurende drie vrij-
dagavonden in Bierencafé Thijs 
(en voorbeeldig gesupported 
door Jolanda) op hun naam (zij 
het nipt, maar dit terzijde). Hulde 
dus, en zeker ook toegezwaaid 
aan hun respectieve partners, 
Carien Willemse en Sim Wijte. 
Wel saillant overigens, dat al-
le vier leden van het viertal niet 
in Uitgeest wonen (maar ze heb-
ben hier wel hun roots). En niet 
alleen het viertallen wordt ge-
wonnen. Op de clubavond be-
halen Arie en Jaap de hoogste 
score van de avond, ruim 64%. 
Dit keer dus helemaal niet nipt. 
Hieronder ziet u per lijn de brid-
gers die zich, althans deze week, 
slang-persoon kunnen wanen.

De belangrijkste uitslagen:
A-lijn: 1 Arie vd Eng-Jaap Wil-
lemse 64,24% , 2 Hans Wijte-
Paul Wijte 57,64%, 3 Klaas de 
Groot-Peter Kossen 56,94%.
B-lijn: 1 Joke Jacobs-Jeanne 
Admiraal 61,25%, 2 Lia Hendrik-
se-Corrie Nijsen 60,83%, 3 Ria 
Vessies-Carien Willemse 55,83%.
C-lijn: 1 Annie Bleeker-Ina 
Woerden 60,83%, 2 Ria Bee-
rens-Riet Meijer 57,92%, 3 Ine-
ke Pabon-Martin Pabon 54,58%.
D-lijn: 1 Theo Huising-Pieter 
Andringa 55,00%, 2 Jan Goe-
man-Henk Zwaan 54,58%, 3 
Hans Bruinsma-Loes Apeldoorn 
53,33%. 
E-lijn: 1 Gert Willemse-Jaap 
Zonneveld 63,19%, 2 Margriet 
de Beurs-Marianne v.d. Klein 
55,56%, 3 Riet Jaape-Petra de 
Ruyter 52,78%. (Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Uitgeest - Team 4 van TTV Uit-
geest moest het deze week heb-
ben van ouwe rot Andre Her-
mans. Hij zorgde in de regulie-
re en in de inhaalwedstrijd voor 
maar liefst voor zes punten!
Het eerste team had het deze 
week weer knap lastig. Met de 
griepige Patrick Schuddeboom 
werd koers gezet naar het Zaan-
se ZTTC. En dat ziek op pad gaan 
niet de voorkeur geniet, werd 
snel duidelijk, want hij werd 
geconfronteerd met drie ver-
liespartijen. Gezegd moet wor-
den dat het wel steeds kantje-
boord was. Henk Spoelstra was 
weer behoorlijk op dreef, want 
tweemaal had hij slechts drie 
games nodig voor de overwin-
ning. Victor Tchernov herhaalde 
zijn uitslag van de vorige week, 
want hij kon nog het derde punt 
voor de Uitgeesters in de wacht 
slepen. 
Het derde team behaalde een 
knappe 7-3 overwinning bij en 
tegen Spaarne, waar haar zes-
de team Dennis Janssen drie 
overwinning moest toestaan. 
Deze keer bleef Patrick Rasch 

iets achter bij de verwachtin-
gen, want twee van zijn drie en-
kelspellen gingen kansloos ver-
loren. Marcel Couwenberg was 
eindelijk weer eens ouderwets 
op dreef, want twee Haarlem-
mers legden het tegen hem af.

Team 4 behaalde op de beide 
speelavonden een 5-5 gelijk-
spel. Andre Hermans was hier-
bij de gevierde man, want beide 
keren maakte hij de 100% sco-
re. Huib van Leeuwen won er to-
taal drie, Nick de Vries won een-
maal, maar Eugenie Rasch kwam 
weer net te kort om een tegen-
stander aan de zegekar te bin-
den. (Henk Pel)

     Tafeltennisnieuws

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

Thuis  
09:00 MD2 - Castricum MD4 
10:30 JE3 - Haarlem JE5 
10:30 ME2 - Abcoude ME3 
10:30 MF2 - Alkmaar MF2 
10:30 MixF1 - Hermes mix F2 
11:45 JD2 - AthenA JD5 
13:15 JC1 - Amsterdam JC6 
14:45 MC2 - Heerhugowaard 
MC3 
16:15 MA1 - Bloemendaal 
MA3 
17:45 MB2 - Rood-Wit MB5

Uit 
09:00 ME3 - HBS ME5 
09:00 M8D1 - Saxenburg 
M8D3 
09:00 ME1 - Purmerend ME4 
09:30 ME4 - WFHC Enkhui-
zen ME1 
09:30 JE1 - WFHC Hoorn JE1 
09:30 MF3 - Terriers MF5 
09:45 MF1 - WFHC Hoorn 
MF2 
10:15 JE2 - Westerpark JE2 
11:00 MD1 - Myra MD2 
13:15 MC1 - Reigers MC3 
15:30 JD1 - Strawberries JD1 
16:00 JB1 - Alliance JB2 
17:30 MB1 - HBS MB3
 
Zondag 17 maart
Thuis
11:00 HA - Strawberries HA 
13:00 D1 - HIC DJ3

Speelschema 
jeugd MHCU

Keuringsleeftijd 
rijbewijs
Uitgeest - De verhoging van 
de keuringsleeftijd voor een rij-
bewijs van 70 naar 75 jaar zou 
oorspronkelijk plaatsvinden per 
1 juli 2013. Dit is nu uitgesteld 
naar januari 2014.

Donderdag open dag op 
basisschool De Wissel
Uitgeest - Op donderdag 14 
maart zet basisschool De Wissel 
de deuren open.
De Wissel is een Daltonschool.  
Zelfstandigheid, verantwoorde-
lijkheid en samenwerken zijn erg 
belangrijk binnen het onderwijs 
op de Wissel. Er is een duidelijke 
visie, die als een rode draad door 
de school heen loopt. Wie geïn-

teresseerd is in Daltononderwijs 
en wie een leerzame en gezellige 
school zoekt, waar kinderen zich 
thuis voelen en zich goed kun-
nen ontwikkelen, moet zeker een 
kijkje gaan nemen in de school. 

De school is open van 9.30 tot 
12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 
uur. Iedereen is welkom.

In bibliotheek: 
workshop ‘beter slapen’
Uitgeest - In Bibliotheek IJmond 
Noord, vestiging Uitgeest wordt 
op woensdag 27 maart een 
workshop gegeven over Beter 
slapen. De workshop wordt ge-
geven door Moni Hanasbei, pre-
ventiemedewerker van Context. 
Niet in slaap vallen, uren liggen 
woelen en als je eindelijk weg-
dommelt weer wakker schrik-
ken. En wat doe je als je wakker 
ligt? Piekeren over van alles en 
nog wat. Probeer dan maar weer 
eens de slaap te vatten. Sla-
peloosheid is een vicieuze cir-
kel die lichaam en geest uitput. 
Mensen die niet lekker slapen 
voelen zich vaker uitgeput, som-
ber en lusteloos. Je kunt je niet 
meer goed concentreren en je li-
chaam voelt zwaar en vermoeid. 

Is dat hopeloos? Zeker niet. Met 
de workshop Beter slapen krijg 
je inzicht in hoe slaap werkt en 
wat een goede nachtrust bevor-
dert of juist afremt. De workshop 
is bedoeld voor iedereen die toe 
is aan een gezonde nachtrust.
De workshop is een éénmalige, 
informatieve bijeenkomst van 2 
uur, waarin kort en krachtig ken-
nisgemaakt wordt met het thema 
Beter slapen. 

Datum: woensdag 27 maart. 
Tijd: 19.30-21.30 uur. Plaats: Bi-
bliotheek IJmond Noord, vesti-
ging Uitgeest. Toegang: 5 euro. 
Maximaal 15 deelnemers. Kaart-
verkoop via www.bibliotheekij-
mondnoord.nl of bij de klanten-
service in de bibliotheek.

Ook in Uitgeest ‘NLdoet’ 
op 15 en 16 maart

Uitgeest - Op vrijdag 15 en 
zaterdag 16 maart vindt de 
grootste vrijwilligersactie van 
Nederland plaats. Met NL-
doet stimuleert het Oranje 
Fonds jaarlijks organisaties 
om activiteiten en klussen uit 
te voeren waaraan ze anders 
niet toekomen. Van de 8.500 
aangemelde klussen op de 
website www.nldoet.nl zijn er 
twee in Uitgeest.
Openbare basisschool De 

Wissel vraagt om op zaterdag 
16 maart te helpen bij een 
opknapbeurt van het school-
plein. Bij het sluiten van deze 
krant waren er nog veertien 
van de vijfentwintig gewens-
te vrijwilligers nodig.
Geesterheem wil graag hulp 
bij het lenteklaar maken van 
het terras. Daarvoor hebben 
de benodigde tien vrijwilli-
gers zich inmiddels aange-
meld.

Ophaaldata 
restafval

Uitgeest - Volgende week 
(week 12) wordt het restafval 
opgehaald: Oude Dorp en bedrij-
venterrein: maandag 18 maart.
De Kleis en Waldijk: woensdag 
20 maart. De Koog: donderdag 
21 maart. Buitengebied, Uitgees-
terweg: vrijdag 22 maart.   

Eigen verklaring 
nu online

Uitgeest - Een ‘Eigen verkla-
ring’ is voor iedereen met een 
DigiD aan te vragen via de web-
site www.mijncbr.nl. Deze moge-
lijkheid bestond sinds juli 2012 al 
voor praktijkexamenkandidaten 
voor personenauto. Nu is dat ook 
mogelijk voor alle andere exa-
menkandidaten, voor rijbewijs-
vernieuwers, ouderen (70+), be-
roepschauffeurs en mensen met 
een medische aandoening of 
voorgeschiedenis. De ‘Eigen ver-
klaring’ omvat elf vragen over de 
lichamelijke en geestelijke ge-
steldheid van een kandidaat-be-
stuurder. De verklaring blijft ook 
gewoon verkrijgbaar op het ge-
meentehuis. De online aanvraag 
is een extra mogelijkheid. 
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In 8 weken tijd zat ik weer súper in mijn vel!

LIMMEN - Op 1 maart 2012 
had Tamara de Vries er 
schoon genoeg van. ‘Ik was 

ongetraind, voelde me chronisch 
moe en alles was me teveel. De 
huisarts adviseerde me iets aan 
sport te doen voor een paar uur per 
week. Dan werk ik aan mezelf en 
dan heb ik ook wat tijd voor mezelf. 
En zoals dat gaat kwam dezelfde 
dag mijn buurvrouw langs met...
een fi tnessaanbod: Fit in Balans! 
In acht weken tijd zou ik een fl inke 
vooruitgang maken in conditie en 
meteen een stuk slanker worden. 
Het klonk te mooi voor woorden.’

Ik ging met haar mee naar Fit4lady in 
Limmen. Trainster Carin Visser legde 
me Fit in Balans uit: ‘Het is speciaal 
voor vrouwen die een ommezwaai 
willen maken.’ Ik besloot eerst eens een 
kijkje te nemen om de sfeer te proeven. 
Daarvoor ben ik best gevoelig. Na het 

kijkje was ik echter overtuigd: Fit4lady 
past bij mij! Het is exclusief voor 
vrouwen, er zijn geen spiegels, geen 
gedoe met apparaten instellen en je 
traint in een cirkel rond de trainsters. 
Die moedigen je aan en begeleiden je 
als je dat wilt of nodig hebt. Zó wilde 
ik het wel proberen.

Fit in Balans
Tamara  ging er vol voor met 
Fit in Balans. Carin: ‘Dit is een 
programma dat vrouwen in staat 
stelt in 8 weken hun conditie en hun 
fi guur aanmerkelijk te verbeteren. 
We beginnen met een persoonlijke 
intake, met metingen van je BMI, je 
vetpercentage en je algemene fi theid. 
Daarna stellen we samen met jou je 
doelen vast en gaan aan de slag met 
de training. Zo weten we beiden wat 
je wilt en wat je kunt. 8 Weken lang 
train je twee keer per week een half uur 
onder persoonlijke begeleiding.

Daar bovenop geven we je elke week 
via email tips voor een gezonder 
en fi tter leven en uitgebalanceerde 
weekmenu’s. 

Na die 8 weken doen we alle metingen 
nog eens en adviseren we je over het 
vervolg. En we merken dat vrijwel alle 
deelnemers het programma de € 98,00, 
die we vragen, dubbel en dwars waard 
vinden. In ruil daarvoor vallen ze 
verantwoord 3 tot 6 kilo af en voelen ze 
zich aanmerkelijk fi tter.

Vervolg
Tamara besloot het ook niet bij
die 8 weken te laten. ‘Twee keer een 
half uurtje per week kan ik gemakkelijk 
vrij maken. En ik merk dat ik er slanker 
en fi tter onder blijf. Ik heb het gevoel 
dat ik alles weer aan kan en dat het 
leven me weer toe lacht. En daar was 
het me om te doen.

 Schrijf je 
in voor 

Fit in 
Balans 

t/m 15 april

Limmen 

T 06-515 75 158 
W � t4lady.nl/limmen 
E limmen@� t4lady.nl

(ingezonden mededeling)

Toch blijven mensen verlangen naar een nieuwe woonbeleving. Een huis dat steeds meer tegemoet 
komt aan onze wensen. Bijvoorbeeld duurzamer wonen om langer in je huis t Tochtvrij

LIMMEN - Op 1 maart 
2012 had Tamara de 
Vries er schoon genoeg 
van. ‘Ik was ongetraind, 
voelde me chronisch moe 
en alles was me teveel. 
De huisarts adviseerde 
me iets aan sport te 
doen voor een paar uur 
per week. Dan werk ik 
aan mezelf en dan heb 
ik ook wat tijd voor 
mezelf. En zoals dat gaat 
kwam dezelfde dag mijn 
buurvrouw langs met... 
een fitnessaanbod: Fit in 
Balans! In acht weken 
tijd zou ik een flinke 
vooruitgang maken in 
conditie en meteen een 
stuk slanker worden. 
Het klonk te mooi voor 
woorden.’

Ik ging met haar mee 
naar Fit4lady in Limmen. 
Trainster Carin Visser 
legde me Fit in Balans 
uit: ‘Het is speciaal voor 
vrouwen die een om-
mezwaai willen maken.’ 
Ik besloot eerst eens een 
kijkje te nemen om de 
sfeer te proeven. Daarvoor 

ben ik best gevoelig. Na 
het kijkje was ik echter 
overtuigd: Fit4lady past 
bij mij! Het is exclusief 
voor vrouwen, er zijn geen 
spiegels, geen gedoe met 
apparaten instellen en je 
traint in een cirkel rond de 
trainsters. Die moedigen 
je aan en begeleiden je 
als je dat wilt of nodig 
hebt. Zó wilde ik het wel 
proberen.

Fit in Balans
Tamara ging er vol voor 
met Fit in Balans. Carin: 
‘Dit is een programma dat 
vrouwen in staat stelt in 
8 weken hun conditie en 
hun figuur aanmerkelijk te 
verbeteren. We begin-
nen met een persoonlijke 
intake, met metingen van 
je BMI, je vetpercentage 
en je algemene fitheid. 
Daarna stellen we samen 
met jou je doelen vast 
en gaan aan de slag met 
de training. Zo weten we 
beiden wat je wilt en wat 
je kunt. 8 Weken lang 
train je twee keer per 
week een half uur onder 

persoonlijke begeleiding. 
Daar bovenop geven we je 
elke week via email tips 
voor een gezonder en fitter 
leven en uitgebalanceerde 
weekmenu’s. 

Na die 8 weken doen 
we alle metingen nog 
eens en adviseren we je 
over het vervolg. En we 
merken dat vrijwel alle 
deelnemers het 
programma de € 98,00, 
die we vragen, dubbel en 
dwars waard vinden. In 
ruil daarvoor vallen ze 
verantwoord 3 tot 6 kilo 
af en voelen ze zich aan-
merkelijk fitter.

Vervolg
Tamara besloot het ook 
niet bij die 8 weken te 
laten. ‘Twee keer een half 
uurtje per week kan ik 
gemakkelijk vrij maken. 
En ik merk dat ik er slan-
ker en fitter onder blijf. Ik 
heb het gevoel dat ik alles 
weer aan kan en dat het 
leven me weer toe lacht. 
En daar was het me om 
te doen.

In 8 weken tijd zat ik weer súper in mijn vel!

LIMMEN - Op 1 maart 2012 
had Tamara de Vries er 
schoon genoeg van. ‘Ik was 

ongetraind, voelde me chronisch 
moe en alles was me teveel. De 
huisarts adviseerde me iets aan 
sport te doen voor een paar uur per 
week. Dan werk ik aan mezelf en 
dan heb ik ook wat tijd voor mezelf. 
En zoals dat gaat kwam dezelfde 
dag mijn buurvrouw langs met...
een fi tnessaanbod: Fit in Balans! 
In acht weken tijd zou ik een fl inke 
vooruitgang maken in conditie en 
meteen een stuk slanker worden. 
Het klonk te mooi voor woorden.’

Ik ging met haar mee naar Fit4lady in 
Limmen. Trainster Carin Visser legde 
me Fit in Balans uit: ‘Het is speciaal 
voor vrouwen die een ommezwaai 
willen maken.’ Ik besloot eerst eens een 
kijkje te nemen om de sfeer te proeven. 
Daarvoor ben ik best gevoelig. Na het 

kijkje was ik echter overtuigd: Fit4lady 
past bij mij! Het is exclusief voor 
vrouwen, er zijn geen spiegels, geen 
gedoe met apparaten instellen en je 
traint in een cirkel rond de trainsters. 
Die moedigen je aan en begeleiden je 
als je dat wilt of nodig hebt. Zó wilde 
ik het wel proberen.

Fit in Balans
Tamara  ging er vol voor met 
Fit in Balans. Carin: ‘Dit is een 
programma dat vrouwen in staat 
stelt in 8 weken hun conditie en hun 
fi guur aanmerkelijk te verbeteren. 
We beginnen met een persoonlijke 
intake, met metingen van je BMI, je 
vetpercentage en je algemene fi theid. 
Daarna stellen we samen met jou je 
doelen vast en gaan aan de slag met 
de training. Zo weten we beiden wat 
je wilt en wat je kunt. 8 Weken lang 
train je twee keer per week een half uur 
onder persoonlijke begeleiding.

Daar bovenop geven we je elke week 
via email tips voor een gezonder 
en fi tter leven en uitgebalanceerde 
weekmenu’s. 

Na die 8 weken doen we alle metingen 
nog eens en adviseren we je over het 
vervolg. En we merken dat vrijwel alle 
deelnemers het programma de € 98,00, 
die we vragen, dubbel en dwars waard 
vinden. In ruil daarvoor vallen ze 
verantwoord 3 tot 6 kilo af en voelen ze 
zich aanmerkelijk fi tter.

Vervolg
Tamara besloot het ook niet bij
die 8 weken te laten. ‘Twee keer een 
half uurtje per week kan ik gemakkelijk 
vrij maken. En ik merk dat ik er slanker 
en fi tter onder blijf. Ik heb het gevoel 
dat ik alles weer aan kan en dat het 
leven me weer toe lacht. En daar was 
het me om te doen.

 Schrijf je 
in voor 

Fit in 
Balans 
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(ingezonden mededeling)

Toch blijven mensen verlangen naar een nieuwe woonbeleving. Een huis dat steeds meer tegemoet 
komt aan onze wensen. Bijvoorbeeld duurzamer wonen om langer in je huis t Tochtvrij

In 8 weken tijd zat ik weer súper in mijn vel!

LIMMEN - Op 1 maart 2012 
had Tamara de Vries er 
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ongetraind, voelde me chronisch 
moe en alles was me teveel. De 
huisarts adviseerde me iets aan 
sport te doen voor een paar uur per 
week. Dan werk ik aan mezelf en 
dan heb ik ook wat tijd voor mezelf. 
En zoals dat gaat kwam dezelfde 
dag mijn buurvrouw langs met...
een fi tnessaanbod: Fit in Balans! 
In acht weken tijd zou ik een fl inke 
vooruitgang maken in conditie en 
meteen een stuk slanker worden. 
Het klonk te mooi voor woorden.’

Ik ging met haar mee naar Fit4lady in 
Limmen. Trainster Carin Visser legde 
me Fit in Balans uit: ‘Het is speciaal 
voor vrouwen die een ommezwaai 
willen maken.’ Ik besloot eerst eens een 
kijkje te nemen om de sfeer te proeven. 
Daarvoor ben ik best gevoelig. Na het 

kijkje was ik echter overtuigd: Fit4lady 
past bij mij! Het is exclusief voor 
vrouwen, er zijn geen spiegels, geen 
gedoe met apparaten instellen en je 
traint in een cirkel rond de trainsters. 
Die moedigen je aan en begeleiden je 
als je dat wilt of nodig hebt. Zó wilde 
ik het wel proberen.

Fit in Balans
Tamara  ging er vol voor met 
Fit in Balans. Carin: ‘Dit is een 
programma dat vrouwen in staat 
stelt in 8 weken hun conditie en hun 
fi guur aanmerkelijk te verbeteren. 
We beginnen met een persoonlijke 
intake, met metingen van je BMI, je 
vetpercentage en je algemene fi theid. 
Daarna stellen we samen met jou je 
doelen vast en gaan aan de slag met 
de training. Zo weten we beiden wat 
je wilt en wat je kunt. 8 Weken lang 
train je twee keer per week een half uur 
onder persoonlijke begeleiding.

Daar bovenop geven we je elke week 
via email tips voor een gezonder 
en fi tter leven en uitgebalanceerde 
weekmenu’s. 

Na die 8 weken doen we alle metingen 
nog eens en adviseren we je over het 
vervolg. En we merken dat vrijwel alle 
deelnemers het programma de € 98,00, 
die we vragen, dubbel en dwars waard 
vinden. In ruil daarvoor vallen ze 
verantwoord 3 tot 6 kilo af en voelen ze 
zich aanmerkelijk fi tter.

Vervolg
Tamara besloot het ook niet bij
die 8 weken te laten. ‘Twee keer een 
half uurtje per week kan ik gemakkelijk 
vrij maken. En ik merk dat ik er slanker 
en fi tter onder blijf. Ik heb het gevoel 
dat ik alles weer aan kan en dat het 
leven me weer toe lacht. En daar was 
het me om te doen.
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Bereikbaarheid strand
Het strand is van ons allemaal. En daarom dient het voor alle mensen 
goed bereikbaar te zijn. De fractie van GroenLInks legt de prioriteiten 
daarvoor bij vervoersmogelijkheden die het milieu niet teveel belasten, 
denk daarbij aan de fiets en het openbaar vervoer. Er zijn echter ook 
liefhebbers die te ver weg wonen of die niet zo mobiel meer zijn.  Deze 
mensen zijn aangewezen op de auto en dus  afhankelijk van de huidige 
parkeervoorziening bij het strand. Het systeem daar is zo ingericht dat 
je ook bij een kort verblijf het gehele dagtarief verschuldigd bent. Dat 
vindt onze fractie niet redelijk. De discussie over dit kort parkeren loopt 
al enige jaren en komt maar niet tot een oplossing. Wij zijn, samen met 
enige andere partijen, van mening dat de oplossing gevonden moet wor-
den op het huidige grote parkeerterrein . Nader onderzoek ter plaatse 
leert ons dat dit zelfs plaats kan vinden zonder noemenswaardige extra 
investeringen. Ons voorstel: In principe betaalt iedereen bij het inrijden 
het volle dagtarief voor parkeren. Wie kort wil parkeren (denk aan maxi-
maal 1 uur 20 minuten) vraagt bij het inrijden aan de toezichthouder 
een kortparkerenkaart waarop de inrijtijd en het kenteken worden ver-
meld.  Indien men bij het uitrijden binnen de daarvoor vastgestelde tijd 
is gebleven, kan men het verschil tussen vol tarief en het nog vast te 
stellen tarief voor kort parkeren van de toezichthouder terugontvangen. 
Er is geen extra personeel nodig, de investeringen beperken zich in 
hoofdzaak tot een nieuw instructiebord bij de ingang en mogelijk een 
nieuw soort kaartjes. Om de procedure nog wat te stroomlijnen  zou de 
toezichthouder op termijn kunnen worden uitgerust met hulpmiddelen 
voor tijdregistratie en lezen van nummerplaten. Ons inziens is dit een 
oplossing die heel snel kan worden gerealiseerd . De eigenaar/exploitant 
kan zijn betrokkenheid bij de Castricumse zaak demonstreren door deze 
wijze van kort parkeren al voor het komende seizoen in te voeren.
Namens de fractie van GroenLinks, Rob Glass. 

Puinhoop Uitgeestermeer
Afgelopen zomer en najaar heeft het Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer (RAUM) bagger gestort voor de oever van de Dorre-
geesterpolder in het Uitgeestermeer. Het ging om herstelwerkzaamhe-
den van een eerder project dat mislukt was. De Stichting tot behoud van 
natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromge-
ving is ontsteld over het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden. 
Achter de nieuw aangebrachte beschoeiing is een enorme puinhoop 
ontstaan, omdat er met de bagger een grote hoeveelheid puin is gestort. 
Het lijkt hier meer op een vuilstortplaats dan op een nieuw te ontwikke-
len natuurgebied. Het RAUM heeft voor de aanvang van de werkzaam-
heden met stelligheid beweerd dat eerder gemaakte fouten tot inzicht 
en lering hadden geleid en dat men nu met zekerheid kon zeggen dat de 
werkzaamheden tot een goed resultaat zouden leiden. Als het huidige 
resultaat moet getuigen van vakmanschap, dan is het RAUM daarover 
nog veel uitleg schuldig. Bovendien heeft het RAUM de belangheb-
benden verzekerd dat het zou gaan om het storten van niet vervuilde 
bagger; echter bagger die een grote hoeveelheid puin bevat, mag men 
gerust vervuilde bagger noemen. Ook de beschoeiing ziet er slecht uit, 

er beginnen nu al palen te verzakken. De vrees lijkt gerechtvaardigd dat 
na verloop van tijd de bagger met het zich daarin bevindende puin in het 
meer zal verdwijnen en voor de nodige verontreiniging van het water 
zal zorgen. De Stichting heeft haar zorgen geuit en om maatregelen 
gevraagd in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders 
en de Raad van de gemeente Uitgeest. Ook het RAUM is door de Stich-
ting schriftelijk van haar ongenoegen op de hoogte gesteld. 
Jacques Dersjant, Stichting Alkmaardermeeromgeving. 

Veiling Emergo
Castricum - Het Fanfare Orkest 
van muziekvereniging Emergo is 
uitgenodigd om deel te nemen 
aan het wereldkampioenschap tij-
dens het Wereld Muziek Concours 
2013 in Kerkrade. Om een deel 
van de deelnamekosten te dekken 
organiseert Emergo een veiling op 
24 maart. Er worden diverse goe-
deren bij opbod verkocht. Er zijn 
onder andere waardebonnen van-
uit de Castricumse middenstand 
en horeca, bezoek (en proeverij) 
aan bierbrouwerij Dampegheest, 
visagieworkshops, verzorgde kee-
zavond, arrangement hotel Bilder-
berg, koks die aan huis komen ko-
ken, oppasavond(en), verzorgde 
barbecues, verblijf in een zomer-
huis, dinertjes-voor-twee. En er 
zijn zelfgemaakte producten zo-
als taarten, schilderijenen shawls. 
De veiling wordt afgewisseld met 
een loterij. De veiling is in ontmoe-
tingscentrum De Eenhoorn, Twee-
de Groenelaan 5 in Bakkum en 
begint om 14.00 uur. 

Castricum - In een woning aan 
de Leo Toepoelstraat werd vori-
ge week dinsdag tussen 7.00 en 
21.30 uur ingebroken. De achter-
deur werd opengebroken en een 
laptop uit het huis weggenomen. 
Wie verdachte personen of voer-
tuigen heeft gezien, neemt con-
tact op met de politie: 0900–8844.

Woninginbraak
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Probeer het uit bij SportPlan Uitgeest

UBound; bewegen 
met veel plezier!

Uitgeest - Mark Rakké van 
SportPlan Uitgeest zet zijn 
sportschool weer eens goed 
op de kaart. Zondag 24 maart 
wordt hier UBound geïntrodu-
ceerd en dat is goed nieuws 
voor mensen die gezond be-
wegen graag combineren met 
heel veel plezier! Ubound is 
bouncen op een eenpersoons 
trampoline met ritmische mu-
ziek, hits van toen en nu, ex-
clusief gemixt.”

,,Het is alsof het kind weer bij je 
naar boven komt als je bounct”, 
vertelt de altijd enthousias-
te eigenaar van SportPlan Uit-
geest, Mark Rakké. ,,Alle deel-
nemers gaan vanzelf lachen. 
UBound vindt zijn oorsprong in 
Zuid-Amerika en onderscheidt 
door de dynamiek. Het is een-

voudig, doeltreffend en vooral 
zo leuk om te doen! Bij de eer-
ste kennismaking waren al mijn 
instructrices gelijk om en zij wil-
den stuk voor stuk de opleiding 
doen.” UBound wordt een zéér 
effectieve en veilige vorm van 
lichaamsbeweging genoemd. 
Het biedt een hoge trainingsin-
tensiteit met een geringe belas-
ting van de gewrichten. De les-
duur varieert van 30 tot maxi-
maal 45 minuten. ,,In tegenstel-
ling tot wat je zou verwachten, 
wordt er niet zozeer gesprongen; 
het is de bedoeling dat je duwt in 
de trampoline. En dat is plezierig 
en pittig. Dit maakt het tot een 
geweldige work-out voor benen 
en billen. Dus uitermate geschikt 
voor spierversteviging, het ver-
hoogt je uithoudingsvermogen 
en balansgevoel en verstevigt 

gewrichten zoals enkels, knie-
en, heupen. Tel daarbij voordelen 
op als een hoge verbranding en 
een goede conditie en je begrijpt 
waarom ik de mini-trampolines 
in huis heb gehaald.” Bekijk ook 
de filmpjes op de Facebookpagi-
na van SportPlan Uitgeest. 

Bij SportPlan Uitgeest kan men 
voor vele verschillende vormen 
van bewegen terecht. Opvallend 
is hoe vaak radicpower op het 
lesrooster staat. ,,Radicpower is 
heel populair, al 3,5 jaar en dat 
is niet voor niets. In deze bar-
bell-les met lichte halterstangen 
behaalt de deelnemer tot twee-
honderd procent meer resultaat 
dan met de vertrouwde barbell-
lessen. Dit geldt voor zowel de 
spiertraining als het caloriever-
bruik. De eenvoud is gebleven, 
het resultaat is verdubbeld.” 

Mark heeft nog meer goed 
nieuws. ,,Onze sportschool wordt 
uitgebreid met Fysiotherapie-
praktijk Krommenie. Naast fysio-
therapie wordt manuele therapie 
aangeboden, sportrevalidatie en 
fysiotraining. En er wordt even-
tueel gebruikgemaakt van echo-
grafie voor het onderzoek naar 
aandoeningen. Naast het zicht-
baar maken van afwijkingen is 
echo ook een heel mooi medium 
om tijdens het revalidatieproces 
het herstel te volgen. Tijdens de 
inloopuren kunnen klanten met 
blessures eenvoudig advies in-
winnen vóór de training. Prach-
tig toch? Zo zie je maar, Sport-
Plan Uitgeest is volop in bewe-
ging, zowel letterlijk als figuur-
lijk!” SportPlan Uitgeest is te vin-
den op de Populierenlaan 45a in 
Uitgeest. Bel voor meer informa-
tie 0251-311231 of kijk op www.
sportplanuitgeest.nl.

Verse Turkse specialiteiten

Bij Corner Eethuis eten, 
halen of laten bezorgen 

Castricum - Het interieur en 
de menukaart zijn geheel ver-
nieuwd en het zijn nu de broers 
Cahit en Dincer Halim die eige-
naar zijn van Corner Eethuis in 
winkelcentrum Geesterduin. Zij 
bieden verse Turkse specialitei-
ten aan voor een alleszins rede-
lijke prijs. De feestelijke, offici-
ele opening is op 16 maart met 
prachtige aanbiedingen. 
Cahit vertelt: ,,Op die dag kost 
een Turkse pizza maar één eu-
ro, broodjes döner twee euro 
en een kipdönerschotel vijf eu-
ro. Wij trakteren onze klanten op 
gratis baklava en zoete tulumba. 
De actie begint om 10.00 uur en 
duurt tot en met 17.00 uur.” 
“Wij hebben allerlei nieuwe ge-
rechten op de kaart; grillspeci-
aliteiten en kip- en kalfsdöner”, 
vervolgt Dincer. ,,Alles wordt 
in eigen keuken gemaakt. Dus 
op het moment dat we een be-
stelling binnenkrijgen, wordt 
het eten vers bereid. Dat geldt 
ook voor het deeg van de piz-
za’s en dürüms.” Corner Eethuis 
verkoopt broodjes met kip- en 
kalfsdöner of köfte, maar ook 
broodjes gezond of met de vege-
tarische falafel. Daarnaast biedt 
het assortiment dürüms of wraps 

met döner, eventueel aange-
vuld met een Turkse salade. Het 
is ook mogelijk de wrap te laten 
vullen met een spies van gehakt, 
kip of lam. Een Turkse delicates-
se is de gevulde aubergine ge-
vuld met gehakt en rijst of met 
groenten en rijst. Elke maandag 
kost een schotel met kipdöner en 
frisdrank slechts zes euro en op 
dinsdag is schotel met kalfsdö-
ner en een frisdrank zeven euro. 
Voor kinderen is er een speciaal 
menu samengesteld. Wie meer 
zin heeft in een snack, neemt de 
populaire ‘kapsalon’, een schotel 
met patat, dönervlees, gerasp-
te kaas, salade en sausjes. Ge-
lukkig zijn de broers  niet verge-
ten de Turkse pizza op de kaart 
te zetten, want die zijn zo lek-
ker! Er is ook Nederlandse piz-
za verkrijgbaar en er zijn Neder-
landse snacks op de kaart gezet. 
Het eethuis is de hele week ge-
opend. Het eten laten bezorgen 
is mogelijk van 17.00 tot 21.00 
uur en is vanaf tien euro gra-
tis in Castricum. Voor Limmen is 
het gratis bij bestellingen vanaf 
twintig euro en anders wordt er 
1,50 euro in rekening gebracht. 
Bel een bestelling door via tel.: 
0251-673747.

Heemskerk - Op zondag 17 
maart wordt een spirituele beurs 
gehouden in het sportcomplex 
Waterakkers, Kerkweg 221 in 
Heemskerk. 
Van 11.00 tot 17.00 kan het pu-
bliek kennismaken met parag-
nosten, helderzienden, medi-
ums en kaartlegsters. Men leert 
meer over aurafotografie en psy-

Spirituele beurs chometri en er zijn edelstenen, 
sieraden en boeddha’s te koop. 
Iedere 25e bezoeker krijgt een 
gratis consult en er worden gra-
tis vetmetingen en voedingsad-
viezen aangeboden. Lies Vink is 
ook van de partij. De Castricum-
se zet zich al jaren in om straat-
kinderen van Kathmandu in Ne-
pal een thuis te geven. Entree 
vijf euro, kinderen tot twaalf jaar 
gratis. 

Tennisspeciaalzaak opent de deuren

Castricum - Castricum is van-
af zaterdag 16 maart een nieu-
we winkel rijker. Zaterdag tus-
sen 13.00 en 17.00 is de opening 
van tennisspeciaalzaak Tennis-
voordeel. Alle tennisliefhebbers 

zijn uitgenodigd om de winkel 
te komen bekijken en zij kun-
nen rekenen op een welkomst-
drankje. De winkel is gevestigd 
aan de Dorpsstraat 31. Het be-
drijf van TC Bakkum selectiespe-

ler Yvo van der Horst richt zich 
op alle tennissers uit de regio, 
van beginner tot gevorderde, van 
recreant tot wedstrijdspeler. Ten-
nisvoordeel is al langer actief op 
internet via de internetwinkel 
www.tennis-voordeel.nl. 
Yvo vertelt: ,,Naast de nieuw-
ste tennisrackets, kan de ten-
nisser ook terecht voor schoe-
nen, grips, ballen, trainersarti-
kelen, tassen, snaren en kleding. 
Voor spelers die een nieuw rac-
ket overwegen zijn er verschil-
lende testrackets beschikbaar. 
Tevens beschikt Tennisvoor-
deel over een bespanservice. Als 
openingsactie, kost in maart en 
april, op vertoon van een KNLTB-
pas een nieuwe bespanning plus 
nieuwe vervangingsgrip samen 
slechts zeventien euro. Tennis-
voordeel zorgt ervoor dat spelers 
klaar zijn voor het nieuwe tennis-
seizoen!” 

Castricum - In de nacht van 
16 op 17 maart trekken gelovi-
gen naar Amsterdam om in stilte 
door de stad te lopen en de eu-

Stille omgang charistie te vieren. Vanuit Castri-
cum kan men lopend heen en na 
de tocht terug met de bus, Ver-
trek om 16.00 uur vanaf de Brink.
Om 17.00 uur wordt in de r.k. 
kerk in Uitgeest de zegen ge-

geven waarna de voettocht be-
gint. Men kan ook heen en terug 
met de bus; vertrek om 22.00 uur 
vanaf de Brink, om 22.30 uur is 
er eerst in de r.k. kerk in Uitgeest 
een korte dienst. Of het is mo-

gelijk met de trein te gaan van 
Castricum naar Zaandam, lo-
pend verder en vervolgens terug 
met de bus. Vanaf 23.30 uur is er 
koffie en broodjes in de Luther-
se Kerk aan het Spui. Om 00.15 

uur begint de eucharistievie-
ring in de Papegaai in de Kalver-
straat. Deelnemers kunnen con-
tact opnemen met Jan Kamp-
huys via jankamphuys@hotmail.
com. Kosten 12,50 euro.
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Bakkum - Voor de vijfde keer 
wordt een ‘Freakwave Beach 
Clean Up’ gehouden. De Bak-
kumse surfvereniging Freak-
wave houdt als start van het 
surfseizoen, op het strand een 
schoonmaakactie. Zij doen dit 
in samenwerking met Surfriders 
Foundation die hetzelfde week-
end over de hele wereld hon-
derden van dit soort acties or-
ganiseren. De Freakwave Beach 

Clean Up is op zondag 24 maart 
en de  start is om 13.00 uur bij 
strandpaviljoen Zoomers. De 
vrijwilligers gaan een half uur la-
ter het strand op. Om 16.00 uur 
wordt de actie bij Club Zand af-
gesloten. 

Iedereen wordt uitgenodigd om 
mee te werken. Aanmelden kan 
op Facebook of stuur een mail 
naar mmacmootry@me.com.

Castricum - Vanaf 14 maart is 
er een nieuwe expositie te zien 
in de ontmoetingsruimte van de 
Tuin van Kapitein Rommel. Deze 
keer gaat het om een foto-expo-
sitie van Richard de Regt uit Be-
verwijk. Het thema is insecten. 
Drie van de foto’s zijn genomen 
in de Tuin ; de blauwe tor, hom-
mel en vlinder. De foto’s zijn te 
zien tot 9 mei en zijn na afloop 
van de expositie ook te koop. De 
Tuin ligt schuin tegenover het 
NS-station. 

Expositie met 
foto’s insecten

Castricum - Op zaterdag 16 en 
zondag 17 maart van 13.00 tot 
17.00 uur exposeert Aly abstract 
bij ‘Mode Maken doe je zelf’ aan 
de Loet 186. Tevens toont ze haar 
handbeschilderde kettingen. 
Meer informatie op www.gale-
riezeven.nl. 

Expositie abstract 

Castricummer betrokken 
bij ongeval op Texel

Castricum - Vier mannen, 
onder wie een man uit Cas-
tricum, raakten donderdag-
avond gewond bij een een-
zijdig ongeval op Texel. Rond 
22.10 uur raakte de auto met 
de vier inzittenden in de berm, 
sloeg over de kop en beland-
de in het water. 

Een vrouw, die haar hond uitliet, 
zag het gebeuren. Zij belde haar 

vriend. De man stapte in zijn au-
to en haalde de vier mannen uit 
het voertuig. De bestuurder, een 
47-jarige man uit Castricum, was 
buiten bewustzijn toen de politie 
arriveerde. De overige inzitten-
den waren aanspreekbaar. De 
mannen werden overgebracht 
naar diverse ziekenhuizen in de 
regio. Van de bestuurder werd 
bloed afgenomen. Hij was later 
weer bij bewustzijn.

Bijeenkomst over de 
Bloemendagen Limmen

Limmen - Donderdag 14 maart  
vindt in café De Lantaarn de 
jaarlijkse informatieavond plaats. 
De avond wordt gevuld met twee 
films die ingaan op het maken 
van de mozaïeken en de re-
sultaten van vorig jaar. En er is  
een film van twintig jaar gele-

den. De Stichting Bloemenda-
gen Limmen presenteert boven-
dien een nieuwe website. Verder 
is er ruimte voor discussie, vra-
gen stellen en het doen van me-
dedelingen. Ook de toekomst 
van De Bloemendagen komt aan 
de orde. 

Monique Samuel is gast 
bij de Raad van Kerken
Castricum - Sinds 2011 is deze 
jonge politicologe een veelgezie-
ne gast in de media. Ze becom-
mentarieerde de gebeurtenis-
sen in Egypte, het geboorteland 
van haar vader; vierde bij Pauw 
en Witteman de val van Mubarak 
door op de tafel te dansen; reis-
de rond in het Midden-Oosten 
en schreef daar een boek over. 
Daarnaast hebben religie en ge-
loof haar belangstelling. In de-
cember 2012 verscheen Moni-
que Samuel’s ‘Dagboek van een 
zoekend christen’ waarin ze op 
zoek gaat naar God en de god-
delijke bestemming van ieder 
mens. Op openhartige en con-
fronterende wijze schetst Samu-
el een nieuwe manier van chris-
ten-zijn. Op woensdag 20 maart 
is Monique Samuel te gast bij de 

Mortuarium gesloopt
Akersloot - Begin maart wordt 
het mortuarium, gelegen aan 
Mozartlaan 1b in Akersloot, ge-
sloopt. Naast de sloop van het 
mortuarium en de verbindings-
gang met het woonzorgcentrum 
Strammerzoom van ViVa! Zorg-
groep, worden ook enkele strui-
ken en bomen in de directe om-

geving van het gebouw verwij-
derd en afgevoerd en het straat-
werk binnen de sloopgrens. Na 
het verwijderen van het puin 
wordt het terrein geëgaliseerd in 
afwachting van de bouw- en re-
novatiewerkzaamheden die van-
af juni zullen plaatsvinden.
Met de sloop van het mortuari-

um is de eerste stap gezet voor 
de later dit jaar geplande re-
novatie met beperkte nieuw-
bouw van het woonzorgcentrum 
Strammerzoom. Door de renova-
tie kan een kleinschalig woon-
zorgcentrum van ViVa! Zorg-
groep voor Akersloot behouden 
blijven. Bovendien kunnen, na 
modernisering, cliënten met een 
zwaarder wordende zorgvraag in 
het centrum blijven wonen. 

Akersloot - Op zondag 17 maart 
vindt van 14.00 tot 18.00 uur een 
lammetjesmarkt plaats in en 
rondom ’t Hoorntje in Akersloot. 
Ondernemers uit Akersloot en 
omgeving laten hier landelij-
ke producten en culinaire lek-
kernijen proeven en lifestyle ar-

Lammetjesmarkt in Akersloot
tikelen zien, die ter plaatse ook 
te koop zijn. Kinderen kunnen 
een ponyritje maken, de paas-
haas loopt rond, er zijn kalfjes 
en drie lammetjes te zien. Ver-
der nog een grote en een kleine 
trekker en voor de dorstige kin-
deren is er een limonadekoe. Het 

Schoonmaakactie 
strand luidt seizoen 

surfers in

Fiscale mogelijkheden 
optimaal benutten

Regio - Wanneer de welbe-
kende ‘blauwe enveloppe’ in 
de brievenbus is gevallen, moet 
voor 1 april 2013 de aangifte in-
komstenbelasting over 2012 zijn 
ingediend. Het invullen hiervan 
vinden veel mensen een verve-
lende en tijdrovende klus, hoe-
wel het steeds eenvoudiger lijkt 
te worden doordat veel gege-
vens al automatisch worden in-
gevuld door de belastingdienst.
De praktijk leert echter dat men-
sen die zelf hun aangifte invul-
len, of laten invullen door die 
handige buurman of kennis, 
lang niet alle fiscale faciliteiten 
benutten. Denk alleen al aan af-
trekposten als bijvoorbeeld de 
hypotheekrenteaftrek, ziekte- en 
studiekosten of giften. En dit is 
nog maar een kleine greep uit 
de vele fiscale aspecten die in-
vloed hebben op de hoogte van 
de te betalen inkomstenbelas-

ting. Bovendien wijzigen ieder 
jaar de complexe fiscale spel-
regels.
Flynth IJmond staat voor u klaar 
met een professioneel team van 
adviseurs. Maakt u gebruik van 
onze diensten dan weet u zeker 
dat waar dat mogelijk is belas-
ting wordt bespaard en u wel-
licht zelfs geld terugkrijgt. Daar-
naast wordt geadviseerd hoe u 
in de toekomst verdere bespa-
ringen kunt realiseren. We hel-
pen u graag om uw aangifte vol-
ledig en tijdig in orde te ma-
ken. Redt u het niet voor 1 april? 
Wees gerust, een verzoek om 
gebruik te maken van de uitstel-
regeling biedt de mogelijkheid 
deze termijn te verlengen. 
Meer weten of van gedachten 
wisselen? Neem contact op met 
Adri Sprokholt of André Tem-
pelaar op 0251-246064 of via 
ijmond@flynth.nl.

Kennemerplein 20   2011 MJ Haarlem 
Tel.: (023) 551 23 14          Fax: (023) 532 70 18 
e-mail: haarlem@flynth.nl     www.flynth.nl

Raad van Kerken waar zij spreekt 
over dit nieuwe christen-zijn en 
de relevantie van geloof en kerk 
in de hedendaagse maatschap-
pij. Aanvang 20.00 uur in de ou-
de Dorpskerk, entree drie euro.

geheel wordt omlijst met muziek 
van Dick met z’n accordeon. Om 
14.30, 15.30 en 16.30 uur wor-
den bezoekers in de gelegen-
heid gesteld om kosteloos een 
proefrondvaart te maken over 
het Alkmaardermeer. De lamme-
tjesmarkt wordt gehouden bij ’t 
Hoorntje, Kerklaan 20. Voor meer 
informatie: info@hoorntje.nl. 
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In Memoriam Chantal v.d. Brink badmintontoernooi

Chris Bruil geeft demonstratie

Limmen - Zondag 17 maart vindt 
in sporthal d’Enterij het In Me-

moriam Chantal v.d. Brink bad-
mintontoernooi plaats. Tijdens 

dit toernooi is Chris Bruil,één 
van Nederlands beste badmin-
tonspelers, aanwezig. Hij speelt 
mee in het ouder-kind toer-
nooi en geeft een demonstra-
tie. De demonstratie wordt, rond 
de klok van 15.45 uur, op een 
luchtige manier gedaan waar-
bij deelnemers en publiek wor-
den betrokken. Chris wil deze 
middag graag op een leuke en 
ontspannende manier een spor-
tieve bijdrage leveren aan deze 
middag die bestemd is voor Al-
pe d’HuZes. Naast het toernooi 
is er ook een loterij met prijzen. 
De organisatie, die Lex Burge-
ring steunt in zijn actie voor Alpe 
d’HuZes, hoopt een hoop spe-
lers en bezoekers te mogen ont-
vangen.

250e offi ciële wedstrijd 
in shirt van v.v. Limmen

Limmen - Zondag 3 maart tij-
dens de voetbalwedstrijd Lim-
men-Assendelft speelde Jeroen 
Veldt zijn 250e offi ciële wed-
strijd in het eerste elftal van de 
v.v. Limmen.
Jeroen is als pupil begonnen, 
maar heeft de jeugdopleiding 
niet afgemaakt. Hij werd door AZ 
gescout en heeft daar een aantal 
jaren in diverse jeugdteams ge-
speeld. Maar kwam met veel ba-
gage weer terug bij de v.v. Lim-
men.
Als 18-jarige debuteerde hij in 
het eerste elftal. Hij heeft on-
der vijf hoofdtrainers gespeeld, 
Jan Oldehove, Han Eshuis, 
Sem Wokke, Jos van Veelen en 
Everard Luijckx. Hij was altijd ba-
sisspeler, linker/rechter of diep-
ste spits, een zeer technisch be-
gaafde speler met een fantasti-
sche bal aanname, een goede 
dribbel/passerbeweging en heel 

CSV DB1 voor tweede 
maal op rij zaalkampioen

Castricum - Op zondag 3 maart 
heeft de DB1 van CSV Handbal 
een ongeslagen reeks wedstrij-
den afgesloten met een kampi-
oenschap in een bomvolle sport-
hal De Bloemen. Hoewel de eer-
ste zaalwedstrijd tegen de Blin-
kert nog verloren werd, hebben 
de meiden van DB1 daarna geen 

steekjes meer laten vallen en 
was ook streekgenoot Meervo-
gels DB2 niet bij machte om CSV 
DB1 punten afhandig te maken.
De uitwedstrijd tegen Meervo-
gels DB2 werd nipt gewonnen 
met 5 – 2 maar de DB1 meiden 
van CSV hebben gedaan wat ze 
moesten doen: winnen.

Castricumse RC moet de punten 
aan RC Hilversum laten!

Castricum - De Castricumse 
Rugby Club heeft op thuisbasis 
Wouterland niet het beoogde re-
sultaat gehaald, met 0 – 18 ging 
de thuisploeg onderuit tegen 
koploper RC Hilversum. 
Met het weer als spelbreker op 
de loer werd de spanning opge-
bouwd. De wedstrijd startte met 

een lichte miezer, maar al snel 
ontbrandde er een hartverwar-
mende wedstrijd. Er werd ge-
vochten om elke centimeter van 
het veld, waarbij beide kempha-
nen niet voor elkaar onderde-
den. De Duinranders waren een 
paar keer dicht bij de vijandelij-
ke tryline, maar verzuimden door 

te drukken, mede dankzij uit-
stekend verdedigend werk  van 
de gasten. Hilversum opende de 
score middels een penalty en try 
na een geweldige run van Mar-
cus Holden en de nodige fou-
ten in de Castricumse defensie. 
Dit was tevens de ruststand (0-
8). Na de rust ging de thuisploeg 
naarstig op zoek naar een sco-
re, helaas lijkt het de Castricum-
mers op dit moment aan killers-
instinct te ontbreken en strand-
den de pogingen net voor de try-
line.   Nicky Janssen was fortuin-
lijker door wel de begeerde try 
te scoren, met de conversie van 
Holden. Een makkelijk weggege-
ven penalty bepaalde de eind-
stand op 0-18, wederom een 
gewonnen wedstrijd voor Hil-
versum. De Castricumse Rugby 
Club kan zich voorbereiden op 
de return volgende week in Hil-
versum, tenminste als de vorst 
niet doorzet.  
Foto: Theo Beentjes.

veel scorende vermogen. Hoog-
tepunt was het behaalde kam-
pioenschap in de 4e klasse A in 
2008, de kwartfi nale bekerwed-
strijd in en tegen topklasser Spa-
kenburg, maar ook de derby’s 
tegen Uitgeest, Vitesse, HSV, 
De Foresters en de laatste jaren 
Meervogels met wel 1200 toe-
schouwers. Dan is Jeroen extra 
gemotiveerd, prominent aanwe-
zig en maakt door zijn acties net 
het verschil in de wedstrijd.

Michel Butter sneller dan ooit
Castricum - In een ijskoud Den 
Haag heeft Michel Butter tij-
dens de CPC-loop op de hal-
ve marathon een prachtige tijd 
van 1.02.25 op de klokken gezet. 
In het zeer sterke door Keniaan-
se lopers gedomineerde deelne-
mersveld bereikte de atleet van 
AV Castricum als snelste Neder-
lander de elfde plaats.

Een harde wind en slechts een 
enkele graad boven nul waren 
bepaald geen goede omstan-
digheden om tot scherpe tijden 
te komen. Toch ging het in Den 
Haag van het begin af aan zeer 
snel, met een doorkomsttijd van 
rond de 14 minuten op de vijf ki-
lometer. Tot zo’n zeven kilome-
ter bleef Michel Butter in het 

spoor van de Afrikaanse kop-
mannen, waarna hij bewust wat 
meer z’n eigen tempo oppak-
te. In een prachtig persoonlijk 
record van 1.02.25 bereikte de 
Castricummer de eindstreep. ,,Ik 
loop een dik persoonlijk record 
onder zwaardere omstandighe-
den”, aldus een zeer tevreden 
Butter. Met deze prestatie toon-
de de AVC’er vormbehoud voor 
deelname aan de marathon bij 
de wereldkampioenschappen at-
letiek, die in augustus in Moskou 
op het programma staan. Daar-
vóór zal hij in april onder ande-
re nog aan de start verschijnen 
bij de marathon van Rotterdam.

Crossfi nale
Bij de door AV Castricum geor-

ganiseerde fi nale van de cross-
competitie voor junioren en pu-
pillen, heeft Marjet Groen de 
tweede plaats behaald. De B-ju-
niore van de organiserende ver-
eniging legde de 3.000 meter op 
het pittige parcours op de terrei-
nen van de Kennemer Duincam-
ping Bakkum af in 11.54 minu-
ten. Ook B-junior Ryan Clarke 
streed mee in de voorste linies. 
Na zijn wedstrijd over vijf kilo-
meter behaalde hij in 18.41 mi-
nuten een prima vijfde plaats. 
Paulien Verhaar liep eveneens 
een sterke fi nalewedstrijd. In een 
tijd van 7.49 minuten over 2.000 
meter snelde de C-juniore ook 
naar een vijfde plek. Alle uitsla-
gen zijn te vinden op www.av-
castricum.nl.

Jeugdveiling VV Limmen
Limmen - Vrijdag 15 maart vindt 
de jaarlijkse veiling ten bate van 
de jeugd van de VV Limmen 
plaats in de kantine. Door de ei-
gen veilingmeesters Nico Been-
tjes en Erik Jaap Kroone worden 
300 kavels aan de man of vrouw 
gebracht, onder het motto: ‘Voor 
en door Limmers’. De veiling-
meesters brengen alles in rap 
tempo onder de hamer en zor-
gen samen met de vrijwilligers 
die deze avond  mogelijk maken, 
voor een gezellige sfeer waar de 
kopers gretig op reageren. Er is 
een grote variatie in het aanbod, 
zowel veel goederen als diensten 

en niet te vergeten geweldige ui-
tjes voor iedereen. De topkavels 
deze avond zijn ‘Ik hou van Hol-
land’, een avond met alles erop 
en eraan, boottocht naar New-
castle, grote golfclinic en een 
winters culinairrondje. De kavels 
zijn allemaal spontaan geschon-
ken door particulieren en bedrij-
ven uit Limmen en omgeving. De 
opbrengst van de veiling komt 
ten goede aan de jeugdoplei-
ding, waar de laatste jaren goe-
de resultaten door behaald zijn. 
De aanvang van de veiling is 
20.00 uur en vrij toegankelijk 
voor iedereen.



FC Uitgeest ‘ijskoud de beste’
Uitgeest - Onder Siberische 
omstandigheden, waarin de ech-
te ‘die hard fans’ van FC Uitgeest 
zich dan toch maar weer verza-
meld hadden langs de lijnen van 
het nieuwe kunstgrasveld alwaar 
vandaag niet zozeer veldverwar-
ming werd gemist als wel ‘toe-
schouwersverwarming’, schon-
ken FC Uitgeest en tegenstander 
Blauw Wit de kleumende meu-
te een hartverwarmende par-
tij voetbal voor waarin  uiteinde-
lijk FCU zeer verdiend met een 
4-3 overwinning aan het lang-
ste eind trok. Heel mooi en no-
dig ook want de onderste plaat-
sen kwamen na twee nederlagen 
op een rij wel erg dichtbij.
FC Uitgeest kon zondag niet 
beschikken over de geschors-
te Sven de Wit maar daar stond 
de terugkeer tegenover van San-
der van den Helder die voorzien 
van een neusbrace groen licht 
had gekregen om te voetballen. 
Misschien had het met de kou te 
maken maar FC Uitgeest begon 
stijf en stram aan de wedstrijd. Al 
in de 5e minuut kon de aalvlugge 
Adil Jamal achter de rug van een 
FCU verdediger weglopen om 
vervolgens met een fraai ‘stiffie’ 
over keeper Erik Alders heen te 
scoren. 0-1. FC Uitgeest herpak-
te zich en via Remco van Box-
tel en Bob Out waren er wat mo-
gelijkheden. Toch was het in de-
ze fase juist weer Blauw Wit dat 
scoorde. Weer was er kortslui-
ting in de Uitgeester verdediging 

waardoor nu Yannick Valpoort 
kon scoren. 0-2. Jammer maar 
niet hopeloos moet men aan 
de kant van FCU bedacht heb-
ben want in de heenwedstrijd in 
Amsterdam werd zelfs een 3-0 
achterstand weggewerkt. Op-
nieuw toog FCU voortvarend ten 
aanval. In de 33e minuut leidde 
dat tot succes. Een niet eens zo 
goed ingeschoten bal van Rem-
co van Boxtel werd onderweg 
van richting veranderd waarna 
keeper Coenraad kansloos was. 
1-2. Even later kwam FCU goed 
weg toen Aziz Ouaouirst na een 
mooie actie de bal tegen de paal 
aan schoot. In de tegenstoot die 
volgde kwam de bal bij de snel-
le Remco van Boxtel die een pui-
ke voorzet afleverde waarna de 
goed meegekomen John den 
Nijs kon afronden. 2-2. “Erop en 
erover” vervolgens zou je in wie-
lertermen kunnen zeggen. Daar 
dacht Blauw Wit echter anders 
over. Nog voor rust kwam het 
op 2-3 door Justice Onyenuforo 
die  een fraaie actie van uitblin-
ker Achmed Baghouz bekroonde 
met een doelpunt.

De tweede helft bracht een fel 
strijdend FC Uitgeest dat niet 
van plan was zich zomaar neer 
te leggen bij een nederlaag. Met 
succes. Niet voor de eerste keer 
dit seizoen nam routinier Bart 
Meijland zijn team op sleeptouw 
door het goede voorbeeld te ge-
ven. In de 52e minuut krulde hij 

vanaf twintig meter de bal naar 
de kruising. Ongelukkig genoeg 
belandde de bal op de paal. De 
terugstuitende bal werd echter 
alsnog door de alerte Ruud Koe-
dijk in het doel gewerkt. 3-3. 
Goed voorbeeld doet volgen 
moet John den Nijs bedacht 
hebben. In de 59e minuut zag 
hij een afvallende bal op zich af-
komen, bedacht zich geen mo-
ment, om vervolgens de bal bui-
ten het bereik van keeper Coen-
raad in het doel te zien verdwij-
nen. 4-3. Waar zie je dan vervol-
gens nog dat een speler die ge-
scoord heeft een sprint trekt naar 
de zijlijn om zijn moeder een 
zoen te geven? Juist in Uitgeest, 
van John den Nijs. Mocht de jury 
van de Bakkum en Krookspeler 
van de wedstrijd nog enige twij-
fel hebben gehad dan was deze 
als sneeuw voor de zon verdwe-
nen. Hij was de man vandaag.
Blauw Wit liet het er niet bij zit-
ten en zocht nadrukkelijk de 
aanval maar ondanks een te-
rechte rode kaart voor Sonny ten 
Hoope en dankzij een fraaie red-
ding van Erik Alders in de laatste 
minuut bleef FCU “IJskoud de 
beste” en mocht het drie kostba-
re punten incasseren. (De Afval-
lende Bal)

FC Uitgeest: Alders, ten Hoope, 
Groen, van den Helder, de Jong, 
Out, van Boxtel (88e Brouwer), 
den Nijs (82e Smit), Koedijk, Me-
ijland, Winter (64e Molenaar).

Uitgeest JG1 gelijk tegen Only Friends 
Uitgeest - Wat een ontzettend 
leuke wedstrijd speelde FC Uit-
geest JG1 dit weekeinde tegen 
Only Friends Amsterdam! De 
laatste wedstrijd was al weer en-
kele weken geleden, dus de jon-
gens hadden er veel zin in. De 
jongens van Uitgeest waren zo 
enthousiast, dat ze in het begin 
vergaten om mee te verdedigen, 
dus na een minuut of vijf renden 
twee spelers van Only Friends al-
leen op keeper Jamie af en ston-
den ze 0-1 achter. Maar door een 
goede uitworp van de keeper, 
kon Quint richting Only Friends 
doel rennen en schoot hij mooi 
raak. De jongens combineerden 
goed en via een voorzet van Ja-

son op Jesse scoorde laatstge-
noemde ook een goal. Toen werd 
er een tijd lang over en weer ge-
scoord,  beide ploegen hielden 
elkaar in evenwicht. Met een 5-5 
gelijkstand zochten ze de kleed-
kamer op om even op te warmen 
en wat te drinken.
Omdat de vaste keeper vandaag 
afwezig was, begon Quint de 
eerste 10 minuten van de tweede 
helft als vliegende keep. Hij deed 
dit bijzonder goed. Een mooie 
lange bal naar voren werd door 
Jamie opgepakt en werd afge-
rond met een doelpunt.  
Door goed verdedigen van Mark 
werd een tegendoelpunt voor-
komen, maar een tweede po-

ging werd toch benut door Only 
Friends. Quint had ondertussen 
zijn keepersvest aan Jesse over-
gedragen die de laatste 10 mi-
nuten van de wedstrijd op doel 
stond. Bink en Rens deden goed 
mee op het middenveld, leuk om 
te zien hoe deze jongens elke 
wedstrijd wat beter worden. Een 
laatste verre uittrap van Jesse, 
gaf Quint de mogelijkheid een 
lange rush over het veld te ma-
ken en schitterend te scoren. 

Na 2 keer 20 minuten floot 
scheidsrechter Jay af met een 
voor beide ploegen verdiende 
eindstand van 8-8. Super goed 
gedaan jongens!

Zaterdag 16 maart pupillen:
Uitgeest D1-SVA D1 11:30
Alkmaarsche Boys D1-Uitgeest D2 10:30
Egmondia D1-Uitgeest D3 11:00
Uitgeest D4-Koedijk D3 10:15
Uitgeest D5-Vrone D5 11:30
Castricum D4-Uitgeest D6 11:00
Uitgeest D7-Foresters de D7 11:30
Uitgeest D8-Jong Holland D5 09:00
Uitgeest E1=vrij
Meervogels 31 E1-Uitgeest E2 10:15
Jong Holland E1-Uitgeest E3 08:45
Vrone E4-Uitgeest E4 08:45
Uitgeest E5=vrij
Uitgeest E6=vrij
Castricum E9-Uitgeest E7 09:00
Uitgeest E8-LSVV E7 09:00
Uitgeest E9-Koedijk E8 11:30
Uitgeest E10-Meervogels 31 E5 10:15
Uitgeest E11-Foresters de E10 11:30
LSVV F2-Uitgeest F1 08:45
Uitgeest F2-Castricum F4 10:15
Uitgeest F3-Fortuna Wormerv. F4 09:00
Uitgeest F5-RKEDO F3 09:00
Uitgeest F6=vrij
Uitgeest F7-Vitesse 22 F3 09:00
Zeevogels F5-Uitgeest F8 09:00
Uitgeest F9-LSVV F7 09:00
Kolping Boys F9-Uitgeest F10 09:00
AFC 34 MP2-Uitgeest MP1 10:30
Uitgeest MP2-Alcmaria Victrix MP1 09:00
Junioren:
Zeeburgia B2-Uitgeest B1 11:00
Uitgeest B2-FC Amsterdam B1 13:00
Uitgeest B3-Victoria O B2 14:30
Uitgeest B4-HSV B3 13:00
Uitgeest B5-Limmen B3 14:30
VSV C1-Uitgeest C1 13:00

Koedijk C2-Uitgeest C2 13:15
Uitgeest C3-DEM C3 13:00
Assendelft C2-Uitgeest C4 12:30
Vitesse 22 C4-Uitgeest C5 12:15
Uitgeest C6=vrij
G-team:
Uitgeest G1-Nieuw Sloten sv G1 14:30
ZCFC G1-Uitgeest G2 11:00
Meisjes: 
SRC MB1-Uitgeest MB1 14:30
Kolping Boys MC1-Uitgeest MC1 13:15
Egmondia MC1-Uitgeest MC2 10:45
Victoria O MD1-Uitgeest MD1 13:00
Berdos MD1-Uitgeest MD2 11:00
Uitgeest ME1-LSVV ME1 09:00

Zondag 70 maart senioren: 
Uitgeest 1-Hoogland 1 14:00
Uitgeest 2=vrij
KSV 2-Uitgeest 3 11:30
HSV 3-Uitgeest 4 12:00
WMC 3-Uitgeest 5 14:30
Uitgeest 6-Dynamo 3 12:20
Uitgeest 7-Purmerland 3 10:30
Alkmaarsche Boys 5-Uitgeest 8 12:00
Uitgeest 9-SVW 27 9 12:45
Duinrand S 5-Uitgeest 10 12:00
Uitgeest 11-Vrone 8 10:30
Uitgeest 12-Kolping Boys 10 10:30
Uitgeest 13-Koedijk 8 13:30
Junioren:
Uitgeest A1-Castricum A1 11:00
Uitgeest A2-AFC A2 13:30
Alcmaria Victrix A2-Uitgeest A3 12:00
Dames:
Uitgeest VR1=vrij
Meisjes: 
Medemblik MA1-Uitgeest MA1 11:00

Inschrijven voor het 
ICGT Bedrijventoernooi
Uitgeest - Na het grote suc-
ces van vorig jaar organiseert de 
Stichting Voetbalpromotie Uit-
geest, tevens organisator van 
het ICGT, voor de tweede keer 
een bedrijventoernooi. Het voet-
baltoernooi wordt gehouden op 
de velden van FC Uitgeest voor-
afgaand aan het ICGT op vrijdag 
17 mei vanaf 15.30 uur. 
Het doel van het toernooi is om 
bedrijven op een gezellige en 
vriendschappelijke wijze met el-
kaar in contact te brengen. Het 
voetbal wordt gespeeld met ze-
ven spelers op een half veld, ie-
der team speelt vier wedstrijden 
en kan bestaan uit zowel man-
nen als vrouwen. Daarnaast doet 
ieder team mee aan het zoge-
naamde ‘Rode draad spel’. Wat 
dat precies is houden we nog 
even geheim. Uiteraard staat bij 
dit toernooi gezelligheid voorop 
en niet het winnen.
Het inschrijfgeld bedraagt 175 
euro per team (maximaal 10 per-
sonen). Daarvoor krijg je 30 con-
sumptiebonnen en een gezelli-
ge barbecue na afloop. Natuur-

lijk is het mogelijk om met meer-
dere teams in te schrijven. Na de 
barbecue worden de deelnemers 
van harte uitgenodigd een kijk-
je te nemen in de feesttent van 
het ICGT. 
Is je bedrijf te klein maar wil je 
wel betrokken zijn bij het toer-
nooi dan kun je ook met minder 
personen inschrijven en zonder 
te voetballen. De kosten bedra-
gen dan 17,50 euro p.p. Dat is in-
clusief barbecue en 3 consump-
tiebonnen.
Inschrijven is mogelijk tot 15 
april a.s. en doet u door een mail 
te sturen naar icgtbedrijventoer-
nooi@gmail.com met vermel-
ding van de naam van het be-
drijf en of het een mannen- dan 
wel gemengd team betreft. Het 
maximaal aantal deel te nemen 
teams is veertig. Toelating ge-
beurt op volgorde van inschrij-
ving. Rond 1 mei krijgt u infor-
matie over het wedstrijdschema 
en andere zaken.
Wilt u meer weten? Bel dan met 
de toernooicommissie, telefoon: 
06-28532268 of 06-53389343.
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d u r e  t i j d e n ?  g o e d k o p e r  t a n k e n !

k o m e n d  w e e k e n d

Kijk voor meer informatie op www.firezone.nl
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