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Kanovereniging viert 25-jarig jubileum
Uitgeest - Zondag was het pre-
cies 25 jaar geleden dat de Kano 
Vereniging Uitgeest (KVU) werd 
opgericht. Dit was voor de le-
den van deze enthousiaste club 
een goede reden om een feest-
je te organiseren. Om 10 uur ’s 
morgens was het in de gemeen-
tehaven van Uitgeest een gekri-
oel van kano’s, de meeste voor 
het eerst dit jaar, om samen het 
meer over te steken richting De 
Woude, waar zich ook al andere 
leden hadden verzameld die om 
uiteenlopende redenen hadden 
besloten om voor andere vormen 
van vervoer te kiezen.  Het weer 
was perfect en zo kwam het dat 
een kleine veertig mannen en 
vrouwen op het terras van Res-
taurant De Woude, een vaste 
pleisterplaats van de KVU, kon-
den genieten van een kopje kof-
fi e of thee, met overheerlijk vers 
gebak!
De KVU is een vereniging waar 
veel kan en niets moet. Na af-
loop van deze gezellige bijeen-
komst was er dan ook voor elk 
wat wils: een groep ging wande-

len rond de mooie polder van De 
Woude, waar de talloze weide-
vogels zich al opmaken voor het 
komende broedseizoen en waar 
je vanaf het dijkje een heel an-
dere kijk op het mooie meer hebt 
dan vanuit de kano; een andere 
groep ging via de Stierop terug 
naar het clubhuis aan de Meldijk  
en een derde groep besloot om 
nog wat langer te varen en zet-
te koers naar Spijkerboor, om la-
ter via de overdraagplaats bij de 
historische molen De Woudaap 
door de polder te varen naar ‘de 
rolletjes’ en de thuisbasis. 

,,De Kano Vereniging Uitgeest 
is een informele club van men-
sen die een passie delen: de ka-
nosport’’, aldus voorzitter Henk 
Hoogerwerf. ,,Zij genieten van 
het varen in diverse soorten ka-
no’s, zowel op binnenwater als 
groot open water, zowel op me-
ren als rivieren, op ‘wild wa-
ter’ en in de branding. Een kano 
kan varen waar andere schepen 
niet kunnen komen dus is kano-
en bij uitstek een manier om te 

ontstressen en te genieten van 
het zijn in de natuur en niets an-
ders te horen dan de geluiden 
van het water en de vogels om je 
heen. En daarnaast telt natuur-
lijk ook de gezelligheid en de ka-
meraadschap die bij het vereni-
gingsleven horen. En ben je een 
ras-individualist en zoek je al-
leen een ideale plek om je boot 
te stallen? Je bent welkom en je 
kunt gebruik maken van al on-

ze faciliteiten. Heb je geen ka-
no? Geen probleem! De club 
beschikt over een groot aantal 
leenboten.’’
Meer informatie is te vinden op 
www.kanovereniging-uitgeest.
nl. Of meld je aan voor een van 
de ‘instapavonden’. De eerste is 
al op 23 april. Of neem gewoon 
eens contact op met één van de 
bestuursleden om vrijblijvend 
kennis te maken.

Oproep aan oud-leden KVU: In 
augustus zal het jubileumjaar 
worden afgesloten met een fees-
telijke barbecue. Oud leden zijn 
daarbij van harte welkom.
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Castricum - Om aandacht 
te vragen voor de toenemen-
de hoeveelheid plastic in zee-
en en oceanen houdt Stichting 
Sports@Sea een opruimactie in 
Castricum in samenwerking met 
surfvereniging Freakwave, ge-
meente Castricum en de strand-
paviljoens. De Beach Clean Up 
wordt zaterdag 22 maart gehou-
den. Aanvang 13.00 uur met kof-
fie bij strandpaviljoen Zoomers. 
Rond 16.00 uur staat er voor de 
deelnemers iets lekkers klaar bij 
Club Zand. 
Sports@Sea plaatst deze zo-
mer een nieuw watersportcen-
trum op het strand van Castri-

cum. Het wordt een nieuw ver-
zamelpunt voor watersporters en 
strandliefhebbers, maar voorna-
melijk surfers. De sporters zul-
len het gebied zelf beheren, ze 
houden zelf toezicht op de vei-
ligheid en zorgen dat het gebied 
schoon blijft. De reden waarom 
deze non-profit organisatie de-
ze actie ondersteunt is omdat 
de surfers dagelijks worden ge-
confronteerd met de hoeveel-
heid plastic die terecht komt op 
stranden en verdwijnt in de zee. 
Door deze strandschoonmaak-
actie wordt het probleem zicht-
baar gemaakt. Voor meer infor-
matie: pieter@sportsatsea.nl.

Helpen strand opruimen

Geboren
Wonende te Castricum: 03-03-
2014: Dagmar Marijn, dochter 
van E. Snel en D.van Wijngaar-
den, geboren te Castricum.
 
Overleden
Wonende te Castricum: 27-02-
2014: Hulsman, Johanna E., oud 
75 jaar, overleden te Beverwijk. 
Wonende te Limmen: 01-03-

2014: Kruiver, Catharina L., oud 
90 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd geweest met M.C. de 
Jager. 05-03-2014: Friedrich, Pie-
ternella, oud 85 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
A. van Elst. Wonende te Akers-
loot: 28-02-2014: Zonneveld, Ca-
tharina M. oud 75 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd geweest 
met C.P. Zijp. 

Burgerlijke Stand Castricum

Limmen – Tienduizend kurken, 
vijfduizend grote nieten, vier m2 
plaathout en dertig werkuren 
zijn in deze afbeelding van Ma-
rilyn Monroe verwerkt. Na de 
vraag van Limmen Ludiek heb-
ben John Scheepmaker en Ha-
rold van Vegten de afgelopen 
maand hard gewerkt om het mo-
zaïek gereed te krijgen. Op vrij-
dag 14 maart is zij nog een avond 
te bezichtigen vanaf 19.00 in De 
Kurkenhof op de Jan Valkering-
laan 1 in Limmen. Daarna gaat 
Marilyn Monroe op tournee naar 

Breda voor een aantal weken. 
Op vrijdagavond 14 maart orga-
niseert stichting Limmen Ludiek 
weer een kurkensorteeravond 
tussen 19.00 en 22.30 in De Kur-
kenhof. Iedereen wordt opgeroe-
pen om te komen helpen. Voor-
zitter Kees de Jong: ,,We hebben 
ruimte voor zeker tachtig vrijwil-
ligers en we hebben echt alle 
hulp hard nodig bij het uitsorte-
ren. Hier gaat echt heel veel tijd 
zitten.” Meer informatie op face-
book.com/stichtinglimmenludiek 
en op www.limmenludiek.nl.

Marilyn Monroe schittert

Regio - In de succesvolle se-
rie ‘Preek van de Leek’ die ook 
dit voorjaar in de Witte Kerk in 
Heiloo wordt gehouden, be-
treedt op zondag 16 maart de 
bekende tv-presentator Hen-
ny Huisman uit Bakkum de kan-
sel. Ooit gestart als drummer en 
disjockey heeft hij als tv-pre-
sentator zijn sporen verdiend 
als entertainer in talloze shows. 
In 2003 presenteerde Huisman 
voor het eerst een programma 
van de EO. In ‘Henny zoekt God’ 
knoopte hij gesprekken aan 
met verschillende christenen. 
Aan het eind van de reeks gaf 
hij aan zelf christen te zijn ge-
worden. In de Preek van de Leek 
brengt Henny op eigen wijze on-
der woorden welke waarden van 
belang zijn in het leven. En wel-
ke ‘boodschap’ zij graag meege-

Henny Huisman (s)preekt

ven aan de verzamelde toehoor-
ders. Trio Carp zorgt voor de mu-
zikale omlijsting. Aanvang 16.00 
uur, de toegang is gratis.

Castricum – Als wijkagent komt 
Bas Wijnen regelmatig situaties 
tegen die het inbrekers gemak-
kelijk maken een huis binnen te 
komen of spullen uit de schuur 
of tuin te ontvreemden. ,,Ik zie 
vaak poorten openstaan en deu-
ren van schuren. En daarin staan 
dan weer fietsen die niet op slot 
staan. Bij sommige mensen staat 
de deur uitnodigend open en lig-
gen hun kostbare zaken zo voor 
het grijpen. Denk dan een lap-
top, een tablet of een smarthp-
hone.”
Woninginbraak kan een gro-
te impact hebben op het gevoel 
van veiligheid. Er zijn vreemden 
in het huis geweest, ze hebben 
aan van alles gezeten en mis-
schien waardevolle spullen mee-
genomen. De politie doet er veel 
aan om inbrekers op te pakken. 

Waar valt wat te halen?
Zelf kan men er met verschillen-
de maatregelen voor zorgen dat 
inbreken in de woning niet ge-
makkelijk is. De meeste inbre-
kers gaan voor een snelle buit. 
Hoe langer ze bezig zijn de wo-
ning binnen te komen, hoe gro-
ter de kans dat ze het opgeven.
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur   
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.15 uur   

zondag 16.00 & 19.30 uur  
maandag 20.00 uur   dinsdag 19.00 uur   

woensdag 20.00 uur   
Hartenstraat

donderdag 15.30 uur   vrijdag 16.00 uur   
zondag 11.00 uur  maandag 21.00 uur   

dinsdag 14.00 uur   woensdag 16.00 uur   
Nebraska

donderdag 15.30 uur   
vrijdag & zaterdag 19.00 uur   

zondag 16.00 uur  
maandag 18.45 uur   dinsdag 21.00 uur   

Kenau
vrijdag 13.30 uur 

zaterdag 16.00 uur    dinsdag 14.00 uur
Dallas Buyers Club

donderdag 20.00 uur   
vrijdag & zaterdag 21.15 uur   

zondag 19.30 uur  
dinsdag & woensdag 20.00 uur   

12 Years a Slave
vrijdag 13.30 uur   
Philomena

vrijdag 16.00 uur   
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 13.30 uur 
De Lego film (NL) 3D

zaterdag 16.00 uur  
zondag 11.00 uur   woensdag 16.00 uur 

Het regent gehaktballen (NL) 3D
zaterdag  & zondag 13.30 uur  

woensdag 13.30 uur 
K3 Dierenhotel

Programma 13 maart t/m 19 maart 2014

Komedie Hartenstraat
Deze sprankelende romantische 
feelgood komedie speelt zich af 
in de Negen Straatjes in Amster-
dam. In dit dorpje in de stad lijkt 
iedereen op zoek naar liefde. Zo-
als de onverbeterlijke rokkenja-
ger Bas, de senioren Bep en Aart 
en het gesettelde stel Rein en 
Jacob. 
De enige die niet op zoek is naar 
liefde, is Daan. Hij woont hier 
met zijn dochter Saar in de Har-

tenstraat, waar hij zijn een ei-
gen zaak als traiteur heeft. Dan 
verschijnt Katje in zijn leven. De 
knappe modeontwerpster opent 
naast zijn winkel in de Harten-
straat een hippe modezaak. Als 
vlak voor het openingsfeest de 
catering onverwachts afbelt, 
moet Katje wel een beroep doen 
op Daan. Dat is vragen om narig-
heid: de twee zijn in alles elkaars 
tegenpool. 

Na ontvangst van een brief van 
een neploterij, denkt de knor-
rige vader Woody Grant dat hij 
in één klap rijk is geworden. De 
prijs van één miljoen dollar kan 
hij ophalen in Lincoln, Nebras-
ka, ruim duizend kilometer van 
zijn woonplaats. Hij is vastbeslo-
ten om zijn fortuin te incasseren, 

Nebraska zelfs als het betekent dat hij de 
afstand te voet moet afleggen. 

Zijn zoon David voelt zich ge-
dwongen hem te vergezellen. 
Onderweg stoppen ze in het ge-
boortedorp van Woody, waar fa-
milie en oude bekenden al snel 
hoogte krijgen van hun missie en 
Woody het gesprek van de dag 
wordt. 

Vrijdag zetten vijf kleinkun-
stenaars de zaal op z’n kop in 
Dorpsstraat23 in Castricum. Drie 
vrouwen en evenveel mannen 
spuien op uiteenlopende ma-
nieren hun kijk op het leven. De 
nieuw geïntroduceerde uitjes 
van Frank Boske brengen vooral 
veel leuke dingen voor een klein 
publiek. ,,Laat de kunst eens bij 
je op schoot komen zitten, laat 
je trakteren voor zeveneneenhal-
ve euro." 
Rob Feenstra is eerlijk, open en 
verrassend humoristisch. Mar-
jolein de Graaf staat al langer 

zingend op verschillende po-
dia, vrijdag praat en zingt ze ei-
gen liedjes en sketches. Ze weet 
zich versterkt door Renee en Bir-
git waarmee ze een uur lang een 
beroep doet op je lachspieren. 
En Chris Verlaan bezingt een fri-
vool bovenbuurmeisje in een  
te gehorig studentehuis. Op 21 
maart doet Merel Moistra voor 
de tweede keer haar avondvul-
lende one-womanshow ‘Mind-
fuck op wandelgympen.’ 
Kijk voor reserveren op www.
dorpsstraat23.nl. Aanvang 20.30 
uur.

Castricum - De groep Dark Ro-
sie brengt deze maand de twee-
de cd uit: ‘Dream on’. De Bak-
kumse Miranda Zuurbier (zang, 
accordeon), Castricummer Ton 
Hemmen (gitaar) en Haarlem-

mer Vincent Lamers (contrabas) 
hebben de afgelopen jaren aan 
het album gewerkt: geschreven 
en gearrangeerd, geschaafd en 
geslepen, gewikt en gewogen. 
Met als resultaat twaalf pak-

Tweede cd Dark Rosie

kende luisterliedjes waarin veel 
muziekstijlen doorklinken: van 
Franse musette en Afro-Cubaa-
nse ritmes tot invloeden uit folk, 
blues en pop.

Dark Rosie is een beetje ‘dark’, 
een beetje donker. Maar niet 
somber. Noem het liever wee-
moedig, een hang naar ingeto-
gen, bespiegelende muziek. Om 
op andere momenten los te bre-
ken in complete gekte. Het num-
mer ‘Dream on’ raast, anders 
dan de titel doet vermoeden, als 
een koortsdroom aan je voor-
bij. En in het aardse ‘From pillar 
to post’ heeft Miranda nog een 
rekening te vereffenen met een 
plaatselijke ambtenaar. Op het 
podium wordt de groep de laat-
ste tijd versterkt door Alkmaar-
der Mark Minnema die mando-
line, gitaar en slidegitaar speelt. 
Op de cd is zijn ‘glijgitaar’ op een 
nummer te horen. 
De cd is te bestellen via www.
darkrosie.nl. De cd-presentatie 
is op zondag 30 maart in Stayo-
kay in Haarlem, Jan Gijzenpad 
3. Aanvang 15.00 uur. Foto: Er-
na Faust.

Limmen - Op zondag 16 maart 
vanaf 16.00 uur speelt het Ber-
gens Jazz Orkest bij de Jazz Ses-
sion Club in Vredeburg. Het Ber-
gens Jazz Orkest bestaat naast 
een zangeres uit vier man ritme 
en vijf blazers. 

Met haar elan en expressieve 
geluid geeft zangeres Erna aan 
elk optreden iets aparts mee. Bil-
lie Holiday is een van haar inspi-
ratiebronnen en dat laat ze af en 

toe goed horen. Dit is het laat-
ste optreden van de band in deze 
vorm, want enige leden stoppen. 
Erna: ,,Jammer natuurlijk, maar 
we hebben het jarenlang erg 
plezierig met elkaar gehad, seri-
eus gewerkt, van elkaar geleerd, 
hoogte- en dieptepunten beleefd 
en veel gelachen. Een hele reeks 
geslaagde optredens blijft in on-
ze herinnering. We hopen dat 16 
maart daar bij zal horen en gaan 
daar alles aan doen!”

Bergens Jazz Orkest in 
Vredeburg in Limmen

Castricum - Vanaf woensdag 
26 maart start bij Toonbeeld het 
Sterrenkoor; een koor voor ie-
dereen van zes tot en met tien 

Nieuw kinderkoor Toonbeeld
jaar. Het koor gaat tien lessen 
oefenen en sluit dit af met een 
optreden tijdens de KunstFiets-
Route Castricum. De repeti-

ties vinden plaats op woensdag 
van 15.00 tot 15.45 uur. Aanmel-
den kan via www.toonbeeld.tv. 
Wie eerst wil proefdraaien op 26 
maart meldt dit via 0251 659012 
of tnbeeld@xs4all.nl. 

Limmen - Wim Krom van Aqua-
rium Vrienden Club Vivaria be-
haalde zaterdag in Nieuwe Nie-
dorp met zijn zeewateraqua-
rium 387,5 punten. En dat was 
goed voor een zilveren diploma 

Zilver voor Wim en deelname aan de landelijke 
huiskeuring later dit jaar. 

Cor Kerssens uit Akersloot kreeg 
voor zijn gezelschapsaquarium 
384 punten en een bronzen di-
ploma. Beiden gingen met een 
beker naar huis. 



Geslaagde presentatie
Racingteam Edwin Ott
Uitgeest - De teampresentatie 
van racingteam Edwin Ott mo-
toren is zondag 9 maart goed 
bezocht. De presentatie vond 
plaats in live café de Balken in 
Uitgeest, naast de winkel van 
Edwin Ott motoren. Zondagmid-
dag stonden de motoren te glim-
men op het podium in de Balken. 
De coureurs waren lekker bezig 
om iedereen die aanwezig was 
te vertellen hoe ze dit jaar te-
gen elkaar gaan rijden. Alex Ott 
(24 jaar) gaat rijden op de Yama-
ha YZF-R6 met rijnummer 96 en 
Eric Ott (22 jaar) op de Yamaha 
YZF-R6 met rijnummer 99. Bei-
de coureurs gaan uitkomen in 
de NK Supercup 600 klasse. Eric 
zal het hele seizoen hierin rij-
den, Alex zal een paar wedstrij-
den rijden in Assen en de wed-
strijd op het Duitse Hockenheim. 
Verder komen ze samen met Rob 
Juwett uit in de endurancewed-
strijd van 2014 de 501 van As-
sen, (500 kilometer en 1 ronde) 
in het eerste team van Edwin Ott 
motoren. Edwin Ott motoren zal 

met 4 teams meedoen aan de 
501 van Assen.

Eric Ott zal ook dit jaar weer een 
paar ONK wedstrijden rijden in 
de Dutch Supersport in ieder ge-
val tijdens de MotoGP/TT van 
Assen op 28 juni en de British 
Superbike wedstrijden op Assen 
op 21 september.

Edwin en Karin Ott gaan zich 
ook dit jaar weer volop inzetten 
tijdens de CRT dagen en de OW-
cup wedstrijden om iedereen te 
voorzien van goede adviezen en 
hulp, onder andere de techni-
sche keuring.
Maar ook de racingservice van 
Yamaha/YEC racingparts, en de 
Metzeler racebanden service.
De eerste acties zullen zijn op 4 
april, de CRT trainingen en op 5 
april de eerste OWcup wedstrij-
den. Eric Ott zal dan ook zijn eer-
ste meters maken, 5 trainingen 
op 4 april en de eerste wedstrijd 
in de NK Supercup 600 op zater-
dag 5 april.  (Karin Ott)

Bridgenieuws
Uitgeest - Woensdag 5 maart 
was het aswoensdag, begin van 
De Vasten. Ik heb niet van de ge-
legenheid gebruikt gemaakt om 
wat as te gaan halen (niet in de 
vorm van een kruisje, maar om 
op mijn hoofd te strooien) maar 
daar was wel aanleiding voor. 
In het vorige verslag beticht-
te ik de kampioenskandidaten 
Eric Molenaar – Harry Twaalfho-
ven van gokken. Echter was hun 
slem geen gok, maar het product 
van gedegen afspraken en daar-
bij behorende denkarbeid. Mijn 
vergissing zal wel het gevolg 
zijn van die niet-meebewegende 
waarnemer: vanaf een Tiroler alp 
zie je licht een Aas voor een Boer 
aan, of zoiets. Bij deze dus als-
nog proficiat, mannen. Gaan we 
het nu hebben over het officieu-
ze viertallenkampioenschap van 
Uitgeest. Ieder jaar, einde van 
de winter, spelen wij bij Bieren-
café Thijs op drie vrijdagavon-
den in twee lijnen viertallenwed-
strijden. Bij parenbridge dat we 
op de wekelijkse clubavond spe-
len wordt jouw resultaat zon-
der dat je daar zelf wat aan kunt 
doen vaak beinvloed door re-
sultaten van andere koppels. 

En daarnaast maakt het nogal 
uit of je een bepaald spel speelt 
tegen koppel X of koppel Y. Bij 
viertallen is die toevalligheids-
factor uitgeschakeld. Twee pa-
ren vormen samen een team en 
zo’n team strijdt een avond lang, 
twee keer veertien spellen, tegen 
een ander team. Kortgezegd: 
beide teams hebben gedurende 
de avond dezelfde 28 puzzeltjes 
op te lossen bij dezelfde tegen-
stand. De eindstand geeft daar-
mee dus een betrouwbaar beeld 
van de krachten. Hier is die uit-
slag: In de A-lijn zijn met roya-
le voorsprong kampioen gewor-
den het viertal Klaas de Groot-
Peter Kossen & Hans Wijte-Paul 
Wijte. En in de B-lijn was de eer 
voor Agnes Apeldoorn-Joop Put 
& Toin Graafsma-Henk Graaf-
sma. Proficiat allen. Vanaf de-
ze plek wuiven wij tevens hulde 
toe aan Bierencafé Thijs voor de 
perfecte locatie en goede verzor-
ging door Tecla.

En dan toch nog even over de 
clubavond. We zien in de D-lijn 
een mooie hoge score voor de 
ras-Uitgeesters Gert Willemse-
Jaap Zonneveld: ruim 66%. Dat 

zien we graag, mannen! En in de 
A-lijn steken Carien Willemse-
Ria Vessies (beiden ras-import, 
en tegelijk weer export) met ruim 
62% met kop en schouders bo-
ven de rest uit, en daarmee ruim-
den ze hun mogelijke degrada-
tie-zorgjes keurig op. (Paul Wij-
te)

De uitslagen:

A-lijn: 1 Ria Vessies-Carien Wil-
lemse 62,15%; 2 Harry Twaalf-
hoven-Eric Molenaar 54,86%; 
3 Arie vd Eng-Jaap Willemse 
54,51%
B-lijn: 1 Tiny ten Hoeve-Aad Wij-
te 58,33%; 2 Auke Hulshof-Gon-
ny Hulshof 55,83%; 3 Gré Appel-
man-Tineke v Sambeek 53,33%
C-lijn: 1 Jan Sinemus-Wim We-
ber 62,08%; 2 Dick Hendrikse-
Jac Sintenie 58,75%; 3 André 
Hermans-Henk Zwaan 52,92%
D-lijn: 1 Gert Willemse-Jaap 
Zonneveld 66,67%; 2 Joop de 
Beer-Fieneke de Beer 57,81%; 3 
Frans Jacobs-Ton v Wijk 55,73%
E-lijn: 1 Mirjam Peperkamp-Pe-
tra de Ruyter 58,85%; 2 Will Grif-
fith-Ronald Klein 57,81%; 3 Ger v 
Andel-Rob de Neef 57,29%.

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

www.wereldwinkelheemskerk.nl

ze zijn 
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Uitgeest - Ditmaal een foto van 
de tweede klas van de Openba-
re Lagere School uit het school-
jaar 1953-1954, foto 19339 uit 
de beeldbank van de Vereni-
ging Oud Uitgeest. Deze school 
was gevestigd aan het begin van 
de Hogeweg in het bekende wit-
te gebouw. Kijkt u ook eens op 
onze beeldbank naar foto 19340. 
Daarop staat een groot deel van 
deze kinderen maar dan twee 
jaar later in de vierde klas in het 
schooljaar 1955-1956. 

Van links naar rechts op de voor-
ste rij:  Jaap de Bie, Jan Meijer, 
Piet Serné, Jan Stolp, Harrie Nooi 

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank in 

deze rubriek

en Jan Vastenouw, Tweede rij: ... 
de Vries, Edith Pieters, Dea Ka-
bel, Joop Jacobs, Elly Zaadnoor-
dijk, Juffrouw Schrier?, Siem 
Baars, Rob van der Eng, Geert 
Peijs, Cor Bos en Jaap van de 
Putten. Derde rij:  Bertha Krom, 
Hans Span, ???, Dina Blom, 
Guurtje of Geertje Meijer, Ber-
nard Enkt, Co Bouhof, Wim Sta-
chelhausen, Gerda Vollenga en 
Elly van Twuijver. Achterste rij:  
Carla Hommes, ???, ???, Guurtje 
of Geertje Meijer, Ada Koelemeij 
Kees van de Giessen, Kees Bus, 
Betsie Boon, Loes Roozendaal, 
Annie van Dulmen en Jacqueli-
ne Koning. 

U ziet, de meeste namen zijn be-
kend. Heeft u de ontbrekende 
namen? 

Uw reactie kunt u kwijt op www.
ouduitgeest.nl bij ‘Wie is wie’. 
Hier kunt u de foto ook nog op 
uw scherm verder bekijken. U 
kunt ook bellen met Herman Ter-
voort 313196 of Greet Enkt-Mors 
311800.
Heeft u ook foto’s waarvan u 
denkt dat ze voor de vereni-
ging Oud Uitgeest interessant 
zijn, dan houden bovengenoem-
de personen zich graag aanbe-
volen. Neem in dat geval contact 
met hen op. 

Locatie bij Tolhek
Hockey- en korfbalclub 
mogelijk naar Heemskerk
Uitgeest - Mixed Hockey Club 
Uitgeest (MHCU) en korfbal-
vereniging Stormvogels verhui-
zen mogelijk van hun locatie na-
bij sportpark De Koog naar de 
Communicatieweg. De beoog-
de plek ligt binnen de gemeente 
Uitgeest, in de directe nabijheid 
van het Tolhek in Heemskerk. De 
sportverenigingen  zouden hier 
volgens voorlopige plannen ge-
zamenlijk de beschikking kun-
nen krijgen over twee kunstgras-
velden. De gemeenten Uitgeest 
en Heemskerk onderzoeken mo-
menteel in overleg met de be-
trokken sportclubs de haalbaar-
heid van de plannen.
De Uitgeester hockeyvereni-
ging pleit al jaren bij de ge-
meente voor een uitbreiding van 
één naar twee kunstgrasvelden. 
Er melden zich namelijk meer 
jeugdleden aan dan de vereni-
ging qua trainings- en wedstrijd-
faciliteiten kan opvangen. De si-
tuatie is voor de vereniging nij-
pend geworden. Het huidige 
kunstgrasveld moet in elk geval 
vervangen worden. Het inpas-
sen van een tweede veld op de-
ze locatie zou een forse investe-
ring vergen en is door de krap-
pe ruimte en de verwachte over-
last van de veldverlichting een 
lastige opgave. Wethouder Wil 
Spaanderman denkt de oplos-

sing nu te hebben gevonden in 
een verhuizing van de hockey- 
en de korfbalclub.
Spaandermans Heemskerkse 
collega, wethouder Cees Been-
tjes, heeft de plannen voor-
alsnog positief ontvangen. De 
nieuwkomers kunnen een ver-
sterking betekenen voor het toch 
al sportieve karakter van het ge-
bied: tennisvereniging Assum-
burg, Skicentrum Heemskerk, 
schietsportvereniging De Vrij-
heid en de Scheepsmodelbouw-
groep IJmond.
De wethouders Spaanderman 
en Beentjes benadrukken dat 
de plannen zich nog in een pril 
stadium bevinden. Er is nog heel 
wat onderzoek en overleg no-
dig voordat alle lichten op groen 
kunnen worden gezet.
Door de eventuele verhuizing 
van de sportclubs komt aan de 
Niesvenstraat grond vrij die mo-
gelijk kan worden bestemd voor 
woningbouw. De opbrengst van 
de grondverkoop moet de aan-
leg van de kunstgrasvelden en 
de nieuwe sportaccommoda-
tie mogelijk maken. Wethou-
der Spaanderman: ‘Daarbij staat 
vast dat de gemeente het anders 
gaat aanpakken dan in het verle-
den. Wij zullen niet meer zelf de 
rol van projectontwikkelaar gaan 
spelen.’ 

Discussie over toekomst zwembad:

‘College houdt geen 
informatie achter’

Uitgeest - Het college van bur-
gemeester en wethouders is on-
aangenaam verrast door de be-
schuldiging van Uitgeest Lokaal 
dat informatie wordt achterge-
houden over de toekomst van 
zwembad De Zien. In onze pu-
blicatie van vorige week wees 
de lokale partij op documenten 
van de Taskforce Ruimte Assist 
Zuid Kennemerland en IJmond, 
waarin wordt gesteld: ,,Keuzes 
op korte termijn ten aanzien van 
de locatie voor het zwembad De 
Zien moeten het lange termijn 
perspectief niet belemmeren’’. 
Volgens burgemeester Theo van 
Eijk gaat het slechts om een on-
derzoek dat in opdracht van de 
provincie Noord-Holland wordt 
uitgevoerd en waarin de mo-
gelijkheden na sloop van het 
zwembad worden genoemd. Hij 
licht toe: ,,Het gaat hier om een 
groep stedebouwkundigen, die 
zonder enige belemmering ge-
keken heeft naar mogelijkheden. 
Wij hebben in Uitgeest juist een 
werkgroep geformeerd die pro-
beert het zwembad te behou-
den.’’
Over de werkgroep communi-

ceerde Uitgeest twee weken ge-
leden in het gemeentelijk info-
bulletin van deze krant. Handha-
ven van het openluchtzwembad 
op de huidige plek, al dan niet 
op een kleiner grondoppervlak, 
vormt het uitgangspunt van de 
werkgroep. Uit de tussenrappor-
tage van de werkgroep blijkt dat 
de meerwaarde van het behoud 
van het zwembad op de huidige 
locatie opweegt tegen de kos-
ten voor de gemeente, zeker als 
die fors kunnen worden geredu-
ceerd. Wel wordt bekeken of een 
deel van het zwembadterrein 
kan worden vrijgemaakt voor 
woningbouw. Dat de gemeente 
Uitgeest niet heeft gereageerd 
op de passage in het document 
van de Taskforce Ruimte Assist 
Zuid Kennemerland en IJmond 
is volgens burgemeester Van Eijk 
niet vreemd. ,,Dit is niet iets waar 
je op dit moment op hoeft te re-
ageren. Dit zijn dingen die de re-
vue passeren, dat gaat rond en 
dan ga je daar eerst met elkaar 
over praten.’’ De beschuldiging 
dat informatie wordt achterge-
houden verwerpt hij met kracht. 
(Bos Media Services)

Uitgeest - In het kader van de 
Vastenactie houdt de AMO-
groep ook dit jaar weer drie bui-

AMO collecteert voor 
Bouwen met de Bouma’s

tendeurcollectes. De eerste is 
het weekend van 15/16 maart. 
De collecte wordt gehouden na 

afloop van de H. Mis in de R.K 
kerk. Het project dit jaar is: Bou-
wen met de Bouma’ s. 
De familie van pater Bouma gaat 
ieder jaar naar de regio in Zam-
bia waar de pater werkzaam is 
om daar samen met de plaat-
selijke bevolking bouwprojec-
ten op te zetten en uit te voeren. 
Deze projecten komen altijd ten 
goede aan de plaatselijke ge-
meenschap. 

Dit jaar willen de Bouma’ s graag 
een schooltje realiseren, met 
meubilair en met aansluiting van 
zonne- energie, zodat de kinde-
ren ook kunnen leren werken 
met de computer. Door de mo-
gelijkheid van verlichting kan het 
schooltje s’ avonds ook gebruikt 
worden om ook de volwassenen 
te leren lezen en schrijven. On-
derwijs betekent ontwikkeling en 
vooruitgang!

Het is ook  mogelijk om uw bij-
drage over te maken op IBAN 
rek.nr. NL 12 RABO 01521 01 
950 t.n.v. AMO Uitgeest o.v.v ‘ 
Vastenactie’. 



Guus Baltus vierde op 
kwart-finale NK turnen
Uitgeest - Zondag werd in Bre-
da de kwartfinale NK herentur-
nen gehouden. Uitgeester Guus  
Baltus (9) komt uit voor de ver-
eniging Saturna Alkmaar en 
staat opgesteld in de talentendi-
visie instap – 8. In de achtste fi-
nale in Tilburg wist Guus een 3e 
plaats te bereiken. Er waren deze 
keer 15 deelnemers ingeschre-
ven op het hoogste niveau van 
de instap (talenten).
Zaterdag 1 maart had Guus de 
finale van het district nog ge-
turnd. Deze wedstrijd werd in 
de voorjaarsvakantie gehouden 

en resulteerde voor Guus in een 
vervelende ervaring. Op vakan-
tie had hij een blessure aan zijn 
voet opgelopen. Hierdoor was 
het voor Guus zeer pijnlijk op zijn 
voeten te landen. De laatste 2 
toestellen brug en rek moest hij 
dan ook opgeven. Toch wist hij 
zich als 2e te plaatsen. Zou de-
ze blessure na amper een week 
nog parten spelen? Voorafgaand 
aan de wedstrijd zag Guus er erg 
tegenop!
Gelukkig voor Guus werd er ge-
start met voltige. Daar hoeft hij 
geen landingen te maken. Al-

lereerst lukte het helaas niet het 
paard te bedwingen. Zijn armen 
blijven te kort voor deze oefe-
ning! Gelukkig wist hij zich te 
herpakken en op de paddestoe-
len, het bokje en de bank ging 
het vlekkeloos. Maar 13.35 was 
wel mager. Dan naar ringen. Hier 
ging het beter. De handstand 
was wel kort maar hij deed het 
wel! 16.75 op het bord. De af-
sprong was geen probleem en in 
een keer stilstaan! Nu voelde het 
goed! Sprong is Guus’ favoriet. 
Eerst een streksalto met schroef 
door de lucht op de plankoline 
en dan de streksalto op de Pe-
gasus resulteerde in de hoog-
ste score van het deelnemers-
veld: 19.25! Voor brug zijn er nog 
wel zenuwen. De ‘pak pak’ is niet 
alleen voor Guus lastig, ook me-
nig andere deelnemer heeft er 
moeite mee. Voor Guus zit er nog 
geen afsprong met salto in dus 
zal hij het hier uit moeten ha-
len. Met een vlekkeloze pak pak 
in de pocket prijkt 16.40 op het 
scorebord! 
Rek is weer een risico voor de af-
sprong. Bij het inturnen lukte de 
‘reuzen’ niet altijd. Laat staan dat 
er een afsprong in zat. De verlos-
sing kwam snel. De reuzen gin-
gen soepel en de afsprong fan-
tastisch, Guus stond direct stil 
maar verstapte zich op het laat-
ste moment! Dit kostte hem een 
plaats op het podium!
Met slechts 0.45 verschil werd 
Guus vierde. De halve finale is op 
12 en 13 april in Nijverdal. 

Ochtendwandeling
Regio - Wandelsportvereniging 
De Laatste Loodjes heeft voor 
de maand maart een midweek-
se ochtendwandeling van 10 ki-
lometer gepland door de nieuw-
bouwwijken van Saendelft. 
Op maandagmorgen 17 maart 
wordt de zogenoemde Kaaik 
Route gewandeld. De startloca-
tie is  bij Buurtcentrum De Kaaik, 
Parkrijklaan 121 in Assendelft. 
Inschrijven kan vanaf  09.15 uur 
en de start is om 10.00 uur pre-
cies. Iedereen kan in z’n eigen 
tempo aan deze wandeling mee-
doen. Onderweg wordt niet ge-
pauzeerd. 
Deze wandelroute voert de wan-
delaar vanaf het Buurtcentrum in 
Saendelft-Parkrijk naar de bui-
tenrand van de wijk naar Sae-

ndelft Waterrijk. Via het Noor-
derveenweg wordt de route ver-
volgd naar De Middel in West-
zaan. Van daaruit gaat het rich-
ting Provincialeweg en via Oud-
Assendelft weer terug naar het 
buurtcentrum.
Met uw tegoedbon, die u ont-
vangt bij betaling van het start-
geld, kunt u in het buurthuis een 
kopje koffie of thee gaan gebrui-
ken.
Lid of geen lid, iedereen is van 
harte welkom om in twee uurtjes 
deze ochtendwandeling door de  
nieuwbouw van Assendelft mee 
te wandelen. Deelname voor 
niet-leden bedraagt 2,50. DLL-
leden betalen 1 euro. Alle verde-
re informatie: www.wsvdelaats-
teloodjes.nl.
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Kom langs in de bĳ na afgebouwde 
appartementen!

w w w . t r i a d e t o r e n 3 . n l
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OPEN DAG 
Zaterdag 22 maart 

van 11:00 tot 14:00 uur

Gelegen in het hart van Castricum
• Standaard vloerverwarming
• Grote buitenruimten
• Centrale ligging, alle voorzieningen op loopafstand
• Royaal woonoppervlak
• Flexibele indeling
• 3 en 4 kamerappartementen
• Inclusief eigen parkeerplaats in ondergrondse garage

Verkoopprijs vanaf e 349.500,- v.o.n.

BOUW BIJNA KLAAR!

WONEN IN HET GROEN Van Amsterdam Garantiemakelaars
Dorpsstraat 64, 1901 EM  Castricum
T (0251) 65 08 50
info@vanamsterdam.nl
www.vanamsterdam.nl

Verkoop en inlichtingen Ontwikkeling

Bot Bouw Initiatief
K.P.C. de Bazelweg 2
1703 DJ Heerhugowaard
T (072) 57 52 700
www.botbouwgroep.nl
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wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Uitnodiging voor het 
bidden van de Kruisweg
Uitgeest - Afgelopen woens-
dag, 5 maart, is de Veertigda-
gentijd begonnen. Dit is de pe-
riode voor Pasen. In deze Veer-
tigdagentijd wordt iedere vrijdag 
om 15.00 uur in de Onze-Lieve-
Vrouwe-Geboortekerk de Kruis-
weg gebeden.
Pastoor Bruno Sestito nodigt ie-
dereen uit om op vrijdag dit mo-
ment samen te beleven en legt 
uit wat het bidden van de Kruis-
weg betekent: ,,De Kruisweg 
vindt zijn oorsprong in het gebed 
van de eerste christenen in Jeru-
zalem. Al biddend legden zij de 
kruisweg af die Christus was ge-
gaan naar de Calvarieberg. De-
ze weg is bekend als “de kruis-
weg - via crucis” of “de Lijdens-
weg - via dolorosa”. Omdat niet 
iedereen in de gelegenheid was 
om naar Jeruzalem te gaan, wer-

den in kerken en kapellen sinds 
de Middeleeuwen de kruisweg-
staties op de zijmuren van de 
kerken aangebracht. De 14 af-
beeldingen vertellen het verhaal 
van de kruisweg van Jezus: Hoe 
hij onrechtvaardig veroordeeld 
werd, zelf zijn kruis droeg, stierf 
en in het graf werd gelegd.’’
,, Waarom bidden we in deze tijd 
de kruisweg? Gaande van beeld 
naar beeld langs de verschillen-
de staties beleeft men Jezus’ lij-
den opnieuw: men staat stil, be-
kijkt het tafereel, overweegt het 
en bidt. We denken aan Gods 
liefde voor de mensen, maar ook 
hoe we onze eigen kruisen met 
Christus kunnen dragen. Door 
het bidden van de Kruisweg le-
ren we het lijden van Christus, 
ons eigen lijden en het lijden van 
anderen beter te begrijpen.’’

Cabaret, Blues, Pop, Folk 
en meer bij Open Podium

Uitgeest - Ook dit maal biedt 
het Open Podium, georganiseerd 
door De Zwaan Cultureel, op za-
terdag 22 maart, een grote varië-
teit van muziekstijlen en podium-
kunsten. Naast een tweetal pop-
koren, kan de bezoeker genieten 
van Blues en Ierse Folk muziek. 
Tot groot genoegen van de orga-
nisatoren heeft ook Karlijn Lan-
gendijk zich aangemeld om haar 
verbluffende gitaarspel te laten 
horen. En tenslotte komt Kristi-
an Blom weer eens zijn goochel-
kunsten tonen.  

De volledige lijst van deelne-
mers voor het Open Podium 
op 22 maart:
-Jochem van Es: cabaret rond 
liedjes op gitaar;
-Popkoren: 29’ers en Outloud! 
Onder leiding van Rosemarijn 
Baan-Timmer; 

-Akoestische Blues: o.a. Ton 
Hemmen, Mark Minnema, Jan 
Willem Schroder;
-Kristian Blom: Goochel act;
-Bert Pruis: Zang en fingerstyle 
gitaar: o.a. Blues (zie foto);
-Karlijn Langendijk: Fingerstyle 
gitaar;
-Medecine Men: Ierse Folk.

Kortom er zal ook dit maal zeer 
veel te genieten zijn bij het Open 
Podium in de Zwaan. Het adres 
is Middelweg 5, Uitgeest. De 
toegang is als altijd gratis. De 
aanvang is 20.30 uur. 
Wie ook eens wil optreden kan 
zich opgeven via een e-mail naar 
openpodiumdezwaan@gmail.
com.

Meer informatie over het Open 
Podium is te lezen op onze web-
site www.dezwaancultureel.nl. 

www. .nl

www. .nl

Laatste 
collecte Simavi
Uitgeest - In de week van 16 tot 
en met 22 maart wordt de jaar-
lijkse landelijke collecte voor Si-
mavi gehouden. Helaas voor de 
laatste maal. Ondanks veel in-
spanningen wordt het steeds 
moeilijker nieuwe collectanten 
te vinden. De opbrengsten lopen 
bovendien al jaren terug en de 
kosten stijgen. Simavi heeft der-
halve besloten te stoppen met de 
landelijke collecte en onderzoekt 
nieuwe, moderne mogelijkheden 
voor fondswerving.
Heeft u de collectant gemist? 
Stort dan uw bijdrage op reke-
ning NL37ABNA0561235104 
t.n.v. Simavi in Haarlem.

Hertenkamp 
opgeknapt

Uitgeest - De dieren van her-
tenpark Uitgeest bedanken de 
mensen van gemeentewerken              
en de donateurs voor het op-
knappen van hun land. Een 
groot gedeelte is opgehoogd en 
wordt meteen ingezaaid zodat er     
straks weer lekker gras staat op 
een drogere weide.

Jeugd doet auditie voor 
jubileumconcert SurpriSing
Uitgeest - Popkoor SurpriSing 
heeft de eerst stap gezet naar 
een verrassend jubileumconcert. 
Op zaterdag 10 mei zal er een ju-
bileumconcert worden gegeven 
in Buurthuis De Zwaan, Middel-
weg 5 in Uitgeest, dat in het te-
ken staat van ‘Heden, Verleden 
en Toekomst’.  Om het onder-
deel Toekomst in te kleuren wer-
den afgelopen woensdag audi-
ties gehouden voor jonge kinde-
ren van koorleden, kinderen van 
OBS de Wissel en de muziek-
scholen uit de directe omgeving.
De kinderen waren in twee ca-
tegorieën verdeeld, van 9 tot 
12 jaar en ouder. Nerveus kwa-
men ze om 19.00 uur binnen on-
der begeleiding van hun ouders 
en moesten ze wachten op hun 
beurt. Er waren 2 vakjuryleden 
aanwezig om een beoordeling te 
geven die op de achterkant van 
een prachtig getuigschrift werd 
neergeschreven. 

In totaal deden 10 kinderen mee 
en van elke categorie werd een 
winnaar gekozen die haar lied 
mag komen zingen tijdens het 
jubileumconcert. Iedereen heeft 
verschrikkelijk haar best gedaan, 
niemand was van de zenuwen 
haar tekst kwijt, sterker nog, er 
was zelfs een zangtalent met een 
zelfgemaakt lied. 

Na 45 minuten en grondig over-
leg van de juryleden Michael van 
Breemen en Paul Bijman was het 
moment van de waarheid aan-
gebroken. Simone Biere (9 jaar) 
en Fleur Tiemeijer (12 jaar) wa-
ren de winnaars. Zij mogen in de 
studio van Van Breemen hun lied 
komen opnemen en beiden heb-
ben hun lied nogmaals vol over-
gave gezongen voor alle nieuws-
gierige koorleden. 
Alle deelnemers kregen een ge-
tuigschrift en een roos overhan-
digd.

Wandeling 
rond kasteel 
Marquette

Heemskerk - Op zaterdag 29 
maart organiseert IVN Afde-
ling Midden Kennemerland  een 
prachtige wandeling rond kas-
teel Marquette. De excursie start 
bij Boerderij Heemshof aan de 
Oosterweg 2c met koffie/thee. 
Daarna wandelt men, onder lei-
ding van een aantal IVN gidsen, 
richting landgoed Marquette. De 
gidsen vertellen onderweg over 
de verschillende flora en fau-
na die er op dat moment te zien 
zijn. Ook zal er ingegaan worden 
op het historische aspect van het 
landgoed. Veel aandacht zal er 
gegeven worden aan de bijzon-
dere stinsenplanten die het land-
goed Marquette rijk is. 
Aanmelden voor de wande-
ling kan bij ilsechang@yahoo.
com.  Het vertrek is om 10.00 
uur en zijn rond 12.00 uur is men 
weer terug. De kosten zijn 3,75 
per persoon. In verband met de 
beperkte parkeergelegenheid 
wordt verzocht om op de fiets te 
komen of de auto op de parkeer-
plaats van Marquette te plaat-
sen.

Buur, poelier, Uitgeesterweg 29 
Schuyt, boekhandel, Middelweg 139 

Dekamarkt, Middelweg 80 
Gemeentehuis Uitgeest, Middelweg 28 

Jumbo, Melis Stokelaan 1-3 
Deen, Anna van Renesseplein 1

Geen krant ontvangen?
OP ONDERSTAANDE 

ADRESSEN KUNT U DE

AFHALEN
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Rabo AZ voetbaltoer op de Vrijburg
Uitgeest - Topvoetballer Ra-
mond Gyasi van AZ was vorige 
week op de Vrijburgschool in De 
Niesvenstraat. Hij verrichtte on-
der luid gejoel de officiële aftrap 
van het lesprogramma waar-
in de thema’s voeding, respect, 
bewegen en samenwerken cen-

traal staan. Samen met de ande-
re spelers en medewerkers van 
AZ worden deze thema’s behan-
deld, onder andere door middel 
van introductiefilmpjes. Groep 8 
van de Vrijburgschool gaat haar 
best doen om zoveel mogelijk 
stemmen te verwerven voor de 

eindopdracht bij het thema sa-
menwerken. Natuurlijk willen zij 
graag de prijs winnen: de Rabo 
AZ voetbaltoer-clinic onder lei-
ding van een echte AZ trainer.

Groep 8 van De Vrijburg is er 
klaar voor!

Zaterdag 15 maart pupillen:
Junioren:
Uitgeest A1-Pancratius A1 14:45
Uitgeest B1-VSV B1 14:45
Alcmaria Victrix B1-Uitgeest B2 12:00
Foresters de B4-Uitgeest B3 13:30
Uitgeest B4-KSV B1 13:00
Uitgeest C1-Bloemendaal C1 12:45
Uitgeest C2-Vrone C1 14:45
SVW 27 C4-Uitgeest C3 14:45
Uitgeest C4-Jong Holland C4 11:00
Uitgeest C5-Foresters de C6 13:00
Uitgeest C6-Saenden C2G 14:45
Meisjes:
Uitgeest MB1-Assendelft MB1 14:45
Uitgeest MC1-Alcmaria Victrix MC1 11:15
Uitgeest MC2-LSVV MC2 13:00
Uitgeest MD1-Limmen MD1 09:45
Uitgeest MD2-DTS MD1 09:00
Pupillen:
Uitgeest D1-Velsen D1 11:00
Purmerland D1-Uitgeest D2 11:30
LSVV D2-Uitgeest D3 10:15
Jong Holland D4-Uitgeest D5 10:30
Uitgeest D6-Kolping Boys D10 13:00
Uitgeest D7-Volendam (rkav) D9 09:00
ZCFC D4-Uitgeest D8 10:00
Foresters de E1-Uitgeest E1 09:45
Uitgeest E2-LSVV E2 10:15
Duinrand S E1-Uitgeest E3 09:00
Uitgeest E4-LSVV E4 11:30
Uitgeest E5-Kolping Boys E7 11:30
AFC 34 E6-Uitgeest E6 09:00
Uitgeest E7-Egmondia E3 11:30
Berdos E5-Uitgeest E8 10:30
Kolping Boys E13-Uitgeest E9 09:00
Castricum E9-Uitgeest E10 09:00
Berdos ME1-Uitgeest ME1 09:30

Uitgeest F1-Vitesse 22 F1 09:00
Reiger Boys F1-Uitgeest F2 11:15
Uitgeest F3-Kolping Boys F5 11:30
Castricum F3-Uitgeest F4 10:00
Uitgeest F5-Koedijk F6 09:00
Foresters de F7-Uitgeest F6 09:00
Zeevogels F2-Uitgeest F7 09:00
Uitgeest F8-Castricum F5 10:15
Uitgeest F9-LSVV F9 10:15
Uitgeest F10-Koedijk F5 09:00
Uitgeest F11-Castricum F9 09:00
Uitgeest F12-Vitesse 22 F5 10:15
Koedijk F9-Uitgeest F13 09:00
Zeevogels MP1-Uitgeest MP1 09:00
Alcmaria Victrix MP2-Uitgeest MP2 10:30
Uitgeest trainingsgroep 09:00
G-team:
Uitgeest G1-Waterloo G1 11:30
KGB G1-Uitgeest G2 (zat) 11:30

Zondag 16 maart senioren: 
JOS/W’graafsmeer 1-Uitgeest 1 14:00
Blauw Wit Amsterdam 2-Uitgeest 2 11:30
Koedijk 2-Uitgeest 3 11:30
Uitgeest 5-Alcmaria Victrix 5 10:30
Uitgeest 6-WSV 30 5  13:30
Koedijk 5-Uitgeest 7  11:30
Uitgeest 8-Foresters de 7 13:30
Uitgeest 9-LSVV 7 12:45
Beverwijk 3-Uitgeest 10 11:00
Uitgeest 11-Kennemers 8 10:30
Zilvermeeuwen 4-Uitgeest 12 12:00
Alkmaarsche Boys 5-Uitgeest 13 10:00
Junioren:
Hollandia T A1-Uitgeest A2 10:30
Victoria O A2-Uitgeest A3 12:30
Dames:
Uitgeest MA1-Velsen MA1 13:30

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Uitgeest - Evenals tijdens de 
vorige competitieweek in fe-
bruari hadden de Uitgees-
ters tafeltennissers er zin in. 
Alle vier de teams behaalden 
een overwinning,hoewel het 
vierde team geflatteerd weg-
kwam omdat de tegenstan-
ders met een speler minder 
opkwamen.

De grootste overwinning was 
weggelegd voor het eerste team, 
dat duidelijk te sterk is voor de 
derde klasse, hoewel de twee-
de klas, waarin zij vorig jaar uit-
kwam ook weer een brug te ver 
was. Jeri Fatels, Henk Spoelstra 
en Victor Tchernov wonnen allen 
hun partijen tegen HTC 6. Hoe-
wel de 10-0 anders doet vermoe-
den moesten de heren toch vaak 
diep gaan, want zes partijen ein-
digden met twee punten verschil 
in de winnende game.
Team 2 deed het ook erg goed 
tegen Amstelveen. Alleen Henk 
Pel moest eenmaal zijn meer-
dere erkennen in een Amstel-
vener. Ruud Pel en Pim Koelman 

waren duidelijk te sterk, hoewel 
eerstgenoemde toch eenmaal 
een vijf-gamer speelde. Volgen-
de week spelen de heren tegen 
de concurrenten om de eerste 
plaats.
Het derde team had deze week 
een goeie aan Marcel Couwen-
berg. Doorgaans heeft deze een 
lager winstpercentage dan Den-
nis Janssen en Nico Baltus, maar 
nu behaalde hij drie klinkende 
overwinningen tegen Nootwheer 
15, waar de andere heren ieder 
eenmaal moesten buigen voor 
een Purmerender. Einduitslag 
was hiermee 7-3.
Team 4 had als vermeld een 
mazzeltje aan het feit dat de te-
genstanders met twee man op-
kwamen. Anders was de 6-4 
winst wellicht niet haalbaar ge-
weest. Andre Hermans won een-
maal met gemak, maar moest 
ook eenmaal inleveren in vijf 
games. Jelle van Werkhoven 
overkwam hetzelfde, maar Huib 
van Leeuwen kon weinig afdwin-
gen, waarmee de 6-4 winst een 
feit was.

     Tafeltennisnieuws
Uitgeest - Zaterdag werden de 
jaarlijkse Onderlinge Wedstrij-
den bij turnvereniging Unitas 
weer gehouden en tot een groot 
succes volbracht., met medewer-
king van een groot aantal vrijwil-
ligers. Dit jaar werd er weer een 
loterij gehouden en met mede-
werking van een aantal winke-
liers was de loterij zeer geslaagd. 
Unitas bedankt via deze weg alle 
winkeliers die hun steentje heb-
ben bij gedragen. Ook bedanken 
zij firma Piet Putter Aannemers-
bedrijf, firma Berkhout electro-
techniek en beveiliging en Ron 
Plaat schilderwerken voor hun 
bijdrage. 

Alle  selectieturnsters  en 1 
groep van de Jong Talent lieten 
op deze dag hun beste presta-

ties zien, waar ze het hele jaar zo 
hard voor  aan het trainen zijn. 
Om 09.15 uur gingen zij de strijd 
tegen elkaar aan. Voor de prijs-
uitreiking werd door de selec-
tie nog een demonstratie op een 
luchtkussen gegeven. 
De uitslagen:
Junioren/senioren: 1. Annema-
rie den Boer, 2. Demi Hanssen, 3. 
Adaja Plinck.
1e pup.2/ jeugdgroep: 1. Quirine 
Zonneveld, 2. Elina Muyskens, 
3. Billie Boyle.
Andere jeugd: 1. Jade Kos-
ter, 2. Carmen Chezan, 3. Yente 
Blaauw.
Instap/pup.1 groep: 1. Zoë Guit 
, 2. Chiara Garita, 3. Isa Timmer-
mans.
Eerste groep Jong Talent: 1. Ben-
te Putter, 2. Julia de Wildt, 3. Pien 
Huitema . 

Na de selectieturnsters was het 
de beurt aan alle recreatieturn-
sters om hun oefeningen te la-
ten zien. Het was gezellig druk in 
sporthal De Meet met allemaal 
trotste papa’s, mama’s, opa’s, 
oma’s en andere familieleden. 
Verschillende kinderen werden 
beloond met een prachtige me-
daille.
Van de vrijdagmiddaggroepen: 
1. Indy Dokter, 2. Anne Walbeek, 

3. Abbey Oosterbos; 1. Lois Ou-
dejans, 2. Chantal Spijkerman, 
3. Denis de Pree; 1. Denise Lu-
te, 2. Marieke Nolten, 3. Claudia 
Roelands; 1. Maaike Boerkoel , 2. 
Nathalie Nolten, 3. Inger Dekker.
Jong Talent groep 2e groep: 1. 
Shenifa Bommel 
, 2. Sterre Bakker, 3. Emma 
Goedkoop. 
Van de maandagmiddaggroe-
pen: 1. Hannah Witte, 2. Annet 
de Boer, 3. Pascalle Bloothoofd; 
1. Julia Vleugel, 2. Kyara Nijman, 
3. Noel Vonk. 1. Iris de Ruijter, 2. 
Quinty Bloedjes, 3. Bo Peeters; 1. 
Els Goedkoop, 2. Sanne Beentjes 
en Puck Hessels.     
Het was een zeer geslaagde dag 
met leuke wedstrijden.

Bente Putter werd eerste in de 
eerste groep Jong Talent
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Bent u van plan te gaan 
stemmen?
Ja, ik ben wel van plan te gaan 
stemmen. 

Wat is u motivatie om te gaan 
stemmen?
Omdat ik vind dat er wel het 
een en ander mag veranderen 
in Nederland.

Bent u al bekend met Uit-
geest Lokaal?
Een beetje, niet heel erg.

Waar moet volgens u de ge-
meenteraad zich de komen-
de 4 jaar voor inzetten?
Ik denk dat de gemeenteraad 
zich best wel mag inzetten voor 
de ‘unieke’ stukjes Uitgeest. 

Misschien ook wel iets voor 
jongeren zodat ze eerder in Uit-
geest blijven, in plaats van te 
vertrekken naar Beverwijk of de 
grotere steden. 

Wat springt er voor u uit ons 
verkiezingsprogramma?
Dat jullie de hertenkamp, het 
zwembad en de tuintjes willen 
laten behouden, maar ook dat 
jullie de fi nanciële middelen 
eerlijk willen verdelen. 

Wat vindt u belangrijk voor 
de toekomst van Uitgeest?
Ik vind het belangrijk dat de 
jongeren in Uitgeest, meer in 
Uitgeest proberen te blijven, of 
meer aangetrokken worden om 
in Uitgeest te blijven. Zo blijft 
het dorp ook langer bestaan 
heb ik het idee. 

Waarom bent u in Uitgeest 
komen wonen?
Ik ben hier met mijn moeder heen 
verhuisd toen ik 17 was. Niet om 
een specifi eke reden denk ik, in 
ieder geval niet van mijn kant.

Beantwoord door Jolanda Selie, 
21 jaar.

Dezelfde vragen zijn gesteld 
aan mevrouw Karin van der 
Eng, 57 jaar

Antwoord vraag 1
Ja, ik ben wel van plan om te 
gaan stemmen.

Antwoord vraag 2
De motivatie is dat ik geen 
stem verloren wil laten gaan.

Antwoord vraag 3
Ja, ik ben bekend met Uitgeest 
Lokaal en ga zeker op jullie 
stemmen.

Antwoord vraag 4
De gemeenteraad moet zich 
inzetten, zodat de bibliotheek 
in het dorp blijft, het mag ook 
kleiner als hij maar blijft. Voor 
de mensen die niet naar de bi-
bliotheek kunnen komen, moet 
het wel mogelijk zijn om boe-
ken te lenen.

Het is ook belangrijk dat het 
zwembad blijft en dat er meer 
voorzieningen worden aange-
bracht voor de ouderen.

Antwoord vraag 5
In uw verkiezing programma 
staat duidelijk dat u voor de 
burgers gaat opkomen en 
dat u naar hen zal luisteren, 
dat spreekt mij geweldig aan. 
Maak het dus wel waar.

Antwoord vraag 6
Ik kreeg in Uitgeest mijn wo-
ning en ook mijn man.

 Nieuwe politieke partij; 

Uitgeest Lokaal met heldere 
ideeën en een frisse kijk

Uitgeest Lokaal is dé nieuwe 
gemeentelijke politieke partij. 
De partij is opgericht om de 
belangen van alle Uitgeesters te 
behartigen.

Belangrijke standpunten zijn 
o.a:
Het behouden van het dorpse 
karakter van Uitgeest. 
De voorzieningen behouden in 
de huidige of andere vorm.
Het voeren van een gezond en 
transparant fi nancieel beleid.
Het eerlijk (ver)delen van de be-
schikbare fi nanciële middelen. 
Zorgen voor een service ge-
richte dienstverlening met rui-
mere openingstijden van het 
gemeentehuis. Uitgeest Lokaal 
is namelijk van mening dat de 
gemeenteraad en het college er 
zijn voor de inwoners.

Uitgeest Lokaal vindt het be-
langrijk om voor de jongeren 
van Uitgeest faciliteiten te 
bieden in de vorm van school-
zwemmen en een sportpas. Het 
is belangrijk om jongeren vanaf 
de jeugd voldoende te laten be-
wegen. Het is sociaal, leuk en 
ook gezond, het bevorderd de 
motoriek en voorkomt of helpt 
overgewicht tegen te gaan. 

Wij willen aantrekkelijke huur- 
en koophuizen bouwen, zodat 
er voor elke situatie een mo-
gelijkheid is in Uitgeest. Op de 
plaats van het Hertenkamp, de 
volkstuinen van de Diaconie en 
het openluchtzwembad De Zien 
worden geen huizen gebouwd, 
dit is een uniek stukje Uitgeest 
en dat willen we zo houden.

Uitgeest Lokaal is voorstander 
van bestuurlijke stabiliteit, dus 
geen minderheid colleges meer, 
maar meerderheid colleges van 
Burgemeester & Wethouders. 
We willen het politieke land-
schap veranderen, daarvoor is 
het nodig dat u, Uitgeest Lokaal 
een kans geeft. We zullen altijd 
naar u luisteren en niet alleen in 
verkiezingstijd. Als u voor ons 
gaat op 19 maart dan gaan wij 
voor Uitgeest.

Interview door Uitgeest Lokaal 
met 2 inwoners van Uitgeest:

Besturen

Jolanda Selie

Wonen en leefbaarheid 
De Onroerende Zaak Belasting 
(OZB) moet in 2015 en 2016 
verlaagd kunnen worden. Door-
dat er in de raadsperiode 2010-
2014 onverantwoord is om-
gesprongen met de fi nanciële 
middelen zijn wij, als de berich-
ten die wij hieromtrent horen 
juist zijn, in een slechte fi nanci-
ele positie komen te verkeren. 
 
Hier wil Uitgeest Lokaal iets 
aan doen. Daarom hebben wij 
een sterke fi nanciële kandi-

daat op plaats 3 van onze lijst 
gezet. Wij willen een slim fi -
nancieel beleid voeren om Uit-
geest weer fi nancieel gezond te 
maken. Uitgeest Lokaal wil de 
spaarzame fi nanciële middelen 
slim inzetten. Wij zullen ons als 
Uitgeest Lokaal constant af-
vragen of de investeringen wel 
doelmatig en verantwoord zijn. 
Nogmaals, als we een slim fi nan-
cieel beleid voeren dan kan de 
onroerende zaakbelasting ver-
laagd worden, wat een bespa-
ring betekent op uw woonlasten. 

De standpunten van Uitgeest 
Lokaal zijn: 
- Onroerende Zaak Belasting 

(OZB) naar beneden 
- Financiële situatie van Uitgeest 

verbeteren 
 
Ruimtelijke ordening en 
milieu  
Uitgeest Lokaal vindt dat be-
stemmingsplannen kader schep-
pend moeten zijn en nooit en te 
nimmer betutteling van de bur-
gers mogen inhouden. Daarom 
zal er, hoewel de bestemmings-
plannen reeds zijn geactuali-
seerd, opnieuw gekeken moeten 
worden naar bijvoorbeeld de 
achtererfsituaties voor de wonin-
gen aan Westergeest en de Kleis 
(Notweg).

Uitgeest Lokaal is in principe 
voor laagbouw (gebouwen tot 
drie bouwlagen) omdat hoog-
bouw het karakter van Uitgeest 
als nostalgisch dorp in de weg 
kan staan. 
 
De standpunten van Uitgeest 
Lokaal zijn: 
- Voorstander van laagbouw 
- Dorpse karakter behouden 
- Aantrekkelijke huur- en koop-

huizen 
- Onveilige situaties in het ver-

keer herzien 
- Financiële consequenties in 

kaart brengen bij structuur-
schetsen 

- Niet onnodig adviesbureaus in-
huren 

- Niet onnodig meer vliegverkeer 
boven Uitgeest 
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wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Naam: Yob Woud
Leeftijd: 19 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer Col-
lege Castricum, Havo
Nu: International Music Ma-
nagement, Inholland Haarlem
Duur: 4 jaar

Uitgeest - Hij was altijd al ge-
interesseerd in muziek, dus heel 
verwonderlijk is het niet dat Yob 
Woud deze kant op is gegaan. 
Na zijn Havo diploma te heb-
ben behaald, vertrok hij voor vijf 
maanden naar Amerika waar hij 
op school ook bezig was met ar-
tiesten, hiphop en rap en zelfs 
het maken van televisieprogram-
ma’s. 
Yob: “Ik vind de muziekindustrie 
erg interessant en Management 
ligt mij ook dus deze opleiding 
past helemaal bij mij.”
De school omschrijft hij als een 
gezellige en vrije school waar 
het de bedoeling is dat je initi-
atief neemt. Van de 62 leerlin-
gen zijn er nu nog 15 over en dat 
heeft volgens Yob grotendeels te 
maken met discipline want de 
leerkrachten, die uit de muziek-
wereld komen, lopen niet ach-
ter je aan zoals op de middelba-
re school. Yob: “Als je die disci-
pline nu al niet kunt opbrengen 
dan is dit vak waarschijnlijk ook 
niets voor je.” De vakken die Yob 
krijgt worden allemaal in het En-
gels gegeven, voor Yob geen en-
kel probleem door zijn verblijf 
in Amerika. Gek genoeg wordt 
er geen Engels gedoceerd, men 
gaat er van uit dat leerlingen de-
ze taal beheersen. Er zitten ook 
tamelijk veel buitenlandse leer-
lingen in de klas uit bijvoor-
beeld Sierra Leone, Polen, Chi-
na en Engeland. Yob: “We heb-
ben veel huiswerk en projecten 
en leren hoe we moeten onder-

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. 

handelen op internationaal ge-
bied, hoe je omgaat met cultuur-
verschillen maar ook hoe het zit 
met de rechten en patenten van 
bijvoorbeeld cd’s en het opstel-
len van contracten. Verder wor-
den we gestimuleerd concerten 
te bezoeken waar we ook kor-
ting voor krijgen.” In het tweede 
jaar zijn er projecten waarbij een 
artiest gescout wordt en er op-
names plaatsvinden in de studio. 
Pas in het derde jaar gaat Yob 
een half jaar stage lopen die hij 
in het buitenland hoopt te kun-
nen regelen. Yob: “Voorlopig nog 

geen stage dus maar men ver-
wacht wel dat je bezig bent. Mo-
menteel ben ik mij aan het voor-
bereiden om bij de Omroep 
Stichting Uitgeest een program-
ma neer te zetten. Zoals het er 
nu naar uitziet ga ik één keer in 
de week de techniek doen, be-
dien ik het mengpaneel en zoek 
de muziek uit. Hier heb ik veel 
zin in.”
De bereikbaarheid van school is 
prima, met de trein naar Haar-
lem, en vervolgens naar Over-
veen, waar hij in totaal een uur-
tje over doet. 
Voor de toekomst heeft Yob dro-
men genoeg en zegt hij lachend: 
“Tja Iedereen wil doorbreken na-
tuurlijk, ik zou graag Manager 
of Producer worden.” Het zou 
zomaar kunnen dat, door toe-
doen van deze ondernemende 
Uitgeester, straks internationale 
artiesten door ons land toeren. 
(Monique Teeling)

Zaterdag 15 maart
Open Dag Zorg en Welzijn
Regio - Op 15 maart wordt voor 
de 14e keer de Open Dag van 
Zorg en Welzijn georganiseerd. 
In honderden zorg- en wel-
zijnsorganisaties in Nederland 
zijn bezoekers welkom om ken-
nis te maken met de wereld van 
zorg en welzijn. Voor informatie 
over vrijwilligerswerk en oplei-
dingen in de zorg- en welzijns-
sector kunt u ook op deze open 
dag terecht.
In de regio Kennemerland, Am-
stelland en Meerlanden  gaan 35 
zorglocaties open. De program-
ma’s van alle instellingen staan 
op www.infopuntzorg.nl  

Welke zorginstellingen zijn 
open in deze regio? 
Amie Ouderenzorg, De Harte-

kamp Groep, Heliomare, Phila-
delphia, Rode Kruis Ziekenhuis, 
SEIN, SHDH, Sint Jacob, Triver-
sum, ViVa! Zorggroep en Zorg-
balans.

Naast informatie over de Open 
Dag geeft Infopunt Zorg  infor-
matie over werken en leren in 
de zorg. De zorg is volop in be-
weging en heeft in de toekomst 
goede, gemotiveerde medewer-
kers nodig om op een moderne, 
eigentijdse manier kwaliteit te 
leveren aan steeds meer klanten. 
Het blijft daarom belangrijk jon-
geren te motiveren om een op-
leiding of baan in de in de zorg 
te kiezen.  Dit doet men met de 
campagne: ‘Stel je eens voor…. 
uitdaging en afwisseling!’

D66 wil referendum
Uitgeest - D66 heeft bij de be-
sluitvorming op 30 januari aan-
gegeven vóór een verkenning 
op bestuurlijke fusie te zijn. ,,De 
voorgenomen ambtelijke fusie in 
de BUCH is een beetje voor de 
bühne’’, aldus lijsttrekker Antoi-
ne Tromp van D66 Uitgeest. ,,Het 
is veelal een hink-stap-sprong 
naar herindeling. Het enige wat 
namelijk van de gemeente Uit-
geest overblijft, zijn één burger-
meerster, 3 wethouders en 15 
raadsleden. Burgers moeten zich 
in een dergelijke situatie afvra-
gen welke invloed er voor haar 
volksvertegenwoordigers en be-
stuurders overblijft op het punt 
van dienstverlening en uitvoe-
ring van gemeententaken.’’

En goedkoper? Dat valt volgens 
Tromp nog te bezien. ,,Met de 
toenemende kwaliteit van één 
grote gemeentelijke organisa-
tie zullen ook de ambities toene-
men. Daar is niets mis mee maar 
de financiering van 4 afzonderlij-
ke kleine gemeenten is daar niet 
op berekend. Feit is dat het ge-
meentefonds meer per inwoner 
aan een grote dan aan een klei-
ne gemeente uitkeert.’’

En de keuze voor het Noorden? 
Deze is volgens D66 gevoelsma-
tig goed te begrijpen maar de 
partij vraagt zich af welke aan-
sluiting, qua uitdagingen en kan-

sen, Uitgeest heeft bij Heiloo en 
Bergen. D66 vindt het veel meer 
voor de hand liggen om naar on-
ze buurgemeenten te kijken als 
het om fusie gaat; Castricum en 
bij voorkeur Heemskerk. 

Het nieuw te vormen college 
zou volgens D66 in een verken-
ning op fusie, zoals in het raads-
besluit staat, ook de optie met 
Heemskerk mee moeten nemen. 
Tromp: ,,De uitkomsten van dit 
onderzoek moeten worden voor-
gelegd aan de burgers van Uit-
geest in een referendum. Er valt 
op 19 maart dus weldegelijk iets 
te kiezen. Deze verkiezingen be-
palen de toekomst van Uitgeest!”

Lijsttrekker Antoine Tromp

Minder lawaai van Schiphol 
in nabije toekomst
Uitgeest - Wethouder Spaan-
derman geeft vorige week en-
thousiast gereageerd op een 
persbericht van de Luchtver-
keersleiding Nederland. Daar-
in werd bekend gemaakt dat 
de Nederlandse luchtvaartsec-
tor de komende drie jaar gaat 
samenwerken met Boeing om 
een nieuw omgevingsvriende-
lijk operationeel concept voor de 
luchthaven Schiphol te ontwik-
kelen. 
Zo wordt de geluidsbelasting 
verminderd door de implemen-
tatie van glijlandingen, de zoge-
heten Continuous Descent Ap-
proaches (CDAs), worden nacht-
procedures geoptimaliseerd voor 
vermindering van het brandstof-
gebruik en luchtvervuiling en 
wordt ook de planning van de 
verkeersstromen verbeterd door-
dat verkeersleiding wordt voor-
zien van exactere informatie over 

de vliegsnelheid.
Het gaat bij deze projecten om 
een samenwerkingspact tussen 
de Amerikaanse vliegtuigfabri-
kant en de KDC groep, Know-
ledge & Development Cen-
tre, een samenwerkingsverband 
voor kennis en ontwikkeling van 
de luchthaven Schiphol, KLM, 
luchtverkeersleiding Nederland, 
alsmede universiteiten en ken-
nisinstellingen met als doel de 
vliegoperaties op Schiphol te in-
noveren. 

Wethouder Wil Spaanderman 
hoopt van harte dat het inder-
daad zo positief uitpakt voor Uit-
geest en de IJmond als het nu 
schijnt. Hij heeft vanaf 2004 het 
probleem van de geluidsoverlast 
van vliegtuigen stelselmatig op 
de agenda weten te houden van 
de Alderstafel, de CROS en de 
Omgevingsraad Schiphol (ORS).

Het CDA Uitgeest 
Journaal op YouTube 
en de site. Voor een 
herkenbaar, Haalbaar 
en Betaalbaar Uitgeest.
www.cda-uitgeest.nl
Stem CDA 19 maart.
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Politiek café, herrie-dj’s 
en festival in Bakkerij
Castricum - Dit weekend staat 
politiek, herrie en de vraag wie 
kan rocken centraal in De Bak-
kerij. Op donderdag 13 maart is 
er een politiek café met mede-
werking van de PvdA, op vrijdag 
14 maart alleen beste herrie en 
op zaterdag 15 maart is er een 
rockfestival.
Op donderdagavond twee gast-
sprekers workshops over het 
starten van een eigen onderne-
ming en solliciteren. Naast de 
workshops komen ook lokale, 
politieke thema’s aan bod. Aan-
vang 20.00 uur. De entree is gra-

tis. Vrijdag een ‘Bak met Her-
rie’met dj’s Snor en Snies. De 
zaal gaat om 21.00 uur open en 
de entree is gratis. Op zaterdag 
15 maart is het tijd voor folk, me-
tal, punk en folkmetal. 

Overdag treden bands van het 
Jac. P. Thijsse College en Toon-
beeld op. ‘s Avonds folkmetal 
van Nornagesta, de rocksalade 
van AmpSalad, powermetal van 
Deafning, folkmetal van Druantia 
en rock met de Keltische folkme-
tal van Rhovanion. De zaal is om 
13.00 uur open, entree vier euro.  

Remy van Kesteren met 
Trio42 in de Dorpskerk
Castricum - Drie jonge top-
musici: Remy van Kesteren, 
harp, Merel Vercammen viool 
en Christiaan van der Weij saxo-
foon treden op 16 maart op in de 
Dorpskerk: Trio42. Vol passie ge-
ven zij op harp, viool en saxo-
foon de muziek een nieuwe im-
puls in veelzijdige en fantasierij-
ke programma’s. De drie musi-
ci, als solisten op jonge leeftijd al 
winnaars van belangrijke (inter)
nationale prijzen, hebben elkaar 

gevonden in een zoektocht naar 
repertoire voor deze onbekende, 
maar verrassend mooie samen-
stelling, die door hun enthousi-
aste presentatie voor een breed 
publiek toegankelijk is. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
zaal en via toonbeeld.concertop-
zondag@gmail.com.
Verder zijn kaarten verkrijg-
baar bij Muziekhandel Borstlap, 
Boekhandel Laan en de Read-
shop. 

Castricum - ,,Als wijkagent 
kom je nog eens ergens”, zegt 
Bas Wijnen. ,,Zo zag ik bij een 
pand van Dijk en Duin dat ge-
sloopt wordt nog enkele goede 
spullen staan en ik hoorde dat 
ze weggegooid zouden worden. 
Ik heb vervolgens toestemming 
gevraagd om het tafelvoetbal-
spel mee te mogen nemen voor 
de Hangout voor jongeren. Ik 
had even tijd, dus ik haalde met-
een de aanhanger op. Het tafel-
voetbalspel hebben de jonge-
ren direct geplaatst. Ze hadden 
al een tafeltennis- en een pool-
tafel.” De Hangout is vrij toegan-
kelijk voor de jeugd en is ge-
vestigd in de oude Molenweid-
school. De organisatie is in han-
den van Stichting Welzijn Castri-
cum. De Hangout is geopend op 
dinsdag en donderdag van 19.00 
tot 22.00 uur op de Albert Sch-
weitzerlaan 2.

‘Politie is je 
beste vriend’

Castricum - Het schoolbestuur 
Tabijn heeft het voornemen om 
de Castricumse basisscholen 
Augustinus en Toermalijn te fu-
seren per 1 augustus 2015. De-
ze intentie is de afgelopen peri-
ode besproken met de directies, 
leerkrachten en medezeggen-
schapsraden van beide scho-
len. Zij reageerden positief op 
het voornemen. De ouders van 
de leerlingen van beide scholen 
hebben een brief gekregen en 
zullen op tijdens een informatie-
avond mondeling worden geïn-
formeerd.
Het aantal leerlingen op basis-
school Augustinus is de afge-
lopen jaren aanzienlijk gedaald. 
Om goed onderwijs voor de leer-
lingen van basisschool Augus-
tinus ook op langere termijn te 
kunnen waarborgen, biedt een 
fusie van deze school met de na-
burige basisschool Toermalijn 
een goed perspectief.
De basisschool Toermalijn heeft 
met ruim driehonderd leerlingen 
op zich geen probleem. Niette-
min heeft ook deze school de af-
gelopen jaren vanwege de ver-
grijzing en krimp in Castricum 

te kampen met een daling van 
het aantal leerlingen. Deze de-
mografische krimp zal zich naar 
verwachting ook de komende ja-
ren voortzetten.
De voorgenomen fusie van beide 
scholen staat los van de huisves-
tingsplannen van de gemeen-
te Castricum. Ook zonder de ge-
meentelijke plannen voor nieuw-
bouw van twee brede school-
gebouwen in Castricum-Oost 
zou Tabijn tot dezelfde conclu-
sie zijn gekomen inzake de toe-
komst van de twee basisscholen. 
Niettemin ziet Tabijn veel moge-
lijkheden in een nieuw gebouw 
voor beide scholen, met zo mo-
gelijk ook voorzieningen voor 
kinderopvang, zoals opgenomen 
in de plannen van de gemeen-
te. Vooralsnog zal de nieuwe fu-
sieschool de komende jaren ge-
bruik blijven maken van de be-
staande twee schoolgebouwen.
De ambitieuze onderwijsorga-
nisatie Tabijn stuurt 25 basis-
scholen in zeven gemeenten in 
Noord-Holland aan. Dagelijks 
krijgen ruim 5.600 kinderen les 
van betrokken en deskundige 
leerkrachten. 

Fusie tussen basisscholen 
Augustinus en Toermalijn

Castricum - Donderdag 13 
maart begint om 20.00 uur in de 
Maranathakerk ‘Het gelaat dat 
mij aanziet’, een lezing over de 
wereldberoemde Frans-Joodse 
filosoof Emmanuel Levinas. Tot 
1 juni is er in de Maranathakerk 
een expositie van de kunstschil-
der Marijke Snoek met hetzelfde 
thema. Ter gelegenheid van de-
ze expositie organiseert de Raad 
van Kerken Castricum een le-
zing over de filosoof Emmanuel 
Levinas (1906-1955), die als eni-
ge van zijn familie de terreur van 
nazi-Duitsland overleefde. De 
lezing wordt gegeven door ds. 
Dick van Arkel, die een kenner is 
van filosofie van Levinas.

Lezing over 
Levinas

Castricum - Op 15 maart is de 
landelijke Open Dag van Zorg 
en Welzijn. ViVa! Zorggroep 
heeft ervoor gekozen om extra 
aandacht te besteden aan het 
scheiden van wonen en zorg. De 
Santmark is daarom open van 
10.00 tot 16.00 uur. Kijk ook op 
www.vivazorggroep.nl. 

Open dag

Duik in zee volgens de 
methode Iceman

Regio - Alle kustplaatsen 
stroomden vol afgelopen zon-
dag dankzij de het mooi weer. 
Een enkeling ging pootjebaden 
in de Noordzee, maar er wa-
ren ook doordouwers die kop-
je onder gingen in de golven. 
,,Ik voel mij zoveel beter sinds ik 
twee keer per dag in het koude 
zeewater spring”, zegt een jon-
ge vrouw. 

,,Mijn weerstand is enorm ver-
beterd en thuis douche ik al-
leen nog koud.” Samen met een 
vriendin nam zij zondagmor-
gen vroeg een duik in het ijskou-
de zeewater. ,,Wij hebben les ge-
had van Wim Hof, the Iceman en 

nu schrijf ik een boek over hem”, 
vervolgt de vriendin. ,,Wij hebben 
geleerd om door op een juiste 
wijze de ademhaling in te houden 
bewust contact te maken met het 
hart, het autonome zenuwstel-
sel en immuunsysteem. Dat heeft 
bovendien een positieve invloed 
op je bloedcirculatie. Na adem-
haling- en meditatie-oefeningen 
is je lichaam voorbereid om de 
volgende uitdaging aan te gaan: 
de confrontatie met kou.” De Ice-
man is bekend in binnen- en bui-
tenland door het alsmaar verbre-
ken van kouderecords. Hij wil la-
ten zien waartoe het menselijk li-
chaam in staat is zodra men zich 
daar fysiek en mentaal toe zet. 

Castricum - Het CDA was dit 
weekend in het veld bij jong en 
oud. Afgelopen zaterdag opende 
CDA-wethouder Fred Mosk de 
inspiratiebeurs bij de Santmark. 
Zondag stond de partij het eerste 
van Vitesse 22 aan te moedigen 
in de topper tegen Purmersteijn.
,,Een mooi voorbeeld van wijk-

Wijkgericht werken 
CDA doet rondje velden

gericht werken en dat is wat het 
CDA Castricum graag wil”, aldus 
de wethouder. ,,Ook bij Vitesse is 
de link naar wijkgericht werken 
gelegd. ,,Wij vinden het mooi om 
te zien dat de vereniging zo diep 
geworteld is in de maatschappij; 
alle generaties zijn actief." 
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Duynparc is verrijking
Ik ben het geheel eens met de zienswijze van de heer den Har-
der dat het park Duynparc een verrijking is voor Castricum. Al ja-
ren wordt er geroepen dat Castricum meer toeristische activitei-
ten moet hebben. Dit is een ideale mogelijkheid om dit te verwe-
zenlijken. Als je nu langs het spoor rijdt wordt de Zanderij al ont-
siert door het bedrijfspand van Kaptein Kaas. Hier is indertijd ver-
gunning verleend tot nieuwbouw in een kwetsbaar gebied. Het is 
een goede zaak dat deze bereid is te verhuizen naar IJmuiden. En 
er wordt weinig natuur vernield. Als je de Geversweg opgaat dan 
blijft er aan de rechterkant nog een prachtig gebied over. Indertijd 
is al toestemming verleend aan Klaas Molenaar om daar een villa te 
bouwen. De grote voordelen van het Duinparc zijn de ligging direct 
achter het station en de realisering van onder andere een zwem-
bad. Het personeel van de Witte Brug kan misschien overgaan naar 
dit nieuwe zwembad. Gasterij Kijk Uit zal hier veel voordeel van on-
dervinden met meer bezoekers. Menno Twisk kan zijn museum en 
pluktuin in dit gebied onderbrengen. Bovendien is er de mogelijk-
heid om in de manege verderop paarden te verhuren voor duin-
tochten. Tenslotte wordt er al gebouwd aan de Puikman en wordt 
het stationsgebied verfraaid. Het Duinparc is hier een mooie aan-
vulling op. De plaatselijke middenstand kan hier de vruchten van 
plukken. Het unieke van dit gebied ontgaat mij volledig, gezien de 
ontwikkelingen in het verleden. 
P.Q. van Daalen.  

Natuurbegraafplaats
Natuurmonumenten gaat natuurbegraafplaatsen realiseren. Het lijkt 
me dat Castricum daar een ideale locatie voor heeft; de Zanderij. 
We hoeven het dan ook niet meer te hebben over Landal Green 
Parks. Tevens kan men dan makkelijk van de ene begraafplaats 
(Onderlangs ) naar de andere lopen. 
Cor Martens, Castricum. 

Castricum - De VrijeLijst wil dat 
de gemeente en duinbeheerder
PWN Camping Bakkum gaan 
betrekken bij de mogelijkheden 
voor de komst van Landal Green 
Park naar Castricum aan Zee. 
Ron de Haan: ,,Ik zie geen po-
tentie op de Zanderij. Wel op het 
terrein van Kennemerduin Cam-
pings. De behoefte, vooral on-
der ouderen, aan betere facilitei-
ten neemt toe. Kamperen in een 
tent en tweedehands caravan is 
nog even leuk, maar in het nieu-
we kamperen dat we over der-

tig jaar jaarrond willen kunnen 
doen, zullen overal steeds meer 
en luxere huisjes staan. Het zal 
de toekomst van Camping Bak-
kum voor nog eens honderd jaar 
veiligstellen en levert dan wél 
een impuls aan zowel de econo-
mie, het leefklimaat en de cultu-
rele aantrekkelijkheid van de to-
tale gemeente. De infrastructuur 
is er al. Als nieuwe duingemeen-
te kunnen we zelfs een nieuwe 
gemeentenaam kiezen waarin 
de kracht van het verblijfstoeris-
me tot uitdrukking komt.”

,,Verleg focus Duinparc 
naar camping Bakkum”

Bakkum – Eerder werden de 
campagneposters van de VVD 
stelselmatig verwijderd van de 
aanplakborden in de gemeen-
te, dit keer bleef alleen de poster 
van CKenG hangen op de Vin-
kenbaan. 
Een voorbijganger ruimde de 
overblijfselen op en trof er een 
groot aantal lege bierblikjes aan. 

Men zou kunnen veronderstellen 
dat de vandalen aanhangers zijn 
van de lokale partij, maar of zij 
CKenG een dienst bewezen heb-
ben met hun actie, kan worden 
betwijfeld. 
Of wilden de vernielers met hun 
actie de partij juist een slechte 
naam bezorgen? Wie het weet 
mag het zeggen.  

Politiek bewuste vandalen?

Bakkum - Maandag 3 maart 
heeft wethouder Meijer de aftrap 
verricht voor de herinrichting bij 
de Heerweg. Samen met de heer 
Winter, bewoner en lid van de 
klankbordgroep, onthulde hij het 
bouwbord van de werkzaamhe-
den.
De weg krijgt een nieuwe inrich-
ting die het met name voor het 
langzame verkeer, fietsers en 
voetgangers, veiliger maakt. De 
fietspaden worden beter afge-
schermd, voor voetgangers over 

de hele lengte komt een voet-
pad . De bromfietsers blijven lan-
ger op de rijweg rijden, tot aan 
de oversteek ter hoogte van de 
voormalige jeugdherberg. Ook 
dat maakt het op het fietspad 
veiliger.
De echte werkzaamheden gaan 
in mei van start, wel worden nu 
al bomen gekapt. Later komen er 
weer bomen voor in de plaats. 
Op de foto: de heer Winter (links) 
en wethouder Meijer onthullen 
het bouwbord bij de Heereweg.

Aftrap werkzaamheden 
herinrichting Heereweg

Castricum - Elke woensdag-
middag, buiten de schoolvakan-
ties om, wordt voor een diplo-
ma afgezwommen in zwembad 
De Witte Brug. Deze maand heb-
ben vijftig kandidaten een diplo-
ma behaald. Voor Zwemvaardig-
heid 2 zijn dat Joyce Jager, Isa 
Mol, Sophie Oberink en Britt 
Twiest, Djoeke de Ridder heeft 
haar Zwemvaardigheid 3 ge-
haald. Het A-diploma ging naar 
Kayjay Aberos, Hessel Bakkum, 
Daan de Boer, Britt Bonne, Jaline 
Boon, Roos Briefjes, Don Dekker, 
Jasmijn Dekker, Owen Dijkstal, 
Nina Esser, Quinn van der Graaf, 
Luuk de Groot, Eva Huisman, 
Rijk Huisman, Thijs de Jager, 
Stijn Jonker, Koen Jonkman, Noa 
Rijs, Sem de Roo, Lotus Spaan, 
Dinah Steevens, Leon Thomas-
se, Milou van Til, Jay Tineo Cas-
tillo, Iris Vos, Jari van der Werf en 
Pippa Zunnebeld. Het B-diploma  
werd behaald door Femke van 
Brussel, Dorienke Grendelman, 
Elize Hartman, Roos Koenekoop, 
Fleur Koomen, Leanne Kruijff, Iris 
van Leeuwen, Belina Mikelaity-
te, Judith Minkes, Cécile Röttge-
ring, Lidia Saat, Stijn Scheepma-
ker, Michelle Schilder, Dave We-
ijers, Tom de Wildt, Jill de Wit, 
Zoë Wit en Jotham Zevenbergen.

Afzwemmers 

Limmen - Op vrijdagavond 
7 maart werden leden van de 
brandweer door burgemeester 
Mans in het zonnetje gezet. Ri-
chard de Ruiter en Mark Schui-
tema kregen hun vaste aanstel-
ling en Theo Baltus kreeg zijn di-
ploma manschap A. Voor John 
Post was er de Vrijwilligersoor-

konde met medaille voor tien jaar 
inzet, Ron Kleverlaan en Marco 
Kerssens kregen deze voor vijf-
tien jaar vrijwilligersschap bij 
de brandweer. Dank was er ook 
voor Jos Admiraal voor zijn twin-
tigjarige penningmeesterschap 
voor de Limmer brandweerver-
eniging. 

In het zonnetje...
Regio - Alev, acht jaar oud, heeft 
haar geloof verloren in de goed-
heid van mensen en vraagt zich 
af wie er nog bereid is om haar 
te helpen. Alev is uiteindelijk 
door de Berlijnse Jeugdhulp uit 
huis gehaald. Na jaren van gees-
telijke en lichamelijke mishande-
ling werd dan eindelijk de knoop 
doorgehakt. Nu zit zij in een te-
huis. Zij doen daar hun best om 
het haar zo goed mogelijk naar 
de zin te maken. En de school 
valt eigenlijk ook wel mee. De 

andere kinderen in de klas heb-
ben wel gewone ouders. Kon zij 
maar, al was het maar een paar 
weken per jaar, met hun ruilen.
In Berlijn waar veel sociaal zwak-
keren uit de Europese samenle-
ving bij elkaar komen zijn veel 
kinderen zoals Alev. Wie heeft 
er thuis plaats voor een meisje 
zoals Alev voor één of meerde-
re keren per jaar? Neem contact 
op met Wendy Baart via wendy.
baart@quicknet.nl. Zij belt dan 
terug.  

Wie geeft Alev een 
beter toekomstbeeld?

Open dag Zorg 
en Welzijn

Regio - Op 15 maart wordt 
voor de veertiende keer de 
open dag van Zorg en Welzijn 
georganiseerd. 

In honderden zorg- en wel-
zijnsorganisaties in Nederland 
zijn bezoekers welkom om ken-
nis te maken met de wereld van 
zorg en welzijn. Voor informa-
tie over vrijwilligerswerk en op-
leidingen in de zorg- en wel-
zijnssector kan men ook op de-
ze open dag terecht.

In regio Kennemerland, Amstel-
land en Meerlanden gaan 35 
zorglocaties open. De program-
ma’s van alle instellingen staan 
op www.infopuntzorg.nl.

Welke zorginstellingen zijn open 
in deze regio? Amie Ouderen-
zorg; De Hartekamp Groep; He-
liomare; Philadelphia; Rode Kruis 
Ziekenhuis; SEIN; SHDH; Sint 
Jacob; Triversum; ViVa! Zorg-
groep; Zorgbalans. 
Naast informatie over de open 
dag geeft Infopunt Zorg infor-
matie over werken en leren in 
de zorg. De zorg is volop in be-
weging en heeft in de toekomst 
goede, gemotiveerde medewer-
kers nodig om op een moderne, 
eigentijdse manier kwaliteit te 
leveren aan steeds meer klanten. 
Het blijft daarom belangrijk jon-
geren te motiveren om een op-
leiding of baan in de in de zorg te 
kiezen. Dit doen zij met de cam-
pagne: ‘Stel je eens voor... uitda-
ging en afwisseling!’





Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail:
gemeentebestuur@uitgeest.nl

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

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

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

 woensdag 13.30-16.00 uur.

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

In dringende gevallen kan te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.

I n f o b u l l e t i nG  E M E E N T E  U I T G E E S T
12 maart 2014

Burgerlijke stand
ONDERTROUW
J.A. de Ruijter en M. de Groot
K.R. van der Steen en S.M.W.C. van ’t Klooster

GETROUWD
H.W. Ranzijn en A. Nan

Burgemeester Theo van Eijk 
heeft onlangs tijdens een na-
turalisatieceremonie de uit Bel-
gië afkomstige Uitgeester Davy 
Mertens het Nederlanderschap 
verleend. De nieuwe Nederlan-
der was bij het bezoek aan de 
burgemeesterskamer vergezeld 
van zijn echtgenote, die over 

twee maanden moeder hoopt 
te worden. 
Het is de ambitie van Davy Mer-
tens om professioneel darts-
speler te worden. Met de offici-
ele papieren, een mooi boeket 
en met het receptenboekje ‘De 
Hollandse pot’ ging het Uitgees-
ter echtpaar weer op huis aan.

Onjuist tarief afvalstoffenheffing 
Op 28 februari 2014 zijn er 
aanslagen voor de afvalstof-
fenheffing verzonden met 
een onjuist tarief voor een 
meerpersoonshuishouden. 
De personen die een aan-
slag voor een meerpersoons-
huishouden hebben gekregen 
voor het te hoge bedrag van 
€233,70 zijn bekend. Zij ont-

vangen vóór 31 maart 2014 
schriftelijk bericht van de wij-
ze waarop gecorrigeerd gaat 
worden naar het juiste tarief 
van €223,70.
Wie onverhoopt ná 31 maart 
2014 nog geen bericht heeft 
gehad wordt verzocht contact 
op te nemen met telefoon-
nummer 0255 - 567 400.

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl
www.dewoningtrein.nl

Expositie Teska Seligmann 
geopend

De komende drie jaar gaat de 
Nederlandse luchtvaartsector 
samenwerken met Boeing om 
een nieuw omgevingsvriende-
lijk concept voor Schiphol te 
ontwikkelen. Zo wordt onder 
meer de geluidsbelasting ver-
minderd door de implementa-
tie van glijlandingen, de zoge-
heten Continuous Descent Ap-
proaches (CDA’s). 
Paul Riemens, CEO van Lucht-
verkeersleiding Nederland is 
enthousiast: ‘Optimalisatie van 
het gebruik van het Neder-
landse luchtruim is een ver-
eiste voor de concurrentiepo-
sitie van Schiphol. We investe-
ren gezamenlijk in de toekomst 
van de Nederlandse luchtvaart 
en daarmee ook in de nationa-
le economie. Het is mooi om 
te zien dat de samenwerking 

tussen luchthaven, KLM, lucht-
verkeersleiding en vliegtuigin-
dustrie wordt ingezet om een 
duurzamer concept te ontwik-
kelen. De kennis die we daar-
bij opdoen is van internationa-
le waarde en uitermate geschikt 
om te exporteren.’
De Uitgeester wethouder Wil 
Spaanderman hoopt van har-
te dat het inderdaad zo posi-
tief uitpakt voor Uitgeest en de 
IJmond als het nu schijnt. ‘Van-
af 2004 zijn wij bezig om het 
probleem van de geluidsover-
last van vliegtuigen stelselma-
tig op de agenda te krijgen en  
te houden. Dat deden we bij de 
Alderstafel, de CROS en de Be-
stuurlijke Regie Schiphol (BRS). 
Het zou prachtig zijn als dat nu 
inderdaad zijn vruchten gaat af-
werpen.’

Glijlandingen op komst voor 
Schiphol

Wethouder kunst Piet Linnartz 
en gemeentesecretaris Trudy 
van den Broek hebben vorige 
week een schilderijententoon-
stelling geopend van Teska Se-
ligmann. De Castricumse schil-
deres exposeert tot en met 25 
april in de hal van het gemeen-
tehuis van Uitgeest. De exposi-
tie bestaat uit een selectie van 
haar recente werk. 
Teska Seligmann maakt eenvou-
dige composities met kleurvlak-
ken. Spelend met haar materi-
aal bouwt zij haar werk uit ve-
le lagen op. In de grote vlak-
ken schemert steeds een andere 
kleur of vage vorm door de ach-
tergrond heen.
Soms is sprake van sterke con-
trasten, terwijl andere werken 
juist weer in zachte nuances of 
monochroom opgezet. Zo be-
speelt de schilderes verschillen-
de emoties.
Vooraf heeft zij geen enkel 
beeld voor ogen van het eindre-
sultaat. Zij blijft toevoegen, ver-
anderen en vooral veel kijken 
tot een doek af is. Dat gebeurt 
vaak plotseling, als bij verras-
sing. 
Kenmerkend voor Teska’s ma-
nier van werken is de hoge ma-

te van abstractie. Wie de moei-
te neemt om goed te kijken en 
de titel van een doek erbij be-
trekt kan er steeds meer in ont-
dekken.
Voor meer informatie: www.tes-
kaseligmann.nl

 Ophaaldata restafval
In week 12 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 17 maart.
De Kleis en Waldijk: woensdag 19 maart.
De Koog: donderdag 20 maart.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 21 maart.

Na het afnemen van de eed feliciteert burgemeester Theo van Eijk de 
heer Mertens met zijn naturalisatie (foto: gemeente Uitgeest).

Nieuwe Nederlander komt uit België

Speelvoorzieningen in openbaar 
groen
Met de komst van het mooie 
weer verschijnen ieder jaar 
weer persoonlijke speelvoor-
zieningen in het openbaar 
groen. Bijvoorbeeld een tram-
poline in een gemeentelijk 
plantsoen. Hoe goed bedoeld 
ook, de gemeente roept u op 
om deze speelvoorzieningen 
uitsluitend op uw eigen terrein 
te gebruiken.
De reden is dat deze voorzie-
ningen niet voldoen aan de 

strenge veiligheidseisen die 
gelden voor de openbare ruim-
te. Tegelijk loopt de gemeen-
te wel het risico om aanspra-
kelijk te worden gesteld bij on-
gelukken. De buitendienst van 
de gemeente heeft daarom op-
dracht om mensen aan te spre-
ken op de ongeoorloofde plaat-
sing van speelvoorzieningen. 
Zo nodig zullen de medewer-
kers van de gemeente deze 
zelfs weghalen. 

Wethouder Piet Linnartz bij de 
opening van de expositie (foto: 
gemeente Uitgeest).
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