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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Uitgeest - Wie genoot er zon-
dag niet van dat heerlijke eer-
ste voorjaarszonnetje, dat zich zo 
dapper en standvastig liet zien. 
Iedereen die daar de mogelijk-
heid toe had bracht zeker een 
aantal uurtjes in de buitenlucht 
door. De stranden, de bossen, 

ze werden druk bezocht. Op het 
Uitgeestermeer werden de eer-
ste bootjes en zelfs windsurfers 
alweer gesignaleerd en op ter-
rasjes in heel het land waren al-
le stoelen bezet. Ook de natuur 
genoot met volle teugen van het 
voorjaarszonnetje door zich ac-

tief te ontworstelen aan haar 
winterse bescheidenheid. Deze 
sneeuwklokjes laten zich maar al 
te graag weer zien aan fotograaf 
Ger Bus en de rest van de we-
reld! Nu maar hopen dat ze niet 
meer hoeven te buigen voor een 
laagje vorst of sneeuw!

Fietsster ernstig 
gewond bij valpartij

Uitgeest - In de nacht van vrij-
dag op zaterdag omstreeks twee 
uur vond een ongeval plaats op 
de Anna van Renesselaan. Twee 
vrouwen kwamen door nog on-
bekende oorzaak met de trap-
pers van hun fietsen tegen el-
kaar. Een van de vrouwen kwam 
daardoor ten val.
Meerdere politie-eenheden en 
ambulances waaronder een 
traumahelikopter uit Amsterdam 
zijn ter plaatse geweest om assi-

stentie te verlenen. De helikop-
ter landde in het weiland aan het 
Tolpad. 

Het slachtoffer raakte bij het val 
zwaar gewond en is met spoed 
overgebracht naar het VU-zie-
kenhuis in Amsterdam, een trau-
ma arts van de heli reed mee in 
de ambulance. De Anna van Re-
nesselaan was vanwege het on-
geval enige tijd afgesloten voor 
het verkeer. (Bron: AS Media)

Uitgeest - Donderdag om-
streeks 17.20 uur controleer-
de de politie een 63-jarige man 
uit Krommenie in een bestelauto 
op de Geesterweg. Op het dash-
board stond een radardetector. 
Dergelijke apparatuur is verbo-
den. De politie nam het apparaat 
in beslag en de bestuurder kreeg 
een bekeuring. De man verklaar-
de de auto twee jaar geleden te 
hebben gekocht. Waar het appa-
raat voor diende wist hij niet. Het 
enige dat de man kon verklaren 
was dat het ding af en toe heel 
vervelend piepte...

Vervelend 
piepje af en toe
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Maya de Bij knuffels
Actie geldig t/m 31 maart
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Verschijnt woensdag
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COLOFON
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Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875
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vrijdag van 9.00-15.00 uur
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Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
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Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
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Redactie Castricummer:
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Mobiel 06-12931800
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Renée Wouwenaar
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Directie:
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Tel. 0297-341900
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
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materiaal niet beschikbaar wordt 
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Tour de Lute 2.0 fietst 
voor Alpe d’HuZes

Regio - Oud-Bakkummers 
John en Cindy Beerse gaan 
op 4 juni de uitdaging aan om 
vier keer de Alpe d’huez te 
beklimmen met de fiets. Dit 
is een hele strijd, maar niet 
te vergelijken met de strijd 
die hun dierbaren moeten 
en hebben moeten leveren. 
,,Helaas maken wij van bei-
de kanten mee wat de ziek-
te kanker doet met iemand en 
de directie omgeving.”

In september 2013 is Cindy haar 
moeder verloren aan uitgezaai-
de borstkanker. Zij is slechts 57 
jaar geworden. Cindy: ,,Zij heeft 
een ontzettende dappere strijd 
geleverd, maar helaas was de 
ziekte niet te overwinnen. Zelf 
is zij daarna een traject inge-
gaan, waarbij werd onderzocht 
of er een erfelijke factor aanwe-
zig zou zijn.” De borstkanker was 
wel degelijk erfelijk, maar geluk-
kig heeft Cindy dit niet meege-
kregen. ,,Dat ze dit kunnen on-
derzoeken, vind ik echt mooi. Je 
kan hiermee zoveel risico¹s uit-
sluiten. En het belangrijkste vond 
ik nog voor mijn dochter. Om-
dat ik deze genmutatie niet heb, 
heeft zij dit ook niet. Het kan niet 
een persoon overslaan. Uiter-
aard blijven we altijd een risico 
houden net als iedereen. Daar-
om vind ik het belangrijk dat er 
meer onderzoek gedaan gaat 
worden naar kanker. Om dit risi-

co steeds meer te verkleinen en 
uiteindelijk ook uit te schakelen. 
Daarom doe ik mee aan de Al-
pe d’HuZes.”

In februari dit jaar kreeg John  te 
horen dat zijn vader ook de ziek-
te kanker heeft. Het begon met 
een knobbel in zijn hals. Het was 
niet pijnlijk en hij had er geen 
last van. Het waren uitzaaiingen. 
Verder onderzoek is noodzake-
lijk om uit te zoeken waar de pri-
maire tumor zit. John: ,,Door dit 
nieuws verdwijnt de grond on-
der je voeten vandaan. Nog geen 
twee jaar geleden heb ik mijn 
schoonmoeder moeten weg-
brengen en nu heeft mijn vader 
kanker? In 2013 heb ik voor mijn 
schoonmoeder meegedaan aan 
de Alpe d’HuZes. Nu ga ik vol 
overgave en zonder op te geven 
voor mijn eigen vader die berg 
op fietsen. We gaan nog een 
onzekere tijd tegemoet van on-
derzoeken en uitslagen. Ik hoop 
dat de technieken weer wat ver-
der zijn, en zijn kansen groter. 
Daarom doe ik mee met de Alpe 
d’HuZes. Geef aan het KWF en 
steun ons in deze strijd. Wij wil-
len dat onze kinderen later kun-
nen zeggen: ‘aan kanker ga je 
niet meer dood!’” Steun het team 
Tour de Lute 2.0, en doneer aan 
het KWF via hun actiepagina. Ga 
naar: http://deelnemers.opgeve-
nisgeenoptie.nl/teams/tour-de-
lute-2-0.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 25-02-2015: Joey 
Zoon, zoon van Jacobus J. 
Zoon en Monica Boer. Castri-
cum - 16-02-2015: Mick Fran-
ces van de Laarschot, zoon van 
Daniel D. van de Laarschot en 
Maria J. Kuil. 28-02-2015: Tobi-
as Chuk Hin Lee, zoon van Way-
ne M.Y. Lee en Inge F. van der 
Vaart. Limmen - 2-3-2015: Rein-
der Willem Eduard Schavema-
ker, zoon van Richard T.E. Scha-
vemaker en Jantine I. Schreuder.
 
Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
Castricum - 05-03-2015: Martijn 
P. Bolten en Anouk M. Admiraal. 
05-03-2015: Arne Kamsma en 
Nanda C. Pleging. 05-03-2015: 
Theodorus Kerssens en Pauli-
ne Roemer. 05-03-2015: Thomas 
O.M. de Veer en Mariska van der 
Zwet Slotenmaker
Limmen - 26-02-2015: Nico-
laas C.J. Winter en Helena E.M. 
Mooij.
 
Huwelijk/Geregistreerd part-
nerschap
Castricum - 4-3-2015: Johanna 
W.E. de Maar en Everardus J.P. 

Velzeboer.
 
Overleden
Akersloot - 25-02-2015: Basti-
aan Le Duc, gehuwd met Wilhel-
mina G.P. de Heer. 27-02-2015: 
Theodorus S.M. Wester, gehuwd 
met Johanna M. Steenvoorden. 
28-02-2015: Maria M. Vendel.
Castricum - 25-02-2015: Hafi-
zulla Rezai gehuwd met Zha-
ra Yosufi. 25-02-2015: Monique 
de Wagt gehuwd met Walter R. 
Blom.
25-02-2015: Rudolf T.L. Toepoel, 
gehuwd met Margaretha G.M. 
de Groot. 26-02-2015: Veronica 
A. Admiraal. 26-02-2015: Beits-
ke Zoetelief. 28-02-2015: Ca-
tharina G.M. Kuijs, gehuwd met 
Bernardus J.M. Kuilman. 01-
03-2015: Dirk Hooft, weduw-
naar van Regina S. Ros. 01-03-
2015: Maria W. de Groot. 02-03-
2015: Cornelis G.M. Louter, ge-
huwd met Johanna M. Vervoort. 
03-03-2015: Janny Zwaan. 04-
03-2015: Hermanna A. Snel, ge-
huwd met Simon Mooij.  
Limmen - 24-02-2015: Nijs de 
Ruiter. 26-02-2015: Adrianus A. 
Mooij, gehuwd met Afra M.J. 
van Baar.

Geen natuurbrand, 
maar boom in de fik

Castricum - De brandweer van 
Castricum en Limmen en de of-
ficier van dienst zijn dinsdag om 
18.00 uur massaal uitgerukt, om-
dat er een natuurbrand zou zijn 
op de Laan van Alberts Hoeve. 
Ter plaatse bleek een boom in 
brand gestoken te zijn door jon-
geren. Het vuur kon met behulp 
van een straal hogedruk worden 
geblust. 
Zondag om 8.45 uur werd de 
brandweer opgeroepen voor een 
dienstverlening aan de Sleutel-
bloem. De bewoonster was bezig 

met kip braden en was onder-
tussen naar boven gegaan. Toen 
zij weer beneden kwam en de 
tussendeur wilde openen, bleek 
de deurkruk afgebroken. Ze kon 
niet meer naar de woonkamer en 
keuken.
Omdat het eten nog op stond en 
alle buren nog lagen te slapen, 
heeft ze de hulp van de brand-
weer ingeroepen. De brand-
weer heeft met behulp van een 
schroevendraaier de deur ge-
opend. De kip was al flink ver-
brand. Foto:: H ans Peter Olivier.

Bakkum - Vrijdag omstreeks 
16.00 uur zag een agent op de 
Professor van der Scheerlaan 
een persoon rijden op een scoo-
ter zonder kappen of kenteken-

Heling scooter

Castricum - De afgelopen we-
ken zijn er diverse meldingen bij 
de politie binnengekomen van-
wege overlast door jongeren. 
Het advies van de politie luidt 
dat men eerst de jongeren kan 
benaderen en hen te vragen om 
het wat zachter aan te doen en 

Overlast jeugd hen uit leggen waarom. Indien 
hier niet of verkeerd op gerea-
geerd wordt door de jongeren, 
kan men contact opnemen met 
de politie. 

De gemeente overweegt de mo-
gelijkheid nog een JOP (jonge-
ren ontmoetings plaats) te rea-
liseren. Op dit moment is er een 
aan de Gerbrandsven.

plaat. Uit onderzoek bleek de 
scooter drie dagen eerder was 
gestolen in Alkmaar. De ver-
dachte, een 16-jarige Castricum-
mer, vertelde dat hij de scooter 
voor negentig euro had gekocht. 
De verdachte is aangehouden 
voor heling.

Castricum - Badminton Club 
Castricum en Multimate orga-
niseren in samenwerking met 
de Kennemer Invalide Sportclub 
een jeugdtoernooi voor jonge-
ren van tien tot en met zeven-
tien jaar. 
Het toernooi vindt plaats op zon-

Bijzonder badmintontoernooi
dag 22 maart van 10.00 tot 14.00 
in sportcentrum de Bloemen. 
In dit toernooi spelen valide en 
mindervalide kinderen samen in 
één toernooi, op hun eigen ba-
nen. 
Aanmelden kan tot 14 maart via 
www.bccastricum.nl.
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Badrituelen bij Wereldwinkel
Regio - Het is even tijd voor jezelf bij We-
reldwinkel Heemskerk, met als thema Ha-
mam. Lekkere zeepjes, verzorgende Ar-
gan-olie, zachte handdoeken en houten 
accessoires toveren de badkamer om tot 
een echte Spa.

Argandia-olie 
De Berbers zijn één van de oudste volke-
ren van Noord Afrika. De schoonheids-
geheimen van de Berbervrouwen worden 
al generaties lang van moeder op doch-
ter doorgegeven. Argandia heeft dankzij 
de Berbervrouwen een heerlijke, natuur-
lijke en sociaal verantwoorde lijn schoon-
heidsproducten kunnen ontwikkelen met 
verzorgende olie. De grondstoffen van de-
ze productlijn komen uit de vruchten van 
de Arganboom en de vijgen van de Opun-
tia ficus-indica. De olie die wordt gewon-
nen uit deze vruchten, is een krachtige 
bron van stralende en natuurlijke schoon-
heid. Alle producten zijn 100% biologisch 
en geproduceerd met respect voor mens 
en natuur. Het bedrijf achter deze verzor-
gingslijn voldoet aan de Europese maat-
staven en heeft een fairtrade en een eco-
cert keurmerk, waardoor kwaliteit altijd 
gegarandeerd is!

Puur natuur voor de huid
Rijstolie, appel of lavendel. Alleen de fijn-
ste plantaardige ingrediënten zijn goed 
genoeg als basis van de zeep van Soap-
n-Scent uit Thailand. Pimarn Tovanabootr 
studeerde milieukunde in Amerika en 
leerde daar de kunst van het zeep maken. 
Terug in Thailand richtte ze Soap-n-Scent 
op. De vrouwelijke medewerkers van haar 
bedrijf maken deze prachtige, luxe zeep-
producten. Alles wordt gemaakt bij Pi-

marn thuis. Zowel het huis als de werk-
plaats zijn schoon en gezellig. De mede-
werkers, veelal ongeschoold, krijgen een 
interne opleiding. Dit ambachtelijk werk 
levert hen een vaste baan met een vast in-
komen. Niet onbelangrijk in een land waar 
vrouwen in de prostitutie terechtkomen 
als ze geen betaald werk kunnen vinden. 

Zachte handdoeken
Droog jezelf af met een heerlijk zachte 
katoenen handdoek, die wordt geprodu-
ceerd zonder het gebruik van kunstmest 
en chemicaliën. 
Deze handdoeken van ECO-collection, zijn 
gemaakt van hoge kwaliteit biologisch ka-
toen en onder fairtrade omstandigheden. 
Zo kan men er zeker van dat de katoen-
boeren een eerlijke vergoeding hebben 
ontvangen in India, dat is een prettig ge-
voel. 
Het biologisch katoen is van de hoogste 
kwaliteit en zachter dan conventionele ka-
toen. 
Het is ook duurzaam, omdat de stof niet is 
beschadigd door chemicaliën. 

De producten zijn verkrijgbaar de Wereld-
winkel in Heemskerk aan de Maerelaan 5, 
tel. 0251-251514. 

Cabaret door Johan 
Goossens in De Zwaan
Uitgeest - Cabaretier Johan 
Goossens is zaterdag 21 maart te 
gast bij De Zwaan Cultureel. Hij 
speelt zijn splinternieuwe voor-
stelling ‘Daglicht’. 
Eigenlijk is het leven heel sim-
pel. Als je eenmaal weet hoe het 
werkt, is er geen kunst aan. De 
goede woning is gevonden, de 
partner aan de haak geslagen. 
Je hebt een fijne tandarts op 
fietsafstand. Tijd om rustig ach-
terover te leunen. Toch? Maar 
wat als dat moment niet komt? 
Wat als de tandarts je gebit ver-
nielt en je partner op fietsaf-
stand gaat wonen? Johan maakt 

het zichzelf veel te moeilijk. En 
dat lesgeven aan pubers?
Deze voorstelling is op zaterdag 
21 maart, aanvang 20.15 uur. 
Koop nu snel de laatste kaarten, 
de voorstelling is namelijk bijna 
uitverkocht! De toegangsprijs is 
10 euro, Vrienden van de Zwaan 
Cultureel krijgen 2.50 korting. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits nog 
beschikbaar), of via online reser-
vering.
Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel (www.de-
zwaancultureel.nl).

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Uitgeest - De Stichting Uitgees-
ter Senioren heeft weer diverse 
activiteiten in de planning.

Filmmiddag op 18 maart
Deze keer een vrolijke Neder-
landse komedie met bekende 
Nederlanders. Kom naar deze ge-
zellige middag! Wilt u weten wel-
ke films er draaien? Dan kunt u 
kijken op de posters in dorpshuis 
De Zwaan of een filmboekje inkij-
ken op het kantoor van de S.U.S., 
op de eerste etage van Dorpshuis 
De Zwaan. 
Woensdag 18 maart van 14.00 tot 
16.00 uur. Zaal open 13.45 uur. 
Kosten 2,50 inclusief koffie/thee 
en cake in de pauze. U kunt voor-
af of aan de zaal een kaartje ko-
pen.

Dagbustocht naar Texel op 
20 mei (opgeven op 17 en 19 
maart)
De jaarlijkse dag bustocht voor 
Uitgeesters van 65 jaar en ouder 
wordt door de S.U.S. dit jaar op 
woensdag, 20 mei georganiseerd. 
Om 8.15 uur vertrekt de bus vanaf 
het gemeentehuis en rijdt recht-
streeks naar Den Helder om daar 
de overtocht te maken naar het 
gezellige eiland Texel. 

Tussen Den Burg en De Koog be-
vindt zich het Juttersmuseum. 
Meer dan 70 jaar jutten leverde 
een grote collectie op. 
U krijgt hier de gelegenheid om 
te genieten van twee kopjes kof-
fie met Jutterskoek. De Jutter ver-
telt over zijn spannende tochten 
bij nacht en ontij over het Texel-
se strand. 
Na de verhalen van de Jutter 
gaan wij richting restaurant waar 
een heerlijk lunchbuffet voor u 
klaar staat.
Na de lunch volgt een 1,5 uur du-
rende rondtoer waarbij de gids u 
alle “ins en outs” over het Wad-
deneiland vertelt. Om 16.00 uur 
verlaten wij Texel. U dient voor 
deelname aan deze dag rede-
lijk goed ter been te zijn; rollators 
worden niet meegenomen.
U kunt zich opgegeven door een 
inschrijfformulier, dat te verkrij-
gen is op het kantoor van de 
S.U.S., volledig in te vullen en in 
te leveren op 17 en 19 maart tus-
sen 9.00 - 11.00 uur en door con-
tante betaling bij inschrijving. 
Kosten 37,50, dit is inclusief ver-
voer met luxe touringcar, over-
tocht, entree Juttersmuseum, 
twee maal koffie met Jutterskoek, 
lunchbuffet en een 1,5 uur duren-

de rondrit met gids.
Modeshow op 25 maart
Elke keer een succes. Daarom 
is er weer een modeshow. Mo-
dehuis ‘Janets modes’ komt de 
nieuwe voorjaars- en zomercol-
lectie presenteren. Modellen zul-
len de kleding showen. 
Tevens is er gelegenheid tot het 
passen van deze kleding. Woens-
dag 25  maart van 14.00 tot 16.00 
uur. Zaal open om 13.45 uur. Kos-
ten 1,50 inclusief koffie/thee in de 
pauze. Geen voorverkoop.

Informatie en opgeven:
Op het kantoor van de Stichting 
Uitgeester Senioren, op de eerste 
etage van dorpshuis De Zwaan, 
Middelweg 5, 1911 EA Uitgeest, 
telefonisch: 0251 – 31 90 20 of 
via de mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie 
ook onze website: www.uitgees-
tersenioren.nl 
Indien u niet in staat bent op ei-
gen gelegenheid naar onze acti-
viteiten te komen, dan kunt u de 
Algemene Hulpdienst bellen. 
Maandag tot en met woens-
dag van 09.00 – 10.00 uur, tele-
foonnummer 0251 – 31 90 20. Zij 
brengen en halen u gratis van en 
naar de activiteiten in dorpshuis 
De Zwaan.

Maerelaan 5
1961 KA Heemskerk, tel 0251 251514
www.wereldwinkelheemskerk.nl
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In voetsporen van Inca’s
Castricum - Machu Picchu, de 
heilige Incastad, en de Incat-
rails zijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden. Op donderdag 
19 maart geeft Ammy Uijen van-
af 20.00 uur een lezing over een 
reis door Peru in de bibliotheek. 
De stad Machu Picchu lag in een 
uniek gebied en was alleen toe-
gankelijk voor de elite van het In-
carijk. De trail naar Macchu Pic-
chu was voor de Inca’s dan ook 
een soort pelgrimstocht voor de 
uitverkorenen. Deze uniek gele-
gen stad, door de hele wereld er-

kend als één van de zeven We-
reldwonderen, is één van de be-
langrijkste culturele beziens-
waardigheden van Zuid-Ame-
rika. Ammy Uijen, docent Toe-
risme en al veertig jaar wereld-
reiziger vertelt zijn verhaal; over 
een reis door Peru, met aandacht 
voor zowel culturele als sportie-
ve elementen, en als hoogtepunt 
Macchu Picchu. De lezing wordt 
ondersteund door prachtig 
beeldmateriaal. Aanmelden kan 
bij de Klantenservice, via 0251-
655678 of castricum@bknw.nl.

Zadar speelt bij Toonbeeld
Castricum - Op zondagmiddag 
22 maart vanaf 15.30 uur speelt 
het Balkanorkest Zadar bij Toon-
beeld hun nieuwe programma 
De Bruiloft der Zeven Zigeuners. 
Dit is een verhaal van A. den 
Doolaard dat zich afspeelt voor 
de Tweede Wereldoorlog in Joe-
goslavië. 
Het gaat over de fotograaf Bran-
ko Markovitsj en het meisje 
Doesjka. Op de vooravond van 

hun bruiloft wordt gegeten, ge-
dronken, gedanst en natuurlijk 
muziek gemaakt. 
Orkest Zadar vertelt het verhaal, 
speelt de liederen en brengt de 
bruiloft weer tot leven. Kaarten 
zijn verkrijgbaar aan de zaal, via 
toonbeeld.concertopzondag@
gmail.com, bij Muziekhandel 
Borstlap, boekhandel Laan en de 
Readshop. Telefonisch reserve-
ren via 0251-659012.

Swingen langs de duinrand
Castricum - Op zaterdag 14 
maart vanaf 19.30 uur presen-
teert de Castricumse muziekver-
eniging De Molenwiek het twee-
jaarlijks muziekspektakel ‘Swin-
gen langs de duinrand’. Dat vindt 
plaats in de recreatieruimte van 
camping Geversduin. Er is een 
swingend programma samen-
gesteld waar blazers centraal 
staan in de zes deelnemende 
orkesten. 
Het spits wordt afgebeten door 
Joe Footsteps, een ensemble 
dat oude stijl jazz in zijn puur-
ste vorm brengt, dus zonder 
slagwerk. Whot¹s Up speelt een 

mengeling van pop en stuk-
ken uit het American Realbook, 
waarvan Caravan een van de 
bekendste nummers is. Dixie-
fun straalt het plezier van dixie-
land uit. Orkest de Toekomst is 
de hoofdgast van de avond. Met 
vijftien leden spelen ze bekende 
bigbandstukken. Swing! uit Cas-
tricum heeft als band de gave 
om binnen de kortste keren de 
dansvloer vol te krijgen. 
Als uitsmijter kan het publiek 
genieten van de klanken van 
boerenkapel de Kinkeluters. De 
zaal is open om 19.00 uur en de 
toegang is gratis.

Lezing over 
merklappen

Castricum - Trijnie van Span-
ning geeft op dinsdag 17 maart 
een lezing over het verzame-
len van merklappen. De periode 
waarover zij merklappen heeft 
verzameld bestrijkt ongeveer 100 
jaar. 
Naast het verzamelen heeft ze 
ook onderzoek gedaan naar de 
achtergronden van merk- en 
stoplappen en daarbij gepro-
beerd de familiegeschiedenis 
van de maaksters ervan te re-
construeren. Een merklap mee-
nemen kan. Zij raadt aan om de 
gegevens die bij een merklap 
horen te noteren. De lezing vindt 
van 14.00 tot 16.00 uur plaats in 
De Kern aan de Overtoom. De 
lezing wordt georganiseerd door 
het Vrouwen Contact Castricum 
en is voor iedereen toeganke-
lijk. Niet-leden betalen 4,00 eu-
ro entree.

Castricum - Vokaal Kabaal be-
staat een kwart eeuw. Het koor 
onder leiding van dirigente Rol-
ien Eikelenboom viert het jubile-
um met haar publiek tijdens het 
weekend van 13 en 14 maart. 
Veel oude nummers uit het 25 
jarige repertoire, maar ook nieu-
we nummers uit ‘The best of Vo-
kaal Kabaal’ zullen beide avon-
den de revue passeren. Het eer-
ste concert op vrijdag 13 maart 

Vokaal Kabaal bijna uitverkocht
in de Dorpskerk in Castricum is 
uitverkocht. Er zijn nog een aan-
tal kaarten voor zaterdag 14 
maart om 20.15 uur, een con-
cert in de Strandwalzaal van Wil-
librordus in Heiloo. Na het con-
cert op zaterdag is er gelegen-
heid voor een borrel en een hapje 
onder muzikale begeleiding. En-
treekaarten voor 14 maart kun-
nen besteld worden via sylviade-
bruijn@zonnet.nl.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur 

dinsdag 20.00 uur
Still Alice

donderdag 20.00 uur  
vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.15 uur   

zondag 19.30 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur

Birdman
donderdag 20.00 uur

vrijdag 15.45 & 18.45 uur  
zaterdag 18.45 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

Selma
zaterdag  18.45 uur 

Fifty Shades of Grey
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

woensdag 20.00 uur
Michiel de Ruyter 16

vrijdag 15.45 uur  zondag 16.00 uur 
Michiel de Ruyter 12

woensdag 13.30 uur   
Cinderella (NL)
zaterdag 16.00 uur   

zondag 13.30 uur   woensdag 16.00 uur   
Paddington

zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.30 uur   woensdag 16.00 uur   

Big Hero 6 - 2D
zaterdag  13.30 uur   
zondag 11.00 uur   

Spongebob 2 (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur   

zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur   
Jack bestelt een broertje

Programma 12 maart t/m 18 maart 2015

Hoofdrol fi lm Still Alice 
goed voor Oscar

Alice Howland, gelukkig ge-
trouwd en moeder van drie vol-
wassen kinderen, is een gere-
nommeerd hoogleraar taalkun-
de aan Harvard. Ze krijgt een 
enorme schok te verduren als 
de ziekte van Alzheimer bij haar 
wordt vastgesteld en ze zich be-

seft dat haar zorgvuldig opge-
bouwde leven drastisch zal ver-
anderen. Langzaam maar zeker 
begint ze de regie over haar ei-
gen wereld te verliezen, terwijl 
de onderlinge banden binnen de 
familie steeds meer onder druk 
komen te staan.

Intriges, samenzweringen, spec-
taculaire zeeslagen tegen de En-
gelsen met De Ruyter als bevel-
hebber van de Nederlandse vloot 
en de dubieuze rol van de Oran-
jes. 
Halverwege de 17e eeuw is Ne-
derland een van de grootste zee-
varende naties ter wereld. Na het 
overlijden van de legendarische 

Michiel de 
Ruyter

admiraal Maarten Tromp, is Mi-
chiel de Ruyter zijn gedoodverf-
de opvolger. Oranjeaanhangers 
en republikeinen vechten om de 
macht. De hyperintelligente re-
publikein Johan de Witt is als 
raadspensionaris de machtigste 
man van de Republiek der Ne-
derlanden, maar zijn tegenstan-
ders proberen de onzekere, maar 
zeer ambitieuze jonge prins Wil-
lem III stadhouder te maken. De 
republikeinen is er alles aan ge-
legen dat de oorlog met de En-
gelsen wordt gewonnen. 
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Oppositie in 
de clinch met 

wethouder Schouten
Uitgeest - Het botert niet 
tussen de oppositiepartijen 
en wethouder Jan Schou-
ten, zo liet de VVD in een 
verklaring na de laatste 
raadsvergadering weten. 
Wethouder Jan Schou-
ten heeft nog steeds de 
steun van de coalitiepar-
tijen, maar is de steun van 
de oppositie kwijt. Tijdens 
de raadsvergadering van 
26 februari kreeg de motie 
van afkeuring van de VVD 
tegen wethouder Schou-
ten van Progressief Uit-
geest de steun van de vol-
tallige oppositie van PvdA, 
Uitgeest Lokaal en de UVP. 
Alleen omdat de coalitie de 
rijen sloot, haalde de motie 
geen meerderheid en werd 
hij verworpen.
Zoals was aangekondigd 
stelde de VVD Uitgeest 
vragen over het uitblijven 
van beleid op het gebied 
van de Ruimtelijke Orde-
ning en over het tot dan 
toe gevoerde beleid door 
wethouder Schouten ten 
aanzien van het opstelter-
rein en de bijdrage aan de 
A8-A9 van 700.000 euro. 
Onder meer vroeg de VVD 
Uitgeest of de wethouder 
iets kon zeggen over de 
compenserende maatre-
gelen die hij in de onder-
handelingen had binnen 
gehaald. Tot verbijstering 
van de oppositie weigerde 
de wethouder om de vra-
gen te beantwoorden. Vol-
gens wethouder Schouten 
waren de vragen te laat in-
gediend en zou hij deze 
schriftelijk beantwoorden.
“Onacceptabel!”, aldus een 
verbolgen Karel Mens, 
fractievoorzitter VVD Uit-
geest, “Deze vragen zou 
een wethouder vanuit zijn 
hoofd moeten kunnen be-
antwoorden. Wat heeft 
wethouder Schouten bin-
nengehaald voor Uit-
geest? Wat krijgt Uitgeest 

als compensatie voor het 
opstelterrein? Niets moei-
lijks, als dit niet te beant-
woorden is, dan is er blijk-
baar geen antwoord an-
ders dan: Ik weet het niet, 
of NIETS! Het gaat niet om 
diep inhoudelijke vragen, 
maar het gaat om een toe-
lichting door de wethouder 
over gesprekken die hij 
zelf zou hebben gevoerd. 
Het feit dat deze wethou-
der niet kan terugkoppe-
len over gesprekken die 
hij heeft gevoerd, geeft te 
denken over de inhoud van 
deze gesprekken.”
Wethouder Schouten bleef 
volhouden dat de vragen 
te laat waren ingediend 
en dat hij deze schriftelijk 
gaat beantwoorden. “Dit 
doet de vraag rijzen wat 
deze wethouder aan het 
doen is, wanneer hij zijn 
ambtenaren moet vragen 
wat hij moet antwoorden 
op vragen over zijn eigen 
functioneren...”, zegt Karel 
Mens, “Wie bestuurt Uit-
geest nu? Is dat de wet-
houder? Of zijn dat de 
ambtenaren? Volgens mij 
moet de wethouder altijd 
de vragen over het gevoer-
de beleid kunnen beant-
woorden, zonder dat amb-
tenaren dat moeten in-
fluisteren. Wethouder zijn 
betekent dat je niet alleen 
elektrische auto’s in ont-
vangst neemt, maar ook 
inhoudelijk naar de raad 
komt en je niet achter een 
niet bestaande procedure 
verschuilt over het indie-
nen van vragen.”
De VVD kijkt ondertus-
sen reikhalzend uit naar de 
antwoorden van de wet-
houder en gaat vol ver-
trouwen het debat weder-
om met de wethouder aan 
in de volgende raadsver-
gadering. Daarbij hoopt de 
raad ook op inbreng van 
de burgers van Uitgeest.

Uitgeest - Afgelopen weekein-
de was het, na de winter of wat 
daarvoor doorging, het eerste 
weekeinde dat we de was weer 
buiten konden hangen (niet de 
vuile was maar de gewassen 
was!). Het leek echter achter de 
schuifpui mooier dan het was. 
Buiten bij de droogmolen was ik 
blij dat ik mezelf de das, die al 
eerder drooggewaaid was, kon 
omdoen. 
Eerder in de week hadden mijn 
maat en ik onszelf al de das om-
gedaan bij het viertallentoer-
nooi bij Bierencafé Thijs. Naast 

de wekelijkse competitie spelen 
we in de nawinter het viertallen-
kampioenschap van Uitgeest en 
ons viertal had een mooi uitzicht 
op de titel. 
Helaas ging deze titel aan on-
ze neus voorbij, als je het mij 
vraagt door onderschatting van 
de tegenstander. Viertallenkam-
pioen werden nu, in de A-lijn, 
Klaas de Groot-Peter Kossen 
met Ria Weel-Evelien Huising. In 
de B-lijn waren dat Cas van An-
del-Tineke Ligthart met Marléne 
Heijne-Henk Jonker. Een welge-
meend proficiat is op zijn plaats.

        Bridgenieuws Op onze wekelijkse clubavond 
konden we de das thuislaten. Bij 
de temperaturen die in de kan-
tine van de FC bij tijd en wijle 
worden gebezigd (je zou bijna 
menen dat je het in Slochteren 
een  milimeter voelde zakken) 
hoefden noch de tegenstanders 
noch wijzelf ons de das om te 
doen. We speelden een compe-
titie-avond, maar wél een bijzon-
dere, namelijk Ruitenboer. Dat is 
een landelijk toernooi met voor-
af geschudde spellen. Winnaars 
kunnen, naast het in ontvangst 
nemen van een smakelijk fles-
je wijn, op zoek gaan naar regi-
onale, en mogelijk zelfs landelij-
ke roem door deel te nemen aan 
halve finales en zelfs de eindfi-

nale. Ruitenboer wordt door ve-
len trouwens ambivalent be-
leefd: ‘Voorgestoken spellen, wat 
je biedt zit er niet in, en blijf je 
in de deelscore hangen dan had 
je in slem moeten zitten’. Nou ja, 
meningen! Het leuke was wel dat 
we een topintegraal speelden, in 
alle lijnen dezelfde spellen, en 
dat we achteraf een boekje kre-
gen met de spelverdelingen, zo-
dat iedereen kon zien hoe het 
wél had gemoeten. Hieronder 
ziet u de gelukkigen die een Rui-
tenboer-prijs in ontvangst moch-
ten nemen.

De uitslagen:
A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-Eric 
Molenaar 60,42%, 2 Hans Wij-

te-Paul Wijte 58,33%, 3 Klaas de 
Groot-Peter Kossen 56,25%; 
B-lijn: 1 Ria Admiraal-Wout 
Admiraal 66,15%, 2 Wim 
Hoogeboom-Nelleke vd Kraats 
55%, 3 Ineke Los-Ans Verheijde 
53,13%; 
C-lijn: 1 Joop de Beer-Fieneke 
de Beer 60,42%,  2 Ria Beerens-
Riet Meijer 56,77%, 3 Dick Hen-
drikse-Jac Sintenie 55,21%; 
D-lijn: 1 Toos Schalk-Jaap 
Schalk 66,25%, 2 Wies de Wit-
Annie Nijman 58,75%, 3 Wim 
Nugteren-Nel v Bergen 52,08%; 
E-lijn: 1 Tineke de Groot-Con-
stance Dirks 59,06%, 2 Riny v 
Wijk-Ton v Wijk 56,67%, 3 Wil 
Post-Roland Kiès 53,19%.
Paul Wijte
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Kies met uw hart
Stem op mij!

Lijst 14
Nummer 4

Judie Kloosterman
Uw regionale vertegenwoordiger 
                            in de staten van Noord Holland

Uw stem bij de provinciale staten verkiezingen            
is NU belangrijker dan ooit!

Judie Kloosterman, 
Ik ben een geboren Uitgeester, inmiddels alweer 31 jaar 
woonachtig in dit prachtige dorp en de provincie 
Noord-Holland. Sinds maart 2014 ben ik raadslid in de 
gemeente Uitgeest voor de partij Uitgeest Lokaal. 
Verder ben ik lid van de commissie Samenlevingszaken 
en brengen wij advies uit over onderwerpen als Welzijn, 
Onderwijs, Sociale Zaken en Burgerzaken. Tevens ben ik 
lid van de vertrouwenscommissie welke een advies heeft 
uitgebracht over het aanstellen van een nieuwe, en 
inmiddels de huidige, burgemeester van Uitgeest. Naast 
deze politieke activiteiten ben ik werkzaam als jurist bij 
het bedrijf ConsumentenClaim in Amsterdam, waar ik 
consumenten bij sta in procedures tegen professionele 
partijen. 
 
Omdat de lokale partijen in de provincie niet 
vertegenwoordigd zijn en wij hierdoor over belangrijke 
dossiers ten aanzien van milieu, vervoer, wegen, 
woongelegenheid, waterschappen en andere belangrijke 
onderwerpen niet mee kunnen praten is uw stem nu 
belangrijker dan ooit.
 
Met mijn passie voor het recht, het politieke systeem en 
de voldoening die ik haal uit het werken met en voor de 
medemens wil ik als kandidaat van Hart voor Holland 
binnen de provincie Noord-Holland mijn juridische 
kennis inzetten en mijn hart laten spreken voor een 
betere maatschappij. In onze multiculturele samenleving 
dient de focus niet te liggen op integratie, maar op 
acceptatie, want uiteindelijk zijn we allemaal gelijk en 
hebben we allemaal hetzelfde doel: een gezond, 
gelukkig en welvarend leven.

www.hartvoorholland.nl

Stem 18 maart 2015 op mij!

Standpunten:
* Lokale kennis aan zet!
Betrek de bevolking vooraf bij plannen. Werk samen. 
Benut de kennis en ideeën van inwoners, lokale partijen en 
bedrijven.

* Leefbare dorpen
Zorg voor een goed openbaar vervoersnetwerk en houd de 
voorzieningen in de kleine kernen op het platteland overeind.

* Zonder draagvlak, geen windmolens!
Opbrengst en subsidiestromen staan ter discussie. 
Stimuleer de nieuwste technieken voor energieopwekking. 
Laat inwoners er zelf van profi teren.

* Gezondheid van inwoners voorop
Drukke verkeerswegen in steden leveren teveel fi jnstof. 
Provincie moet lokale verkeersoplossingen ondersteunen.
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Oud-burgemeester kandidaat voor zetel in Provinciale Staten

Theo van Eijk: ‘Met uw stem maak ik 
in Haarlem het verschil voor Uitgeest’

Uitgeest - ‘Begrijpt u me goed: 
ik heb het geweldig naar mijn zin 
gehad als burgemeester van Uit-
geest. Het was fantastisch om 
tussen de mensen te staan in 
zo’n warme samenleving en ve-
len van u persoonlijk te ontmoe-
ten. Maar als waarnemer had 
mijn taak een begin en een eind. 
Wat voor mij wel de weg open-
de naar een nieuwe uitdaging: 
Provinciale Staten in Haarlem. 
Volgende week, woensdag 18 
maart, zijn er verkiezingen. Als 
nummer vier op de lijst van het 
CDA maak ik met uw stem een 
kans om mijn missie waar te ma-
ken: de provincie beter de plaat-
selijke belangen laten dienen. 
Mijn stelregel: wat lokaal wense-
lijk is, dat moet de provincie mo-
gelijk maken. Daarom durf ik te 
zeggen: uw stem op mij op 18 
maart is eigenlijk een stem voor 
Uitgeest.’
‘Wat kun je dan vanuit Haarlem 
allemaal doen voor Uitgeest? 
Meer dan u misschien denkt. 
Veel beleidsterreinen die de 
grenzen van één gemeente over-
stijgen zijn het terrein van de 55 
leden van Provinciale Staten, de 

zes gedeputeerden en de Com-
missaris van de Koning. Neem 
bijvoorbeeld Ruimtelijk Ordening 
en Milieu, Infrastructuur, Land-
bouw, Natuur en landschap, Toe-
risme. Dat is nogal wat. Zo be-
paalt de provincie in feite voor 
veel gemeentelijke vraagstukken 
het speelveld.’
‘Of je het nu hebt over het op-
stelterrein van NS, het afwaarde-
ren van de N203, het verplaatsen 
van de zoutopslag, de ontwik-
keling van het erfgoedpark, een 
nieuwe verbinding N203-rijks-
weg A9 of het bebouwen van 
een deel van de Limmerkoog: 
op al dergelijke onderwerpen 
kom je de provincie tegen! Dan 
zeg ik: de provincie moet beter 
gaan luisteren naar de plaatse-
lijke politiek. Niet langer denken 
in onmogelijkheden of  barriè-
res, maar in oplossingen. Haar-
lem moet veel dichterbij de ge-
meenten en regio’s van Noord-
Holland komen!’

‘Rol die me heel goed ligt’
‘Vergeet niet: de provincie heeft 
bevoegdheden, geld is er ook. 
Nu moet je het nog goed organi-

seren. Dat is een rol die me pri-
ma ligt. Niet dat het louter een 
kwestie is van ‘U vraagt en wij 
draaien’. Een provinciaal bestuur 
moet op zijn tijd ook voorop lo-
pen. Bijvoorbeeld als het gaat 
om werkgelegenheid, infrastruc-
tuur, milieu. Dan komt het ook 
aan op het creatief combineren 
van verschillende zaken, zodat 
je bijvoorbeeld natuurbehoud èn 
toerisme tegelijk een dienst be-
wijst.’
‘Als waarnemend burgemeester 
van Uitgeest heb ik veel geleerd. 
Ik kwam bij mensen thuis op hun 
huwelijksfeest, op de tribune bij 
FC Uitgeest of in het dorpshuis 
bij de snertmaaltijd. Overal hoor-
de ik wat inwoners en onderne-
mers verwachten van hun over-
heid. Ook in mijn intensieve re-
latie met gemeenteraad en col-
lege kwam dat vanzelfsprekend 
aan bod. Van die kennis kan ik 
profi teren als ik samen met mijn 
fractie de belangen van Uitgeest 
en de gemeenten in de regio’s 
IJmond en Alkmaar duidelijker 
dan voorheen op de Haarlem-
se kaart ga zetten. Door een ver-
binder te zijn tussen de belan-
gen van de provincie Noord-Hol-
land en haar gemeenten en tus-
sen gemeenten onderling.’  
‘Als u op 18 maart stemt op Theo 
van Eijk, plaats vier van de CDA-
lijst, dan vieren we de komende 
vier jaar een nieuwe relatie tus-
sen gemeente en provincie. U 
rekent op mij? Ik reken op u!’

Theo van Eijk 

Theo van Eijk

Vertrouwd en dichtbij

Elly Cornelisse

Oud-directeur KNMI is CDA-
kandidaat voor waterschap

Frits Brouwer staat op de 2e plek van de CDA-kieslijst voor 
de waterschapsverkiezingen. Hij woont in Heemskerk.

Waarom bent u CDA-kandidaat voor Hollands Noorderkwartier?
Ik vind dat je voor het waterschap geen 'gewone' politici nodig hebt. Je wilt 
mensen met ook verstand van zaken, om belangrijke beslissingen te kun-
nen nemen over bijv. een dijkverhoging. Ik ben vroeger directeur Water van 
Rijkswaterstaat Noord-Holland geweest en later directeur van het KNMI. 
Daarom kunnen de burgers op mijn vakmanschap rekenen!

Waarom zou je op het CDA stemmen voor het waterschap?
Het is voor velen erg moeilijk om te kiezen tussen de partijen die meedoen. 
Ik begrijp dat. Iedereen wil veilige dijken. Eigenlijk is er maar 1 groot strijd-
punt, namelijk: of je meer geld wilt uitgeven aan natuur en milieu. De linkse 
partijen en de meeste speciale waterschapspartijen willen dat. Ook CDA-
leden houden veel van de natuur, maar het CDA is gewoon tegen belasting-
verhoging. Stem daarom CDA!

Twee verkiezingen tegelijk: 
2 halen, 1 betalen?
Veel landelijke politieke partijen doen niet 
mee aan de waterschapsverkiezingen. Als 
je daarop stemt voor de Provincie kun je 
je tweede stem toch goed aan het CDA 
gunnen. Waterschappen zijn geen harde 
politieke arena’s. Deskundigheid en 
bestuurservaring, dáár gaat het om! 
Bij het CDA is dit royaal aan-
wezig. Een stem op het CDA 
is dus een stem voor goed 
en veilig waterbeheer.

www.cdahhnk.nl





Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De Broekpolderweg. Een mooi stukje polder in Uitgeest. Het is een ontlastingsweg voor het 
dorp, die vanaf de provinciale weg parallel loopt met de A9 naar de jachthavens van Uitgeest. Voor fiet-
sers is hij ‘doodlopend’ bij het naderen van de provinciale weg vanuit de Lagendijk. Deze foto is geno-
men op de plek waar het water van de Binnenmeer onder de A9 door naar de Weijenbus gaat. Foto en 
tekst: Ger Bus

Cees-Luuk Lindeboom 
bij Vrouwen van Nu
Uitgeest - Donderdag 19 maart 
ontvang’ Vrouwen van Nu de 
voormalig dakloze Cees-Luuk 
Lindeboom met een lezing over 
zijn leven als voormalig dakloze. 
Hij zal spreken met kennis van 
zaken en een flinke dosis humor.
Cees Luuk Lindeboom is am-
bassadeur van de daklozenkrant 
Noord-Holland en het Straat-
journaal, vrijwilliger bij de in-
terkerkelijke avondopvang dak- 
en thuislozen ‘Het Kruispunt’ 
in Haarlem en voorzitter van de 
Landelijke Vereniging Dak- en 
Thuislozen (LVDT). Hij verkoopt 
ook zelf het Straatjournaal.
Bent u geintresseerd naar dit 
onderwerp dan bent u van harte 

uitgenodigd. Niet leden betalen 
maar 5 euro voor deze avond. De 
avond start om 20.00 uur.

Recordopbrengst oud 
papier de Molenhoek
Uitgeest - Goed nieuws voor 
de leerlingen van groep 8 van 
basisschool de Molenhoek. De 
oud papier inzameling van za-
terdag 7 maart heeft een record-
opbrengst opgeleverd. Vooraf 
was aangegeven dat de inzame-
ling ten goede zou komen aan 
het schoolkamp van de klas van 
meester Jasper. Veel leerlingen 
hadden daarom zelf de afgelo-
pen weken al veel oude kranten 
opgehaald bij buurtbewoners en 
familieleden. Op de dag van de 
inzameling zelf was een groot 

aantal kinderen aanwezig om 
te helpen. Toen tegen half 12 de 
container tot aan de nok toe ge-
vuld was, wist iedereen die wel 
eens helpt dat er dit keer meer 
kilo’s dan anders waren opge-
haald. Nijssen Recycling zou de 
container nog dezelfde dag we-
gen en kon de oud papier com-
missie mededelen dat zij de laat-
ste jaren niet zoveel papier had-
den verzameld als op deze zater-
dag. 
Er was maar liefst 6900 kg papier 
opgehaald!

Meester jasper met zijn leerlingen vullen de container

Open dag bij TV de Dog
Uitgeest - Zaterdag 14 maart 
organiseert Tennisvereniging de 
Dog aan de Niesvenstraat een 
Open Middag. Op het tennis-
park van de Dog kunnen jeugd 
en senioren kennismaken met 
het tennisspelletje. 
Onder leiding van Ronald Vlie-
land, Mitchel Rijnbach en Sharon 
Krop (trainers) kunnen belang-
stellenden ontdekken hoe leuk 
het tennisspel is. Voor de jeugd 

wordt van 14.00 tot 15.30 uur een 
clinic gegeven, waarbij veel ele-
menten van het tennisspel aan 
de orde zullen komen. Daarna is 
het de beurt aan de senioren, die 
zullen van 15.30 uur tot 17.00 uur 
een rondje langs de banen ma-
ken.

De koffie/thee/limonade en in-
schrijfformulieren liggen klaar. 
Tot ziens bij TV de Dog.

Passieconcert: ‘Waardige Woorden’
Uitgeest - Iedereen kent de 
Mattheus Passion. Maar kent 
u ook  de traditie van de zeven 
laatste woorden van Jezus, ook 
wel de kruiswoorden genoemd?  
Zondagmiddag 15 maart zingt 
het Wogmeers Vocaal Ensem-
ble onder leiding van Didy Coljée 
in de protestantse kerk in Uit-
geest haar passieconcert geti-
teld “Waardige Woorden” gewijd 
aan deze  bijzondere afscheids-
woorden.  In het concert zult u 
meegenomen worden langs de-
ze zeven woorden door middel 
van verhalen en koorklanken.  
Gezongen worden delen uit “Die 
Sieben Worte Jesu am Kreuz” 
van César Franck, motetten van 
Martini, delen uit de kleine or-

gelsolomesse  “Joannis de Deo” 
van Haydn  en een aantal kora-
len uit de Mattheus en Johan-
nespassion van J.S. Bach.
Laat u ontroeren door deze 
prachtige muziek, die de smart, 
passie, overgave en berusting  
van Jezus tijdens zijn laatste mo-
menten vertolken.
Het Wogmeers Vocaal  Ensemble  
is de afgelopen jaren uitgegroeid 
tot een enthousiast en evenwich-
tig koor van vierentwintig perso-
nen. Het koor heeft zich gespe-
cialiseerd in oude muziek van de 
renaissance en barok, maar zingt 
ook regelmatig muziek uit ande-
re stijlperioden. 
Medewerking aan dit concert 
verlenen Vincent Molenkamp, 

organist en Jan van Aller, ver-
teller.
Het concert wordt gehouden in 
de Protestantse kerk in Uitgeest 
aan de Castricummerweg en be-
gint om 16.00 uur. Na het con-
cert is er gelegenheid om na te 
praten onder het genot van een 
consumptie. De toegang tot het 
concert is vrij, een gift als waar-
dering in de schalen bij de uit-
gang ter dekking van de kosten 
wordt zeer op prijs gesteld .

Het concert begint op 15 maart 
om 16.00 uur in de protestantse 
kerk aan de Castricummerweg. 
De toegang is vrij, een bijdrage 
ter dekking van de kosten wordt 
zeer op prijs gesteld.
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Castricum - ,,De klanken van 
muziek in een orkest zijn te ver-
gelijken met het schilderen van 
kleuren op canvas.” Zo werkt di-
rigent Erik van de Kolk graag met 
kleuren in het uitdrukken van de 
sfeer die hij op een bepaalt mo-
ment wilt laten uitdrukken door 
zijn muzikanten in het fanfareor-
kest. Het thema ‘muziek is schil-
deren met kleuren’ is hiervan 
dan ook een logisch gevolg.

Henk-Willem Klaassen is werk-
zaam in de sociale psychiatrie 

en schildert sinds 1991. Kenmer-
kend voor zijn stijl is het gebruik 
van frisse kleuren. De combina-
tie van kleurgebruik en klank-
kleuren zorgt voor een prach-
tige cross-over van muziek met 
beeldende kunst. Diverse wer-
ken van Henk-Willem worden 
geëxposeerd tijdens en vooraf 
aan het concert. Als gastorkest 
is Brassband Amersfoort uitge-
nodigd. Zaterdag 14 maart in het 
JP Thijsse College, De Bloemen 
65 in Castricum. Aanvang con-
cert 20.00 uur. 

Castricum - Elke woensdag-
middag - buiten de school-
vakanties om - wordt er tus-
sen 16.00 en 17.00 uur voor 
een diploma afgezwommen 
in zwembad De Witte Brug te 
Castricum. Op 11 februari be-
stond de groep voor het A-di-
ploma uit 25 jonge kandida-
ten en zijn allemaal geslaagd. 

Dat waren: Romy Ammeraal, 
Sem Bakker, Stan Bakker, Teun 
Banis, Beau de Boer, Keane de 
Boer, Julian van den Booren, Indy 
Caffi n, Mel Dekker, Nikita Duin-
maijer, Bart Glorie, Lucille Glorie, 
Thorgal de Graaf, Eline Heeres, 
Isabelle Heuberger, Sarie Hiem-
stra, Max Kaaijk, Alexander Kuij-
per, Lecaille Louie, Noeth Lief-
ting, Mees Vessius, Juliëtte van 
Zanten, Silke Zomerdijk, Fenna 
Zonneveld en Kay Zoon. 
Zij lieten onder veel belangstel-
ling van een grote groep fami-
lie en vrienden hun zwemkun-
sten zien.

En op 18 februari zijn dertien 
kandidaten voor het B-diplo-
ma opgegaan en ze zijn ook al-
lemaal geslaagd. Dat waren Lin-
de van den Bosch, Jack Dries-
sen, Bas Gischler, Kelvin Heijne, 
Alexander Hess, Bink Jager, Puk 
de Jong, Dora van Kampen, Jes-
se Kramer, Ties Kuilman, Eefje 
Lute, Finn Schumm en Melany 
Sprenkeling.

Afzwemmers A 
en B-diploma

De IJsselmeervogels 
komen naar De Puikman!
Castricum - Zaterdag 14 maart 
treedt Vitesse op eigen terrein 
aan tegen de ‘Rooien’ uit Spa-
kenburg. Dit betreft de 1/8-fi na-
le van het toernooi om de KNVB-
districtsbeker. Zaterdag topklas-
ser IJsselmeervogels is voor de 
volgende ronde van de KNVB-
beker namelijk gekoppeld aan 
Vitesse’22. Een prachtig affi che 
derhalve voor de ploeg van trai-
ner Patrick van der Fits. 
In de competitie laat de équi-
pe van trainer Frans Adelaar het 
vooralsnog een beetje afweten. 
In tegenstelling tot plaatsgenoot 
én concurrent Spakenburg staan 
IJsselmeervogels op de negende 
plaats met 28 punten uit 22 du-
els. Want met 32 doelpunten uit 

22 duels ligt het gemiddelde dui-
delijk onder dat van voorgaande 
seizoenen. In het bekertoernooi 
heeft de ploeg tot nu toe weinig 
tegenstand ondervonden, me-
de doordat voor de Rooien louter 
3e en 4e klassers uit het zater-
dag- of zondagvoetbal uit de ko-
ker zijn gekomen. Met een doel-
saldo van 21 voor en 0 tegen in 3 
duels is de uitdaging voor Vites-
se om de ‘Rooien”ditmaal (veel) 
meer tegenstand te bieden. Het 
kan dus best wel eens een inte-
ressante ontmoeting worden op 
de Puikman. 
Het duel staat onder leiding van 
ex betaaldvoetbalscheidsrechter 
Ruud Bossen en die gaat voor de 
aftrap fl uiten om 16.30 uur. 

Het gebeurt niet zo vaak, maar Assendelft nam afgelopen weekend 
uiteindelijk met dank aan hun grensrechter de punten mee naar huis 
bij Vitesse ‘22: 0-1. 

Castricum – Een meerderheid 
in de gemeenteraad ziet wel iets 
in de motie van de VVD voor 
de invoering van een burenak-

Raad voor 
burenakkoord

koord. Dat houdt in dat iemand 
met verbouwplannen eerst de 
omwonenden in gesprek gaat. 
Als de buren geen bezwaar heb-
ben, zou de procedure bij de ge-
meente versneld doorlopen kun-
nen worden. 
Er moet nog gestemd worden 
over de motie.

Hummel kozijnen een 
beslissing voor kwaliteit
Heemskerk - De eigen woning 
is een waardevolle investering 
en het liefst wil iedereen deze 
in een topconditie houden. Met 
de Kunststof HBI kozijnen krijgt 
een woning een blijvend mooie 
afwerking, geen afbladderende 
verfl agen, kleur- en glansverlies, 
maar een woning die er altijd 
verzorgd uitziet. Ook wat onder-
houd betreft zijn kunststof ko-
zijnen een verantwoorde keuze: 
schilderen is overbodig en dat 
spaart tijd en geld en, zeker niet 
onbelangrijk, er hoeven geen bo-
men voor gekapt te worden, een 
prettig idee voor wie hecht aan 
een groene wereld voor mens 
en dier. Zo nu en dan een sop-
je en enige aandacht voor het 
scharnierbeslag, meer onder-
houd komt er niet bij kijken. De 
marktwaarde van de woning is 
hiermee gegarandeerd en dit 
met liefst tien jaar leveranciers-
garantie. Daar komt nog bij dat 
kunststof kozijnen zeer inbraak-
bestendig zijn en indien men dit 
wenst voldoen aan het politie-
keurmerk SKG. 
Door een dakkapel te laten 
plaatsen aan de voor- of ach-
terzijde van een woning wordt 

veel extra ruimte gecreëerd en 
men vergroot daardoor het huis 
aanzienlijk. Het plaatsen van een 
dakkapel duurt bij Hummel Ko-
zijnen maar één dag. Naast het 
leveren van een dakkapel kan 
men natuurlijk ook bij Hummel 
terecht voor het nodige timmer-
werk, zoals de binnenbetimme-
ring van een dakkapel, het even-
tueel plaatsen van tussenwan-
den en indien gewenst schuifpa-
nelen onder het dakkapel. 
  
Wie overweegt het dakraam 
te vervangen of hinder onder-
vindt van het bestaande dak-
raam zoals lekkage, tocht, pro-
blemen met de scharnieren of zit 
er vocht tussen het isolatieglas, 
dan is er goed nieuws. De nieu-
we generatie dakramen van Ve-
lux zijn nu bij Hummel Kozijnen 
te verkrijgen, dit naast het toch 
al grote aanbod wat Hummel 
kan bieden. 

Wie rolluiken wil laten installeren 
heeft bij Hummel een uitgebreid 
assortiment dat aansluit op leef-
stijl of budget; er is keuze tus-
sen PVC of aluminium lamellen. 
Rolluiken zijn verduisterend, ge-

luiddempend en zijn inbraakver-
tragend en in de winter houden 
ze de warmte binnen en de kou 
buiten, zo bespaart men aan-
zienlijk op de energierekening
Ook kan Hummel hoogwaardige 
elektrische rolluiken aanbieden 
tegen zeer scherpe prijzen.
Hummel Kozijnen voor een goed 
en eerlijk advies en een eerlijke 
prijs en zeer hoogwaardige pro-
ducten. Al achttien jaar een be-
trouwbaar adres en bekend om 
de goede service. Montage door 
eigen vakbekwame monteurs. 
Een afspraak maken kan via 
0251-234484 of 06-10273172. 
De showroom is gevestigd aan 
de Lijnbaan 44a in Heemskerk 
en geopend op vrijdag van 13.00 
tot 16.30 uur en op zaterdag van 
12.00 tot 15.00 uur. 
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Medisch Diagnostisch Centrum 
geopend in De Boogaert

Castricum - Hoewel al bijna 
twee maanden volledig in bedrijf, 
gaat op 12 maart in de nieuw-
bouw van het zorgcentrum De 
Boogaert het aldaar gevestig-
de Medisch Diagnostisch Cen-
trum (MDC) offi cieel open. Het 
centrum zat eerder in een klei-
ne locatie op het terrein van Dijk 
en Duin, maar door herbestem-
mingen op dit terrein moest het 
MDC, dat allerlei eerstelijns-di-
agnostiek ten behoeve van huis-
artsen verricht, uitzien naar een 
andere plek. Deze is in samen-
werking met de ViVa!Zorggroep 
gevonden in De Boogaert.
In het MDC kunnen röntgenfo-
to’s worden gemaakt van onder 
andere: botten, gewrichten, bij-
holten, buik en longen. Daar-
naast worden er echoscopische 
onderzoeken gedaan door mid-
del van hoogwaardige ultrage-
luidapparatuur. Verder is het 
mogelijk om met behulp van een 
funduscamera een oogfoto te 
maken van het netvlies. Hierdoor 
kunnen afwijkingen aan het net-
vlies, bijvoorbeeld ontstaan door 
suikerziekte, vroegtijdig worden 
opgespoord. 
Al deze onderzoeken worden 
uitgevoerd door medisch ge-
schoold personeel en beoor-

deeld door specialisten uit re-
gionale ziekenhuizen, waaron-
der radiologen, oogartsen en 
een gynaecoloog. Veelal zijn de-
ze specialisten afkomstig uit het 
Rode Kruis Ziekenhuis te Bever-
wijk. Zo kan een in De Boogaert 
gemaakte röntgenfoto bijvoor-
beeld direct worden bekeken en 
beoordeeld door een radioloog 
in Beverwijk.
Het MDC is een onderdeel van 
SALT, dat in de regio het meest 
bekend is vanwege de trombo-
sedienst en de laboratoriumacti-
viteiten. Hiervoor heeft SALT een 
heel dicht netwerk van ‘prikpun-
ten’ voor bloedafname in de re-
gio Kennemerland, Zaanstreek-
Waterland en Amsterdam. Wat 
de locatie in Castricum betreft, is 
SALT voornemens om de dienst-
verlening in de toekomst uit te 
breiden met spreekuren door 
een orthopeed, een cardioloog, 
een internist en een longarts. 
Reguliere hart- en longfunc-
tieonderzoeken worden nu al 
in Castricum uitgevoerd. In sa-
menwerking met bovengenoem-
de specialisten wordt gewerkt 
aan uitbreiding van deze onder-
zoeken. Daarnaast zal in overleg 
met de huisartsen sneldiagnos-
tiek worden ingevoerd. 

FCC E1 verslaat Ajax 
Castricum - Na eerder thuis 
nipt verloren te hebben van 
Ajax E1 waren de jongens van 
FC Castricum  E1 erop ge-
brand om een en ander recht 
te zetten in Amsterdam. 

En het team steeg boven zich-
zelf uit. Na een 2-1 achterstand 

bij de rust werden de Ajacieden 
met 2-6 verslagen. In eigen huis 
nog wel. 

De tweede helft maakte duide-
lijk hoe goed de E1 is. Spelend 
op het hoogste niveau in Neder-
land en nu aan de leiding in de 
poule.  Foto: Anita Jansen.

Castricum - De Stille Omgang 
wordt gehouden in de nacht van 
21 op 22 maart. Uit het hele land 
worden tegen de tienduizend 
bedevaartgangers verwacht, die 
de traditie voortzetten, die in het 
jaar 1345 na het zogenaamde 
Mirakel van Amsterdam is ont-
staan. 
Deelnemers kunnen lopend 
heen en terug met de bus. Ver-
trek om 14.00 uur vanaf de Brink. 
Om 15.00 uur wordt in de rk kerk 
in Uitgeest de pelgrimszegen 
gegeven, waarna de voettocht 
naar Amsterdam begint.
Men kan heen en terug met de 
bus. Vertrek om 20.00 uur van-
af de Brink en om 20.30 uur is er 
in Uitgeest een korte dienst. Het 
is ook mogelijk om met de trein 
van Castricum (om 17.50 of 18.07 
uur) naar Zaandam te gaan en 
om 18.50 uur vanaf Inntel Hotel 
lopend verder en terug met de 
bus. Vanaf 21.30 uur is er gele-
genheid voor koffi e en broodjes 
in de Lutherse Kerk aan het Spui. 
Om 22.15 uur begint de eucha-
ristieviering in de Kruitberg aan 
het Singel. Aansluitend is er om 
23.45 de start van de Stille Om-
gang. Vertrek naar Castricum om 
circa 00.30 uur. Wie aan de Stille 
Omgang wil deelnemen, neemt 
contact via: jankamphuys@hot-
mail.com.

Stille Omgang

Castricum - De politie is op zoek 
naar getuigen van een mishande-
ling die zondagavond rond 20.30 
uur heeft plaatsgevonden op de 
Buitendijkspad. 

Het slachtoffer liep op het voetpad 
ter hoogte van de steiger toen hij 
een harde duw in zijn rug kreeg 
en voorover viel. Toen hij op de 

grond lag kreeg hij een trap in 
zijn zij en een klap in het ge-
zicht. Het slachtoffer heeft een 
pijnlijke zij, onderzocht wordt of 
hij letsel heeft opgelopen door 
de mishandeling. Vermoede-
lijk is het slachtoffer door twee 
mensen aangevallen. Iets ge-
zien? Bel 0900-8844 of anoniem 
0800-7000.

Getuige mishandeling?

Castricum - De afgelopen we-
ken heeft biljartvereniging ’t Ste-
tje het open kampioenschap van 
Castricum gehouden. De fi nale 
was op zaterdagmiddag 7 maart. 
Voor deze fi nale hadden zich 
16 deelnemers geplaatst. Na de 
eerste ronde waren er acht over. 
Deze moesten in twee wedstrijd-
ronde’s spelen voor de eerste 
vier plekken. De fi nale ging tus-
sen Siem Bakkum en Joop Mooij. 
De winst ging naar Siem die zich 
hiermee voor een jaar de biljart-
kampioen van Castricum kan 
noemen. In de strijd om de der-
de en vierde plaats wist Ton Res 
de winst naar zich toe te trekken. 
Cees Brouwer werd vierde..

Siem kampioen

De Week van Onderwijs
Castricum - De Week van het 
Openbaar Onderwijs staat in 
het teken van de kinderrech-
ten. De gezamenlijke campag-
neweek is van 16 tot en met 20 
maart. Alle ISOB-scholen hou-
den rond deze periode hun open 
dagen. In Castricum zijn dat de 

Juliana van Stolberg, de Klim-
op, de Montessori, de Sokkerwei 
en in Akersloot de Rembrandt. 
De keuze voor het thema heeft 
te maken met het feit dat op 20 
november het Internationaal Ver-
drag rond de Rechten van het 
Kind 25 jaar bestaat. 

Helios is oppermachtig
Castricum - Korfbalvereniging 
Helios startte in de wedstrijd te-
gen Leeuwarden in de vertrouw-
de opstelling die de opgaande 
lijn moest gaan bevestigen. Voor 
tegenstander Leeuwarden stond 
er niets meer op het spel, maar 
Helios had nog punten nodig 

voor de tweede plaats die recht 
geeft op een promotieduel. 
Helios liep gemakkelijk uit naar 
24-10 en dat was tevens de eind-
stand. Hiermee was de winst 
maar nog belangrijker een pro-
motiekans volgende  week zon-
dag behaald. 

Castricum - Er vond een aan-
rijding plaats op woensdag tus-
sen een fi etser en een personen-
auto op de Prinses Beatrixstraat. 
De fi etser liep hierbij een hoofd-
wond en is ter controle overge-
bracht naar het ziekenhuis.

Aanrijding

Castricum – Dat wordt fl ink 
omrijden aan het einde van de 
zomer voor veel mensen. De Pro-
vinciale weg N203 tussen Castri-
cum en Uitgeest gaat drie weken 
dicht eind augustus, begin sep-

Provinciale weg gaat dicht 
tember vanwege werkzaamhe-
den. Naast groot onderhoud en 
een aanpassing aan de inritten, 
worden de duikerbruggen aan-
gepakt en het fi etspad wordt 
verbeterd.

www. .nl

www. .nl

Regio - Het team urologie van 
Medisch Centrum Alkmaar zet 
als eerste in de regio Noord-Hol-
land Noord Care Companion in 
bij patiënten met prostaatkan-
ker. Care Companion is een onli-
ne begeleidingsprogramma voor 
kankerpatiënten en hun naasten. 

Prostaatkanker

Uitgeest - Op zaterdag 14 
maart is het open dag op Ten-
nisclub Uitgeest aan de Waldijk. 
Alle jeugd van Uitgeest en om-
streken is welkom van 15.00 tot 
16.30 uur. De trainers hebben 
een heel leuk programma sa-
mengesteld om hen kennis te 
maken met tennis en voor de ou-
ders staat de koffi e klaar.

Open dag TC 
Uitgeest

Veel variatie op Open 
Podium Uitgeest

Uitgeest - Weer een grote vari-
atie aan muziek en zang op het  
befaamde Open Podium bij De 
Zwaan Cultureel. En ook nog 
eens gratis toegang. 

Zaterdag 14 maart belooft het 
weer een geweldige avond te 
worden. De Bikeshopband treedt 
op: oldtime music, bluegrass en 
andere Americana Folk. Out 
Loud speelt een thuiswedstrijd, 

want deze  zanggroep komt uit 
Uitgeest. De melancholische en 
opzwepende klanken van Freil-
ach klinken, klezmer uit Uitgeest 
en omstreken, zeemansliederen  
en ander leedvermaak door een 
shantyduo uit IJmuiden, singer/
songwriter Johan Keeman komt, 
Johan Kruizinga brengt onder 
andere muziek van James Taylor 
en fi ngerstyle gitarist Joey Vriend 
is van de partij.
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Deelnemende zorginstellingen:
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Amie Ouderenzorg 
www.amie.nl
Amstelring 
www.amstelring.nl
De Hartekamp Groep
www.hartekampgroep.nl
Hospice Bardo
www.hospicebardo.nl
De Zorgspecialist
www.dezorgspecialist.nl
Lijn5
www.ln5.nl
Ons Tweede Thuis
www.onstweedethuis.nl
Odion
www.odion.nl
Philadelphia
www.philadelphia.nl
Rode Kruis Ziekenhuis
www.rkz.nl
SEIN
www.sein.nl

Sint Jacob
www.sintjacob.nl
Stichting SIG
www.sig.nu
Visio Revalidatie & Advies
www.visio.org
ViVa! Zorggroep
www.vivazorggroep.nl
Zorgbalans
www.zorgbalans.nl
Zorgcentra Meerlanden
www.zorgcentra-meerlanden.nl
Zorggroep Reinalda
www.zorggroepreinalda.nl
Zorgresidentie Hildebrand
www.dsverzorgdwonen.nl
Lievegoed Borgstichting
www.lievegoed.nl

Voor openingstijden kijkt u op www.infopuntzorg.nl  
of op de site van de zorginstelling

 

‘ Kleinschalig wonen zoals thuis, is een 
huis in een huiselijke omgeving…’ 
Zoals iedereen hebben mensen met dementie 
ook de wens om zolang mogelijk in hun eigen 
huiselijke omgeving te willen blijven wonen. 
Pas als het echt niet meer kan is er geen keus 
meer en wordt men opgenomen in een 
verpleegtehuis. 
Dit betekent in ons zorgsysteem dat de cliënt 
meestal terecht komt in een grootschalige 
organisatie en daardoor soms ook nog met 
meerdere mensen op één kamer verblijven. 
Wij vinden dat iedereen de keus/kans moet 
hebben om zolang mogelijk in een 
kleinschalige, huiselijke omgeving te wonen 
waar 24 uur zorg, vertrouwdheid, veiligheid 
en structuur wordt geboden. Een omgeving 
waarin men zelf kan beslissen of men naar 
buiten wil. Dat men niet afhankelijk is van de 
goedwillendheid van een verzorgster of 
familie om de zon op hun neus te voelen. 
 
Bij kleinschalig wonen spreken we van 
bewoners, niet van patiënten of cliënten. De 
zorgverlening is deskundig en op maat, maar 
heeft geen hoofdrol bij kleinschalig wonen. Bij 
het kleinschalig wonen is alles zoveel mogelijk 
zoals thuis. De bewoners eten gezamenlijk, 
drinken samen een kopje koffie en zij doen 
samen huishoudelijke karwijtjes zoals stoffen 
en koken. Daarnaast is het voordeel van 
samenleven met huisgenoten dat er altijd 
iemand is om mee te praten, een spelletje 
mee te spelen en noem maar op. Om het 
kleinschalige wonen mogelijk te maken is het 
van groot belang dat de medewerksters 
belevingsgericht werken. Dat houdt in dat de 

zorgverlener zich inleeft en verdiept in de 
gevoelens en de behoeftes van de bewoner. 
Medewerksters bieden verpleegzorg indien 
dit nodig is maar voorop staat de 
huiselijkheid. Maar vooral is er ruimte voor 
gevoelens zoals humor en verdriet. De 
bewoner kan en mg hier zichzelf zijn. 
 
Zelf koken 
Door de huiselijke omgeving kan woensdag 
weer gehaktdag zijn en kan er vrijdag vis met 
worteltjes gekookt worden. Dit zorgt voor een 
vertrouwd gevoel bij de bewoners. Indien 
mogelijk worden de boodschappen samen 
met een bewoner gehaald. Daarnaast hebben 
de bewoners inspraak wat ze willen eten. 
Vervolgens wordt dit door de bewoners 
samen gekookt. ‘Wie schilt de aardappelen? 
Wordt dus een dagelijkse vraag. Een 
bijkomend effect is dat er heerlijke geuren 
vrijkomen bij het bereiden van de maaltijd, 
waardoor de eetlust bij de bewoners wordt 
opgewekt. De bewoners nemen de tijd om de 
maaltijd te gebruiken en eten hierdoor beter. 
Op deze manier geeft de maaltijd een stukje 
structuur en houvast in het dagritme. 
 
Locatie 
Het moderne herenhuis bevindt zich in een 
vriendelijke wijk, aan een park, vlakbij het 
winkelcentrum Citadel. Het gebouw is van 
veel (zorg-) gemakken voorzien zoals tilliften 
en badkamers met ligbaden. De ruimtes 
ademen dan ook een warme en geborgen 
sfeer uit.                                                                     

Zoals iedereen hebben mensen met 
dementie ook de wens om zolang 
mogelijk in hun eigen huiselijke 
omgeving te willen blijven wonen. 
Pas als het echt niet meer kan is 
er geen keus meer en wordt men 
opgenomen in een verpleegtehuis. 
Dit betekent in ons zorgsysteem 
dat de cliënt meestal terecht komt 
in een grootschalige organisatie 
en daardoor soms ook nog met 
meerdere mensen op één kamer 
verblijven. Wij vinden dat iedereen 
de keus/kans moet hebben om zo-
lang mogelijk in een kleinschalige, 
huiselijke omgeving te wonen waar 
24 uur zorg, vertrouwdheid, veilig-
heid en structuur wordt geboden. 
Een omgeving waarin men zelf kan 
beslissen of men naar buiten wil. 
Dat men niet afhankelijk is van de 
goedwillendheid van een verzorg-
ster of familie om de zon op hun 
neus te voelen.

Bij kleinschalig wonen spreken we 
van bewoners, niet van patiënten 
of cliënten. De zorgverlening is 
deskundig en op maat, maar heeft 
geen hoofdrol bij kleinschalig wo-
nen. Bij het kleinschalig wonen is 
alles zoveel mogelijk zoals thuis. De 
bewoners eten gezamenlijk, drinken 
samen een kopje koffi e en zij doen 
samen huishoudelijke karwijtjes zo-

als stoffen en koken. Daarnaast is 
het voordeel van samenleven met 
huisgenoten dat er altijd iemand is 
om mee te praten, een spelletje mee 
te spelen en noem maar op. Om het 
kleinschalige wonen mogelijk te 
maken is het van groot belang dat 
de medewerksters belevingsgericht 
werken. Dat houdt in dat de zorg-
verlener zich inleeft en verdiept in 
de gevoelens en de behoeftes van 
de bewoner. Medewerksters bie-
den verpleegzorg indien dit nodig is 
maar voorop staat de huiselijkheid. 
Maar vooral is er ruimte voor gevoe-
lens zoals humor en verdriet. De be-
woner kan en mg hier zichzelf zijn.

Zelf koken
Door de huiselijke omgeving kan 
woensdag weer gehaktdag zijn en 
kan er vrijdag vis met worteltjes 
gekookt worden. Dit zorgt voor een 
vertrouwd gevoel bij de bewoners. 
Indien mogelijk worden de bood-
schappen samen met een bewoner 
gehaald. Daarnaast hebben de be-
woners inspraak wat ze willen eten. 
Vervolgens wordt dit door de bewo-
ners samen gekookt. ‘Wie schilt de 
aardappelen? Wordt dus een dage-
lijkse vraag. Een bijkomend effect is 
dat er heerlijke geuren vrijkomen 
bij het bereiden van de maaltijd, 
Swaardoor de eetlust bij de bewo-

ners wordt opgewekt. De bewoners 
nemen de tijd om de maaltijd te ge-
bruiken en eten hierdoor beter. Op 
deze manier geeft de maaltijd een 
stukje structuur en houvast in het 
dagritme.

Locatie
Het moderne herenhuis bevindt 
zich in een vriendelijke wijk, aan 
een park, vlakbij het winkelcentrum 
Citadel. Het gebouw is van  veel 
(zorg-) gemakken voorzien zoals 
tilliften en badkamers met ligbaden. 
De ruimtes ademen dan ook een 
warme en geborgen sfeer uit. Het 
huis heeft een woonoppervlakte 
van ongeveer 440 m2 en staat op 
een ruime kavel van 550 m2 met 
een externe bergruimte van 90 m2. 
De benedenverdieping heeft een 
ruime keuken, zes slaap/woonver-
trekken en een grote huiskamer. 
Deze heeft verschillende zitjes en 
heeft een uitgang naar de besloten 
Tuin. Iedereen heeft de keuze om de 
zon op zijn/haar neus te voelen. Via 
de trap of de lift zijn de eerste en 
tweede verdieping bereikbaar. Hier 
zijn twee badkamers en 8 slaap/
woonvertrekken.
“Ons Thuis” heeft plaats voor in het 
totaal 14 bewoners en heeft de mo-
gelijkheid voor drie echtparen, die 
beiden zorg nodig hebben, om hier 

samen komen te wonen. Het geheel 
beschikt over een alarminstallatie, 
een lift, mechanische ventilatie, 
buitenzonwering en glasvezelkabel. 
Het huis voldoet op het gebied van 
beveiliging aan alle eisen van het 
politiekeurmerk.
Uiteraard voldoet het gebouw aan 
de laatste eisen op het gebied van 
brandveiligheid. 

Wonen, welzijn en zorg 
Verspreid over drie woonlagen heeft 
elke bewoner een eigen zit/slaapka-
mer ingericht met eigen meubilair. 
De zit/slaapkamer is een plek om je 
thuis te voelen. Er is bewust geko-
zen voor privacy en zelfstandigheid 
in plaats van zes bedden op een 
zaal met een nachtkastje en een 
gedeelde kledingkast. De zit/slaap-
kamers liggen vlakbij de woonka-
mer, een huiskamer waar je met zijn 
zevenen samen kunt zitten, praten 
en eten. De huiskamer is gezellig 
ingericht met loungestoelen, een 
eettafel, een televisie en echte plan-
ten. Bij “Ons Thuis” is geen instel-
ling materiaal aanwezig, maar mooi 
servies, schilderijen en foto's. Gezel-
ligheid en huiselijkheid is waar het 
allemaal om draait. Ons herenhuis 
telt drie verdiepingen waar twee 
kleinschalige woongroepen wor-
den gerealiseerd. Er zijn twee geza-

menlijke huiskamers/keukens waar 
door de medewerkers zelf gekookt, 
gewassen en gestreken wordt. De 
medewerkers zijn verantwoorde-
lijk voor het welbevinden van de 
bewoners en het huishouden. Bij 
alle activiteiten en zorg vormen de 
gewoontes en belevingswereld van 
de bewoner het uitgangspunt. Wat 
wij vooral mee willen geven is dat 
kleinschalig wonen een huis is met 
een gevoel van thuis. Wanneer het 
leven al zo onzeker is geworden is 
het gevoel van thuis en geborgen-
heid behouden heel belangrijk. 

Samen zijn
Bij kleinschalig wonen ligt de na-
druk op gezellig samen zijn. Samen 
met huisgenoten een wandeling 
maken, bij de plaatselijke activi-
teiten kijken, of meedoen met de 
activiteiten die in “Ons Thuis” geor-
ganiseerd worden. Voorbeelden van 
die activiteiten zijn: de gezamenlijke 
maaltijd, high tea, bingo en MBVO 
(meer bewegen voor ouderen). Of 
gewoon gezellig een bakje koffi e 
doen voor de televisie met bijvoor-
beeld prinsjesdag. 

Voor meer informatie kunt u bellen 
met Zorg Allerlei: 06-34007130 of 
mailen naar info@zorgallerlei.nl

‘ Kleinschalig wonen zoals thuis, is een
huis in een huiselijke omgeving…’

De rust, aandacht en privacy; dat zijn enkele kenmerken die Heleen van Essen Borst-
prothese & Lingerie Advies geliefd maken bij vrouwen die te maken hebben met borst-
kanker of borstkanker hebben gehad. Maar ook de eigentijdse collectie lingerie en 
badkleding maken de praktijk graag gezien. Wie ongedwongen en vrijblijvend kennis 
wil maken met Heleen en de collectie, is welkom op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart 
van 10.00 tot 17.00 uur tijdens de open dagen. 
De nieuwe collectie badkleding is compleet en wordt, net zoals de nieuwe collectie 
prothesebeha’s, op aantrekkelijke wijze gepresenteerd. Er is veel keuze in mooie bi-
kini’s, tankini’s en badpakken van kwalitatief hoogwaardige merken. ,,Ik vind het be-
langrijk dat er een ruime keuze is, waardoor er voor elke vrouw badkleding is in haar 
smaak en met de juiste pasvorm”, zegt Heleen. ,,Ik hoor bovendien ieder keer weer van 
klanten dat zij zich heel erg op hun gemak voelen in mijn praktijk en door mijn manier 
van aanmeten.” Omdat iedere vrouw anders is, biedt de praktijk een groot assortiment 
borstprotheses. 
Over pasvorm en functie-eigenschappen van protheses, prothesebeha’s en badkleding 

heeft Heleen in januari weer een nieuwe 
training bijgewoond. ,,Ik vind het belangrijk 
om te weten of een beha bijvoorbeeld po-
wertule heeft in de zijpanden, zoals de voor-
gevormde prothese beha Malia. En aange-
zien ik deze beha ook zelf draag, weet ik 
uit eigen ervaring hoe comfortabel deze zit. 
Ook de badkleding heeft belangrijke eigen-
schappen, die er toe bijdragen dat je in pro-
these bikini, tankini of badpak vol zelfver-
trouwen naar het strand of zwembad kunt. 
Ik ben begin dit jaar bovendien benoemd tot 
Anita TriProVita Dealer en daar ben ik echt 
trots op.” Een declaratie van een borstpro-
these doet Heleen rechtstreeks bij de des-
betreffende zorgverzekeraar. De praktijk is 
te vinden achter het huis aan de Willem de 
Rijkelaan 22 in Castricum. Een afspraak ma-
ken kan via tel.: 0251-679162/ 06-47582430 
of praktijk@heleenvanessen.nl 
Op de informatieve website 
www.heleenvanessen.nl wordt een deel van 
de aantrekkelijke collectie getoond. 
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Ook de badkleding heeft belangrijke eigen-
schappen, die er toe bijdragen dat je in pro-
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these doet Heleen rechtstreeks bij de des-
betreffende zorgverzekeraar. De praktijk is 
te vinden achter het huis aan de Willem de 
Rijkelaan 22 in Castricum. Een afspraak ma-
ken kan via tel.: 0251-679162/ 06-47582430 
of praktijk@heleenvanessen.nl 
Op de informatieve website 
www.heleenvanessen.nl wordt een deel van 
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Buitengewone expositie
Bakkum - De Oude Keuken 
presenteert een bijzondere ex-
positie van schilderijen die ge-
maakt zijn door cursisten van 
Zorgboerderij De Buitenkans. 
Negen jonge ‘kunstenaars’ zijn 
aan het werk geweest rond het 
thema vakantiereizen en verliefd 
zijn. De Oude Keuken is een so-
ciale onderneming met als doel 
mensen met een psychiatrische 
achtergrond en mensen met een 

verstandelijke beperking kans 
bieden op zinvol werk en dagbe-
steding. Eén keer per jaar wordt 
ook een expositie ingericht met 
kunstwerken van mensen met 
een soortgelijke achtergrond. 
Het schilderen voor deze expo-
sitie gebeurde onder begeleiding 
van kunstschilder Meinard Klop-
penburg. n. De expositie is tot 10 
mei te zien in De Oude Keuken 
op landgoed Duin en Bosch.

Van 16 tot en met 21 maart
Nationale week van 

Zorg en Welzijn
Regio - Van 16 tot en met 21 
maart vindt voor de derde 
keer de Nationale Week van 
Zorg en Welzijn plaats. Ruim 
tweeduizend zorg- en wel-
zijnsorganisaties in het hele 
land openen deze week hun 
deuren voor het grote publiek. 

Zo kan iedereen met eigen ogen 
zien wat voor fantastisch werk 
er in de zorg- en welzijnssector 
wordt gedaan.
Het is de gelegenheid om te zien 
hoe het er in een verzorgings-
huis precies aan toe gaat, welke 
geavanceerde technieken er in 
een ziekenhuis worden gebruikt 
en hoe leuk, uitdagend en vooral 
belangrijk het werk in de zorg en 
welzijn is. Het kan allemaal tij-
dens deze week, die dit jaar als 
thema heeft ‘Zo werkt zorg’.
Vorig jaar brachten maar liefst 
750.000 mensen een bezoek aan 
zo’n 2.000 locaties. De verwach-
ting voor dit jaar is dat er meer 
bezoekers zullen zijn. Het Ne-
derlandse publiek is van har-
te welkom tijdens deze week bij 
alle aangemelde zorg- en wel-
zijnslocaties. Op maandagoch-
tend 16 maart zullen vele be-

kende Nederlanders samen met 
scholieren de week starten door 
een bezoek te brengen aan een 
zorg- of welzijnsorganisatie in 
hun buurt. Tijdens de Week van 
Zorg en Welzijn zendt SBS6 van 
maandag tot en met vrijdag het 
televisieprogramma ‘Heel Hol-
land Zorgt’ uit, rond 16.00 uur. 
In dit televisieprogramma wordt 
getoond hoe Nederlandse ster-
ren hun handen uit de mouwen 
steken in de zorg. Samen met 
de zorgverleners laten zij de kij-
ker kennis maken met het werk 
in deze sector en alles wat daar-
bij komt kijken. De zorg is volop 
in beweging en heeft in de toe-
komst goede, gemotiveerde me-
dewerkers nodig om op een mo-
derne, eigentijdse manier kwali-
teit te leveren aan steeds meer 
klanten. Het blijft daarom be-
langrijk jongeren te motiveren 
om een opleiding of baan in de 
in de zorg te kiezen. Infopunt 
Zorg geeft informatie over wer-
ken en leren in de zorg in de-
ze regio. Ga voor een overzicht 
van alle deelnemende regiona-
le organisaties aan de Week van 
Zorg en Welzijn naar www.inf-
opuntzorg.nl.

Limmen pakt koppositie 
na winst op buur HSV

Limmen - Limmen deed zon-
dag goede zaken, ze wisten 
via een doelpunt van Emi-
le Veldt in de 18e minuut met 
1-0 van HSV te winnen. Het 
voetbalteam zag de beide 
concurrenten voor de eerste 
plaats; Zaanlandia en Kolping 
Boijs, verliezen. 

Zo is Limmen na de winterstop 
langzaam naar plaats een ge-
klommen. Limmen tegen de goe-
de buur uit Heiloo, dit was voor 
veel toeschouwers een goede 
reden om richting Damphegeest 
te gaan. Maar het was van bei-

de kanten niet goed. De eerste 
helft ging nog, maar wat beide 
elftallen in de tweede helft het 
publiek voorschotelden was van 
een bedenkelijk niveau. Limmen 
had aan een goede actie van 
Paul Zeeman in de 18e minuut 
genoeg om op een 1-0 voor-
sprong te komen. 

Zijn voorzet viel precies bij de 
tweede paal waar Emile Veldt 
de bal maar over de lijn hoefde 
te koppen. HSV wist daar hele-
maal niets tegenover te zetten, 
ze hebben wel geteld geen en-
kele goede kans gecreëerd.  

Castricum - ,,Goed besluit en 
sympathiek van de burgemees-
ter”, dat vindt gemeenteraads-
lid Ron de Haan het gebaar van 
burgemeester T. Mans, om po-
litieke partijen die met verkie-
zingsborden aandacht willen 
vragen voor de Provinciale
Statenverkiezingen op 18 maart, 
hiervoor alsnog gelegenheid te 
geven. Door een raadsbesluit uit 
2012 dreigde Castricum als eni-
ge gemeente in Noord-Holland 
geheel bordenloos te blijven. De 
partijen mogen nu alsnog zelf 
borden plaatsen. Kostenloos.
Het Castricumse gemeente-
raadslid staat zelf achter voor-
malig tv-presentatrice Leoni Sa-
zias op nummer twee van de 
nieuwe partij Hart voor Holland.  
De VrijeLijst, heeft bij zijn borde-
nactie de helpende hand gekre-
gen van Hendrik Ploegaert, die 
hoopt zijn ideeën voor een ‘Pan-
na Knock-Out’ sportveld in Cas-
tricum te verzilveren.

Toch borden
verkiezingen

GL: Duurzaam Toerisme 
en Lokale Economie

Castricum - Om de lokale eco-
nomie te versterken heeft de ge-
meente gekozen voor het ont-
wikkelen van toerisme. Groen-
Links vindt het drukken van het 
stempeltje Heerlykhyd op de ge-
meente niet voldoende. 

Hannie Lutke Schipholt, fractie-
voorzitter GroenLinks Castricum: 
,,Het is belangrijk dat er een vi-
sie op toerisme komt, zodat we 
als gemeente zelf kunnen be-
palen welk soort toerisme we 
hier willen en kunnen ontwik-
kelen. Een visie die moet gaan 
over duurzaamheid, respect voor 
de draagkracht van de natuur, 
draagvlak bij de bevolking en het 

versterken van de veerkracht van 
de lokale economie. GroenLinks 
heeft daarom onderzoek gedaan 
naar duurzame mogelijkheden 
voor onze gemeente. We orga-
niseren een ondernemersbijeen-
komst op 23 maart en de pre-
sentatie van onze ontwikkelvisie 
komt in de gemeenteraad op 26 
maart om 19.30 uur.”

De Heerlykhyd is gekozen als 
merknaam. GroenLinks wil dat 
dit een duurzaam merk wordt. 
,,Het is voor GroenLinks logisch 
dat de natuur en lokale samen-
werkingskracht als ons kapitaal 
worden gezien. We kiezen daar-
om voor een vorm van toerisme 

waarbij kwaliteit, duurzaamheid 
en de lokale gemeenschap voor-
op staan. Beter dan weer een-
zelfde soort aanbod voor toeris-
ten te creëren zoals je al zoveel 
ziet, is het om de eigen identiteit 
van onze gemeente te gebruiken 
en verder te ontwikkelen. Het 
doel van de ondernemersavond 
op 23 maart is om samen te zien 
wat ervoor nodig  om door sa-
menwerking een duurzaam en 
innovatief toerisme te kunnen 
ontwikkelen. We willen graag 
horen wat ondernemers hierbij 
aan mogelijkheden zien en waar 
men tegen aan loopt. Bruikbare 
ideeën zullen in onze visie wor-
den opgenomen. De onderne-
mersbijeenkomst is op 23 maart 
om 19.30 uur in Bakkum’s Hoe-
ve op camping Bakkum. Alle on-
dernemers zijn welkom. Aanmel-
den via hannie.lutkeschipholt@
casema.nl. 

FCC laat kansen liggen  
Castricum - FC Castricum ver-
geet dit wel eens te scoren. Zo 
ook tegen Monnickendam. De 
vele kansen werden gemist of 
gestopt door de keeper terwijl 
er bij Monnickendam een spits 
rondloopt (Robin Schaaf) die 
maar een paar kansen nodig 
heeft en ook nog benut. De wed-
strijd begon met een fanatiek 
Monnickendam, maar na tien 
minuten waren zij uitgeraasd. FC 
Castricum kreeg toen een paar 
kansen die niet werden benut. 
Na rust werd de thuisspelen-

de ploeg een paar keer gevaar-
lijk. Dat leverde een discutabe-
le strafschop op. Deze kans liet 
Schaaf zich niet ontnemen en 
schoot de bal keihard in de be-
nedenhoek. Even later kreeg 
Schaaf weer iets teveel ruimte en 
schoot vlak voor de tijd de 2-0 in 
de touwen. Laat in de blessure-
tijd kreeg FC Castricum nog een 
vrije trap net buiten het straf-
schopgebied, die Tobias de Ko-
ning in de uiterste hoek plaatste. 
Daarna werd er meteen afgefl o-
ten. Foto: Hans de Koning.

Lezing over WO1 en de 
gevolgen voor Nederland

Akersloot - Hans Andriessen 
geeft op donderdag 19 maart 
in de bibliotheek in Akersloot 
een lezing over Nederland tij-
dens de Eerste Wereldoorlog. 

In zijn lezing die start om 20.00 
uur, gaat Hans Andriessen in op 
de oorzaken van het ontstaan 
van de Eerste Wereldoorlog en 
geeft zijn visie over de schuld-
vraag. Naast de oorzaken van 
het ontstaan en de schuldvraag 

gaat Hans Andriessen in zijn le-
zing ook in op de gevolgen van 
de Duitse inval in België voor 
Nederland. 

Deze lezing is georganiseerd in 
samenwerking met de Histori-
sche Vereniging Oud-Akersloot. 
Aanmelden kan tijdens ope-
ningstijden bij de klantenser-
vice in de bibliotheek. Reserve-
ren kan via tel.: 0251  312948 of 
akersloot@bknw.nl. 
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Uitgeest - Misschien had het te 
maken met de uitbundig schij-
nende lentezon maar het leek er 
zondag in de uitwedstrijd bij For-
tuna Womerveer verdacht veel 
op dat groengeel na de thee-
pauze collectief had besloten 
een snippermiddag op te nemen. 
Nou ja, er was er nog één die op 
de zaak bleef passen en dat was 
doelman Dave Davidson. Hij had 

FC Uitgeest: ‘Vandaag even niet!’
het dan ook zeer druk. Het ge-
volg was een gevoelige en op 
grond van de eerste helft onno-
dige 3-1 nederlaag.
Bij FC Uitgeest moest helaas 
Joost de Jong tijdens de war-
ming up geschrapt worden van 
het wedstrijdformulier. Zijn ver-
vanger was Bart Zonneveld die 
overigens een prima eerste helft 
speelde. Het eerste half uur was 

duidelijk voor FC Uitgeest. Met 
vlot combinatiespel werd na-
drukkelijk het doel van keeper 
van der Deure gezocht en ge-
vonden. Maar die was in vorm 
vandaag en alert bij inzetten van 
Bart Zonneveld en Lester Half. 
Overigens was het aan de an-
dere kant  ook Dave Davidson 
die zich van zijn beste kant liet 
zien door een schot van Klopper 
a la Spanje doelman Iker Casil-
las met zijn grote teen tegen te 
houden. Toch was het FCU dat 
verdiend op voorsprong kwam. 
Op het middenveld draaide Bart 
Zonneveld , zoals ze dat zo mooi 
zeggen, netjes “open” en gaf 
vervolgens een keurige steek-
bal op Lester Half die verwoes-
tend hard uithaalde en kee-
per van der Deure kansloos liet. 
0-1. Fortuna zat bepaald niet bij 
de pakken neer. Het stroopte de 
mouwen op, deed een stapje ex-
tra en zette druk op de groen-
gele linies. De beloning kwam 
in de 32e minuut. Spits Snelders 
controleerde de bal mooi op de 
rand zestien en schoot hard en 
droog raak. 1-1. In de fase daar-
na bleven de beste kansen voor 
de gastheren uit Wormerveer 
maar het was, niet voor het eerst 
dit seizoen, een aantal keren te 
danken aan “Dappere Dave” Da-
vidson dat FCU voor rust geen 
verdere schade opliep. 

Na de thee was het gedaan met 
FC Uitgeest. Steeds vaker werd 
er slordig balverlies geleden, 
werden duels verloren en werd 
de vrijstaande man niet gevon-
den omdat deze er simpelweg 
niet was. De som van dit alles 
was dat bij Fortuna het vertrou-
wen in een goed resultaat groei-
de. Een door scheidsrechter we-
gens buitenspel afgekeurde tref-
fer in de 61e minuut had de wa-
ke up call moeten zijn voor FCU 
maar helaas hadden toen al een 
aantal spelers vrij af genomen. 
In de 69e minuut was het dan 
ook raak. De geheel vrijstaan-
de Klopper rondde een prima 
voorzet van Snelders netjes af. 
2-1. Het ging daarna snel berg-
afwaarts met FCU. Men pro-
beerde het wel maar niets lukte 
meer. Fortuna profi teerde in 88e 
minuut nog een keer via de van-
daag uitstekend spelende Klop-
per die de volkomen verdiende 
einduitslag van 3-1 op het sco-
rebord zette.
Erg? Nee hoor. Het kan een keer 
gebeuren in het seizoen dat het 
“even niet gaat” zoals je graag 
zou willen. Zondag 22 maart te-
gen Zilvermeeuwen gewoon 
weerde draad oppakken en zor-
gen dat het even weer wel gaat.
De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Davidson, uit 
den Boogaard, van den Hel-
der, Idema, Haan, Sinnige, 
Zonneveld (80e Smit), den 
Nijs, Olgers, Half (70e de Wit), 
Brouwer.

Zaterdag 14 Maart 
Junioren:
FC Uitgeest B1-Bloemendaal B1 19:00
FC Uitgeest B2-Foresters de B2 11:30
FC Uitgeest B3-Koedijk B2 14:30
FC Uitgeest B4-Kolping Boys B6 14:30
FC Uitgeest B5-SVA B3 14:30
FC Uitgeest C1-Zwanenburg C1 13:00
Sp. Krommenie C1-FC Uitgeest C2 12:15
Berdos C2-FC Uitgeest C3 14:30
FC Uitgeest C4-LSVV C4 14:30
AFC 34 C3-FC Uitgeest C5 14:30
DTS C2-FC Uitgeest C7 12:05
Meisjes:
Velsen MB2-FC Uitgeest MB1 14:30
FC Uitgeest MB2-Limmen MB2 12:45
FC Uitgeest MC1-DSS MC1 09:45
Vitesse 22 MC1-FC Uitgeest MC2 11:00
Pupillen:
FC Uitgeest D1-ODIN 59 D1 10:00
FC Uitgeest D2-Reiger Boys D3 11:30
Egmondia D1-FC Uitgeest D3 10:45
FC Uitgeest D4-Vrone D4G 13:00
FC Uitgeest D5-Limmen D5 09:00
Zeevogels D3-FC Uitgeest D6 10:30
Berdos D5-FC Uitgeest D7 09:30
KFC MD1-FC Uitgeest MD1 12:30
FC Uitgeest E1-EDO hfc E1 13:00
FC Uitgeest E2-LSVV E3 11:30
FC Uitgeest E3-Jong Holland E3 10:15
Bergen E2-FC Uitgeest E4 10:00
Vrone E4-FC Uitgeest E5 11:15
FC Uitgeest E6-Kolping Boys E11 11:30
LSVV E6-FC Uitgeest E7 09:45
Castricum E8-FC Uitgeest E8 10:00
Koedijk E9-FC Uitgeest E9 10:00

FC Uitgeest E10-Castricum E7 09:00
FC Uitgeest ME1-Castricum ME1 10:15
Castricum F1-FC Uitgeest F1 09:00
FC Uitgeest F2-Vrone F2 10:15
KSV F2-FC Uitgeest F4 10:00
Zeevogels F2-FC Uitgeest F5 09:00
FC Uitgeest F6-Vrone F5 09:00
FC Uitgeest F7-Duinrand S F2 09:00
FC Uitgeest F8-Duinrand S F3 10:15
FC Uitgeest F9-Berdos F3 09:00
Koedijk F9-FC Uitgeest F10 08:45
HSV MP1-FC Uitgeest MP1 09:00
FC Uitgeest MP2-Rijp (de) MP1 09:00
Saenden MP1-FC Uitgeest MP3 09:30

G-team:
FC Uitgeest G1-Berdos G1G 11:30
FC Uitgeest JG1G  
toernooi bij Amstelveen 14:00

Zondag 15 Maart
Senioren:
AFC 34 2-FC Uitgeest 2 11:30
FC Uitgeest 4-Vrone 4 10:30
Vrone 5-FC Uitgeest 5 12:00
Vitesse 22 6-FC Uitgeest 6 11:00
Schoten 6-FC Uitgeest 7 13:30
FC Uitgeest 9-Limmen 6  12:45
WMC 3-FC Uitgeest 10 14:30
FC Uitgeest 11-Castricum 3  10:30
FC Uitgeest 12-Hoofddorp s.v. 15 10:30
Junioren:
FC Uitgeest A2-KFC A1 13:30
FC Uitgeest A3-SV Spartanen A2 13:30
Meisjes:
Rijp (de) MA1 -FC Uitgeest MA1  12:00

Indrukwekkend kampioen-
schap Voluit dames 2

Uitgeest - Voluit Dames 2 is op 
indrukwekkende wijze kampioen 
geworden van de derde klas-
se. Het volleybalteam won al al-
le wedstrijden in de competitie 
en dat gebeurde bij vlagen met 
groot vertoon van macht.
Dat Dames 2 kampioen zou wor-
den, was eigenlijk al een tijd-
je bekend. Voor de korte win-
terstop werd al een grote voor-
sprong op de concurrentie op-
gebouwd. De vraag was eerder 
wanneer? Vrijdag was het dan 
zover; in het verre Wervershoof 
werd VVW dames 3 achter de 
zegekar gebonden en konden de 
dames de bloemen in ontvangst 
nemen.
Het kampioenschap is bijzon-
der knap te noemen. “Zeker om-
dat wij, sinds dit seizoen, een 
nieuw samengesteld team zijn”, 
legt aanvoerster Brenda Schouw 
uit, “Dames 2 en 3 degradeerden 
vorig jaar uit de tweede klasse. 
Door verhuizing, blessures, stu-
dies en werk stopten in beide 
teams speelsters en werden bei-
de teams samengevoegd tot een 
nieuw Dames 2.”

Boven verwachting
De mix van routiniers en jonge 
talenten bleek een gouden mix 
te zijn. “Dan denk je dat je qua 
spel moet wennen aan elkaar, 
maar ik moet zeggen dat dit bo-

ven verwachting goed verliep”, 
blikt Schouw trots terug. Volgens 
de aanvoerster is het succes me-
de te danken aan trainers en 
coaches Theo van Lammeren en 
Adrie de Nijs, die het team vanaf 
de eerste trainingsdag naar gro-
te hoogten stuwden.
Vanaf die dag wilde het team 
maar één ding: terug naar de 
tweede klasse. Die wil uitte zich 
in een wonderbaarlijke reeks 
overwinningen, waarbij tegen-
standers af en toe compleet 
werden weggespeeld. Voor de 
opponenten telde dan ook maar 
één ding als Voluit Dames 2 op 
het programma stond: de scha-
de beperkt houden en proberen 
een set af te snoepen.

Trotse kampioen
“We hebben tot nog toe geen 
wedstrijd verloren! En nu, ander-
halve maand voor het einde van 
het seizoen zijn we al kampioen! 
Ik ben heel trots op ons team 
en onze prestaties. Volgend jaar 
weer lekker terug in de tweede 
klasse, waar we thuishoren!”

Volleybalvereniging Voluit laat 
op de website weten zeer trots 
te zijn op Dames 2. Op de eerst-
volgende thuisspeelavond, op 
9 april om 20.00 uur, wordt het 
team in Sporthal De Zien op pas-
sende wijze gehuldigd.

Uitgeest - Na een korte win-
terstop van drie weken zijn 
alle Uitgeester teams weer in 
touw geweest in de competi-
tie. Alleen het tweede en het 
derde team konden  terugkij-
ken op een overwinning.
Nadat Henk Spoelstra, Vic-
tor Tchernov en Jeri Fatels al-
len een eerste enkelspel en de 
dubbel hadden gespeeld, ke-
ken ze tegen een fi kse achter-
stand aan van 0-4 tegen US 7 
uit de hoofdstad. Maar de heren 
hervonden zich, want ruim een 
uur later stond er een 5-4 voor-
sprong op het scorebord. He-
laas ging de laatste partij verlo-
ren, waarmee een 5-5- stand de 
eindstand werd. Spoelstra en Fa-
tels behaalden ieder twee pun-
ten, Tchernov moest het met een 
punt minder doen. Ook de dub-
bel met Spoelstra moest hij uit 
handen geven.
Tegen het toch bepaald sterke 
MEO 1 uit Amsterdam behaalde 
het tweede team een zeer knap-
pe overwinning van 7-3. Voor-
al Billy Fatels gaf blijk van zijn 
wekelijks stijgende niveau. Drie-
maal gaf hij de ervaren tegen-

standers het nakijken. Patrick 
Rasch en Rene van Buren waren 
ieder ook nog goed voor twee 
punten. De dubbel gingwel  in 
vijf games verloren.
Het derde team behaalde ook 
een mooie 7-3 overwinning. Te-
gen Amstelveen 3 was alleen 
Ruud Pel geen moment in ge-
vaar, maar Henk Pel moest drie-
maal tot het uiterste gaan en 
won steeds in vijf games met 
twee punten in de laatste. Den-
nis Janssen kon het twee keer 
niet bolwerken, maar won de 
belangrijke derde partij in vijf 
games met in de laatste game 
een 11-2 stand!
Uitgeest 4 moest het deze week 
weer hebben van de rijzende 
ster Jelle van Werkhoven. Al we-
ken laat hij zien de zesde klas 
te zijn ontgroeid. Ook nu tegen 
Temp Team 15 sloeg hij al zijn 
tegenstanders van tafel in drie 
games. Antoine van der Spek en 
Eugenie Rasch speelden bij vla-
gen prachtige games, maar lie-
ten zich toch steeds terugdrin-
gen door de Amsterdammers. 
De 3-7 eindstand was het maxi-
maal haalbare voor het team.

     Tafeltennisnieuws
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Castricum - Twintig jaar oud en 
dat werd gevierd met een dag 
live uitzenden vanuit hotel Het 
Oude Raadhuis. 
Zaterdag kwamen vele gasten 
langs om hun verhaal te vertel-
len over hun ervaringen bij de 
Omroep Castricum 105 en er 
werd stilgestaan bij het nieuws 
van de afgelopen twintig jaar. 

Het werd een feest van herken-
ning; oud-medewerkers kwa-
men langs, collega¹s uit naburi-
ge gemeenten brachten hun fe-
licitaties over en ook nieuwsgie-
rige inwoners liepen even bin-
nen om te zien hoe zo’n uitzen-
ding nu tot stand komt. Al met al 
werd het een dag met een gou-
den randje.

Nu ook raamdecoratie 
en zonwering bij Sama
Heemskerk - Het team van 
SAMA heeft het aanbod flink uit-
gebreid en biedt nu naast kunst-
stof kozijnen van eigen fabricaat 
ook een totaalconcept in raam-
decoratie, zonwering en rollui-
ken. Het gehele traject van plaat-
sing tot nazorg wordt door SAMA 
aangeboden.
Van oorsprong is SAMA een aan-
nemersbedrijf, maar geleidelijk 
werd de focus verlegd naar de 
fabricage en plaatsing van hoog-
waardige kunststof kozijnen. Di-
recteur Marc van Kaam: ,,Wan-
neer we voor een nieuwe order 
terugkwamen bij een klant, za-
gen we dat men voor de door 
ons geplaatste kozijnen inmid-
dels screens of raamdecoraties 
had laten plaatsen. We kregen 
wel eens de vraag om dergelijke 
producten te leveren, maar voor-
heen hadden we naast de kozij-
nen eigenlijk alleen rolluiken in 
de collectie.’’ De afgelopen jaren 
werd tijd vrijgemaakt om het aan-
bod uit te breiden. Daardoor is 
een voor de regio tamelijk unie-

ke situatie ontstaan. ,,We leve-
ren in feite nu alles voor de ge-
vel’’, vervolgt Marc. Het bedrijf is 
bovendien Velux montagepart-
ner geworden. De samenwer-
kingspartners van dit toonaan-
gevende merk van onder meer 
dakramen worden zeer zorgvul-
dig geselecteerd en moeten aan 
strenge kwaliteitseisen voldoen. 
Bij SAMA staan kwaliteit en be-
trouwbaarheid voorop. De show-
room aan de Lijnbaan 75 ver-
schaft een goed beeld van de ve-
le mogelijkheden op het gebied 
van kozijnen, zonwering, rollui-
ken en raamdecoratie. Van alumi-
nium jaloezie tot vouwgordijn en 
van buitenzonnescherm tot ver-
duisterend rolluik, het is er alle-
maal. Tot eind mei geldt een aan-
trekkelijke korting op zonwering 
en raamdecoratie. Maar liefst 
30% korting bij zelf opmeten en 
afhalen en 15% korting bij opme-
ten en montage door SAMA.
Kijk op www.sama.nl voor uit-
gebreide informatie of bel: 0251 
236846.

Bluesrock en folk in De Bak
Castricum - Vrijdag 13 maart 
bluesrock in De Bakkerij met 
The Atlantic (foto). Onder strak-
ke begeleiding van Koen van der 
Wel (drums), Jeroen Kiewiet (bas 
en trompet), Nicholas van Hilten 
(keys), Martijn Bodeman (gitaar) 
en Remco de Vries (gitaar). Aan-
vang 22.30 uur, entree vijf euro. 

Zaterdag 14 maart is het St. Pa-

tricks Day in De Bakkerij met  
Bunch Of Bastards. Te horen zijn 
accordeon, banjo en mandoline. 

Maar Bunch of Bastards is ook 
gewapend met elektrische gi-
taren, drums en handbediend 
luchtalarm. Zij gaan er met hun 
‘full force folk’ juist stevig tegen 
aan. Aanvang 22.30 uur, Entree 
vier euro.

Inbrekers actief in de 
gehele gemeente

Castricum - Maandag 2 maart 
was er sprake van een poging 
tot inbraak in een woning aan 
de Hogeweg in Limmen via de 
zogenaamde Bulgaarse metho-
de; hierbij word de slotplaat ver-
wijderd en het slot eruit getrok-
ken of geboord. Dinsdag 3 maart 
werd ingebroken in een perso-
nenauto aan de Ruiterweg in 
Castricum tussen 17.30 en 7.45 
uur. Diezelfde dag is ingebroken 
in een woning aan de Beatrix-
laan in Akersloot. Hierbij is de 
gehele woning doorzocht tussen 
18.00 en 20.30 uur.
Een dag later is een personen-
auto opengebroken op de Outer-
lant in Akersloot tussen 0.30 en 
8.00 uur. Het achterraam werd 
ingeslagen. In Castricum werden 
die dag twee personenauto aan 
de Fien de la Marstraat openge-
broken en hierbij is het stuur met 
airbag en een navigatiesysteem 
weggenomen. Opvallend was 
dat het hier in beide gevallen om 
een Audi A3 uit 2013 ging. Van-

uit zorgcentrum De Boogaert is 
geld weggenomen. Er was een 
poging tot inbraak in de Perné-
straat op woensdag rond 21.25 
uur. De bewoner zag mannen 
buiten zijn woning staan die aan 
het raam aan het rommelen wa-
ren. Het zou gaan om twee man-
nen met lichte broeken, don-
kere bovenkleding en donke-
re mutsen op. De bewoner riep 
dat hij een foto ging maken van 
de verdachten, waarop de man-
nen hard wegliepen in de rich-
ting van de Brakenburgstraat.
Vrijdag 6 maart werd ingebroken 
bij een woning aan de P.C Hooft-
straat. De dader was via het bad-
kamerraampje op de eerste ver-
dieping naar binnengegaan. Bij 
de andere woning in die straat 
was men niet binnengekomen. 
Er was wel sprake van braak-
schade aan de achterdeur. Dit 
zou gebeurd zijn tussen 10.00 en 
11.00 uur. Wie meer informatie 
heeft kan contact opnemen met 
de politie via tel.: 0900-8844.

Biodiversiteit 
verbeteren

Regio - Het Natuur Netwerk vol-
tooien en de biodiversiteit ver-
beteren; die toezegging deed 
lijsttrekker CDA Jaap Bond tij-
dens het verkiezingsdebat van 
4 maart over natuur en recreatie 
in Noord-Holland. Alle aanwezi-
ge politieke partijen ondersteun-
den deze belofte en willen vóór 
2027 het Natuur Netwerk vol-
tooid hebben. Ook waren de po-
litici eensgezind om biodiversi-
teit hoog op de provinciale agen-
da te zetten. Lijsttrekker Tjeerd 
Talsma PvdA pleitte voor een in-
tegrale aanpak om binnen vier 
jaar de teruggang van de biodi-
versiteit in Noord-Holland om te 
buigen naar een stijging. Van de 
grote partijen was alleen de VVD 
afwezig. Voor hen is natuur geen 
thema, zo gaf men in de voorbe-
reiding aan.
Andere maatregelen die par-
tijen unaniem voorstellen zijn: 
het veilig stellen van de onder-
steuning van natuurvrijwilligers-
werk. En financiering van het 
werk van maatschappelijke or-
ganisaties, zoals IVN, Milieufe-
deratie Noord-Holland en Land-
schap Noord-Holland. Deze zal 
niet meer door subsidies wor-
den verstrekt, maar bijvoorbeeld 
op contractbasis. Het werk van 
deze organisaties behoort tot de 
kerntaak van de provincie en zij 
stelt daar in principe een finan-
ciële vergoeding tegenover. Foto: 
Henk van Bruggen.Piet is kampioen libre

Castricum - Op de laatste 
speelavond, van de wintercom-
petitie pakte Piet Zonneveld met 
zijn achttiende overwinning de 
welverdiende titel ‘Winterkam-
pioen Libre 2014-2015’. Door zijn 
partij tegen Harm Regts in ze-
ventien beurten winnend af te 
sluiten, bevestigde Piet zijn con-
stante vorm.
Jan Kamp had weer geloof in 
zijn eigen kunnen tegen Gert Lu-
te.Jan Kamp had na acht beur-
ten al 33 caramboles op het bord 
staan. In de gelijkmakende acht-
ste beurt produceerde Gert Lu-
te 34 caramboles. Jan sloot de 
partij af in de zeventiende beurt 
met een serie van zeven caram-

boles. Stylist Kees Baars toon-
de zijn klasse tegen Jaap Frans. 
De vier winstpunten waren voor 
Kees met een partijmoyenne van 
5.57 en een stijgingspercentage 
van 58%. 
Geïnspireerd door deze goede 
prestaties wilde Frans Lute dit 
evenaren in zijn laatste hoop op 
een podiumplaats. Frans pak-
te wel de overwinning met vier 
winstpunten op Jaap Frans in 
twintig beurten, maar dit was 
niet genoeg om de derde plaats 
te pakken. Voorlopige eindstand 
is Piet Zonneveld 70 punten, Pe-
ter Ent 64 punten en Jörgen Bol-
ten 62 punten met nog een in-
haalwedstrijd tegoed.

Castricum - Welke kinderziek-
ten zijn er, hoe kan je ze herken-
nen en wanneer ga je naar de 
huisarts? Die vragen komen aan 
de orde tijdens een lezing van 
de EHBO Vereniging Castricum 
op woensdag 18 maart. De le-
zing wordt gehouden in het les-
gebouw op de Koekoeksbloem 
55a. Aanvang 19.30 uur. De toe-
gang is gratis, aanmelden kan 
via info@ehbocastricum.nl of 
tel.: 0251-651060 tussen 19.00 
en 21.00 uur.

Ziektebeelden 
bij kinderen
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Ophaaldata restafval
In week 12 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 16 maart. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 18 maart.
De Koog: donderdag 19 maart.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 20 maart. 

Het plastic afval wordt in heel Uitgeest opgehaald op vrijdag 
27 maart.

Burgerlijke stand

GEBOREN
Sara Lynn Steunebrink, doch-
ter van R.A. Steunebrink en 
J.C. Jonker 

OVERLEDEN
P.M. van Zutphen, weduwe 
van P. Liphuijzen, 92 jaar

AANGIFTE GEREGISTREERD 
PARTNERSCHAP
E. Schalk en G.H. de Bruin

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

www.kaveldealdedije.nl
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Het Sociaal Team staat voor u klaar
Nu de bezetting van het Sociaal Team Uitgeest compleet is 
verrichtte wethouder Antoine Tromp dinsdag 3 maart de offi-
ciële aftrap. Alle teamleden waren van de partij bij dit feeste-
lijke moment. Met veel enthousiasme en betrokkenheid gaan 
zij nu aan de slag. 

Wanneer u tegen vragen en problemen aanloopt rond zorg, welzijn, 
wonen, opvoeden, gezinsrelaties en werk en inkomen kunt u bij het 
Sociaal Team gewoon even aankloppen. Professionals met brede 
kennis zitten voor u klaar en hebben aandacht voor u.
Het Sociaal Team brengt dan met u de situatie in kaart en kijkt met 
u mee naar de meest geschikte oplossing. Loop gerust even binnen 
op het gemeentehuis. Zij zijn hier in de ochtend bereikbaar. U kunt 
ook bellen: van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur 
via tel. 14 0251.

Commissie Bezwaar- en beroepschriften
De Commissie Bezwaar- en beroepschriften behandelt maandagavond 
16 maart om 19.30 uur een bezwaarschrift tegen het besluit van bur-
gemeester en wethouders een omgevingsvergunning te verlenen 
voor de bouw van een garage bij een woning aan De Kuil. 
De hoorzitting in het gemeentehuis is openbaar.

Dag tegen racisme: 
wethouder leest voor
Wethouder Wil Spaanderman neemt woensdagmiddag 18 maart deel 
aan een voorleesprogramma in de openbare bibliotheek aan de Dok-
ter Brugmanstraat. Het voorlezen gebeurt in het kader van de Inter-
nationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, die 21 maart wereld-
wijd wordt gehouden.
Van 15.30 tot 15.45 uur leest Frederique Janss, directeur Bureau Dis-
criminatiezaken uit ‘Elmer’, bestemd voor vier- tot zesjarigen. Wet-
houder Spaanderman leest van 16.00 tot 16.15 uur uit ‘Koning en 
Koning’, voor zes- tot achtjarigen. Frederique Janss sluit van 16.30 
tot 16.45 uur af met een voorleesbeurt uit ‘Taart’, voor acht- tot tien-
jarigen. De voorleesactie wordt georganiseerd door Bureau Discrimi-
natiezaken Kennemerland. Belangstellenden en kinderen zijn uiter-
aard van harte welkom. 
Voor meer informatie: www.bdkennemerland.nl 

De negentienjarige Uitgees-
ter Nikola Ivaylov Krastev kan 
zich sinds 4 maart 2015 offici-
eel Nederlander noemen. In het 
bijzijn van zijn ouders werd de 
van oorsprong Bulgaarse HBO-
student door burgemeester 
Wendy Verkleij genaturaliseerd 
nadat hij daartoe de belofte 
had afgelegd. De burgemees-
ter onderstreepte haar felicita-
ties met een boeket bloemen en 
een kookboek met authentieke 
Nederlandse recepten (foto: ge-
meente Uitgeest)

Het Sociaal Team van de gemeente Uitgeest op de trappen van het ‘ou-
de’ gemeentehuis. Links vooraan wethouder ‘Zorg’ Antoine Tromp (fo-
to: gemeente Uitgeest). Nieuwe Nederlander in Uitgeest

Gemeentehuis 
19 maart ’s avonds dicht
De wekelijkse openstelling van het gemeentehuis op donderdag-
avond gaat op 19 maart niet door. De Publieksbalie is in plaats daar-
van op woensdag 18 maart geopend tussen 18.30 en 20.00 uur. Het 
gemeentehuis is deze woensdagavond toch al open omdat in  de hal 
een stembureau is voor de verkiezingen van Provinciale Staten en 
Waterschap.

Rijbewijs of reisdocument: 
tijdig afhalen
Aanvragers van een rijbewijs of reisdocument kunnen hun document 
na één week afhalen op het gemeentehuis. De gemeente verzoekt 
de aanvragers om inderdaad niet veel langer dan een week te wach-
ten met afhalen.
Zo wordt voorkomen dat de gemeente aanvragers twee keer een 
herinneringsbrief moet sturen. Na drie maanden wordt het rijbewijs, 
paspoort of id-kaart vernietigd en moet het document opnieuw wor-
den aangevraagd.
Hebt u een dringende reden waarom u uw document niet kunt ko-
men halen? Neem dan even contact op met de afdeling Burgerzaken, 
tel. 14 0251.
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