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Palmpasen 
gezinsviering

Uitgeest - Zondag 24 maart is 
het weer Palmpasen. Om 11 uur 
is er een gezinsviering in de ka-
tholieke kerk aan de Langebuurt. 
Inmiddels is het een traditie ge-
worden; in een bonte en vrolijke 
stoet lopen de kinderen met hun 
Palmpasenstok achter de pas-
toor aan naar de kerk. In de kerk 
lopen ze nog een rondje, zodat 
ouders en andere belangstellen-

den de tijd hebben om alle Palm-
pasenstokken (en trotse kin-
dersnoetjes) te bewonderen. 
Wat doe je na de dienst met je 
Palmpasenstok? Je kunt na-
tuurlijk zelf het lekkers er vanaf 
snoepen, maar wie weet is er ie-
mand in je omgeving die wel een 
steuntje in de rug kan gebruiken 
en die je er blij mee kunt maken.
Alle kinderen zijn welkom om 

mee te lopen in de optocht, ook 
als je geen Palmpasenstok hebt. 
Verzamelen om 10 voor 11 bij 
Geesterheem. 
De kinderen worden opgevan-
gen door Pastoor Ivan en de be-
geleiding van de Eerste Commu-
nie. Het is de bedoeling dat de 
ouders doorgaan naar de kerk 
om daar de kinderen te zien bin-
nenkomen.

Eieren schilderen in 
speeltuin Kindervreugd
Uitgeest - Woensdag 27 maart 
mogen kinderen eieren komen 
beschilderen in speeltuin Kin-
dervreugd aan de Middelweg. 
Het schilderfeestje begint om 
twee uur in het clubgebouw en 
het duurt tot ongeveer half vier. 
De kinderen moeten twee ge-
kookte eieren meenemen, maar 
er is ook een mogelijkheid om 

eieren te koken in de speeltuin. 
Voor deze activiteit geldt dat kin-
deren in de leeftijd van 4 tot 6 
jaar onder begeleiding van een 
volwassene komen.
Meer informatie over deze en 
andere activiteiten van de speel-
tuin vindt u op www.speeltuinu-
itgeest.nl. Vragen kunt u mailen 
naar info@speeltuinuitgeest.nl.
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Naam: Roos Robert (18 jaar)
Vooropleiding: Jac. P. Thijsse 
College Castricum, VWO
Beroepsopleiding: HBO Ver-
pleegkunde HvA
Duur: 4 jaar

Uitgeest - Na het behalen van 
haar vwo-diploma wilde Roos 
Robert uit Uitgeest Geneeskun-
de gaan studeren maar tot haar 
grote spijt werd zij uitgeloot. 
Roos: “Ja dat was wel even flink 
balen om niet te kunnen doen 
wat ik wilde. Maar ik heb mij er 
vrij snel overheen gezet en be-
dacht dat ik dan een studie wilde 
gaan doen die er dicht bij ligt.” 
Dus begon deze doortastende 
studente met de studie Hbo Ver-
pleegkunde aan de Hogeschool 
van Amsterdam en hierover is zij 
zeer positief. 

Roos: “Het is een goeie studie en 
de leukste vakken vind ik ‘ver-
pleegtechnische vaardigheden’, 
zoals injecteren, bloeddruk en 
hartslag meten. Het zijn met na-
me de praktijklessen en het vak 
‘medische kennis’ waar ik plezier 
in heb.” Minder leuk vindt zij ‘kli-
nisch redeneren’ waarbij je leert 
hoe je de vragen aan een patiënt 
stelt. 
Met vrijwel alle leerkrachten kan 

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

vervolgopleiding. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wij vroegen 
jongeren in Uitgeest naar hun keus en motivatie. 

Roos het goed hebben en dan 
vooral met de praktijkdocen-
ten, ze zijn stuk voor stuk goed 
in hun vak.
Vanaf half april gaat zij tien we-
ken stage lopen in het AMC op 
de afdeling Algemene Chirur-
gie waar onder andere oncolo-
gie patiënten behandeld wor-
den. Roos woont momenteel 
nog thuis en reist met de trein 
van Uitgeest in circa 55 minu-
ten naar Amsterdam Holen-
drecht, vanwaar zij in vijf minu-

ten naar de HvA loopt. De HvA 
deelt leerlingen in op postcode, 
dus ze reist eigenlijk altijd met 
een aantal mensen uit de directe 
omgeving samen. Tussen de 16 
medestudenten in haar klas zijn 
er 3 jongens die de studie Ver-
pleegkunde doen. Ze heeft leuke 
contacten met haar klasgenoten 
waar zij regelmatig mee uit gaat 
en ze geniet van de vrijheid. Die 
vrijheid zal volgend jaar nog gro-
ter worden want dan hoopt zij op 
zichzelf te kunnen gaan wonen. 
De studie Verpleegkunde vergt 
wel enige zelfdiscipline, wat in 
het begin nog wel eens moei-
lijk was maar nu is dat goed te 
doen. En ondanks haar positieve 
kijk op deze studie, ligt haar hart 
toch bij een ander vak. Roos: “Ik 
ga eerst nog mijn Propedeuse 
halen en dan is het de bedoeling 
dat ik Verloskunde ga studeren. 
Voor deze studie heb ik al in een 
eerste ronde een vragenlijst in-
gevuld en ik mag door naar de 
tweede ronde die op 25 maart 
plaatsvindt. 

Op de vraag hoe Roos haar toe-
komst ziet, zegt ze beschei-
den: “Het liefst zou in dan in een 
groepspraktijk als verloskundi-
ge aan de slag gaan.” (Monique 
Teeling)

Wethouder opent 
expositie Alegrias-Art
Uitgeest - Wethouder Kunst Piet Linnartz opende dinsdagavond 12 maart een bijzondere expositie in 
de hal van het gemeentehuis van Uitgeest. Onder de naam Alegrias-Art exposeren daar twee van oor-
sprong Latijns-Amerikaanse schilderessen: Laura Solano en Jacqueline Quispe Flores. Bijzonderheid is 
dat de acryl- en olieverfschilderijen op de expositie elk door het duo gezamenlijk zijn gemaakt. Het werk 
is te bekijken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, tot en met donderdag 25 april.
Linnartz verraste bij de opening van de expositie Jacqueline Quispe Flores (midden) en Laura Solano 
met een sjaal van de gemeente Uitgeest. (foto: gemeente Uitgeest)

Milieudienst IJmond 
plaatst 32 zonnepanelen
Regio - Mede dankzij diverse initiatieven in het land, maar ook 
door de beschikbare subsidie, zie je op steeds meer woningen 
zonnepanelen verschijnen. Het opwekken van zonne-energie is 
goed voor het milieu, maar even belangrijk, ook goed voor de 
portemonnee.
Deze energiebesparingsmaatregel is niet alleen interessant voor 
woningen. Bedrijven hebben doorgaans grote dakoppervlakken 
waar prima zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Vaak gaat 
het om platte daken, waar de gehele dag onbelemmerd zonlicht 
kan worden omgezet in elektriciteit. Een plat dak heeft verder 
als voordeel dat zonnepanelen zo geplaatst kunnen worden, dat 
ze optimaal rendement opleveren. 
Door gebruik te maken van zonne-energie bespaart een bedrijf 
niet alleen op de jaarlijkse energierekening, maar zet het zich-
zelf ook in de schijnwerpers als het gaat om maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Om invulling te geven aan haar voor-
beeldfunctie heeft Milieudienst IJmond 32 zonnepanelen op het 
dak aan het Stationsplein in Beverwijk geplaatst. Daarmee wekt 
de milieudienst voor de gemeenten waar zij voor werkt op jaar-
basis meer dan 7.000 kWh stroom op. In de hal hangt een dis-
play waarop is te zien hoeveel stroom er elke dag weer wordt 
opgewekt. 
De zonnepanelen die op het dak van Milieudienst IJmond lig-
gen, zijn aangeschaft via Route du Soleil. Route du Soleil infor-
meert komende maanden bedrijven in de regio over de moge-
lijkheden van zonnepanelen voor bedrijven. 
De aanschaf van zonnepanelen is een investering die je, door 
een besparing op de jaarlijkse energierekening, vaak binnen 6,5 
tot 9 jaar terugverdient. Toch ervaart men het hoge aanschaf-
bedrag van zonnepanelen vaak als drempel om over te stappen 
op zonne-energie. Werkgevers kunnen deze drempel wegne-
men voor hun medewerkers via het PV-privéproject. Medewer-
kers kunnen bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om de zonne-
panelen te betalen met een voorschot op het loon of op het va-
kantiegeld en eindejaarsuitkering.
De Milieudienst IJmond biedt haar medewerkers deze mogelijk-
heid al. De eerste zonnepanelen zijn inmiddels geplaatst via de-
ze regeling. Voor meer informatie: www.routedusoleil.nl. 

De Uitgeester milieuwethouder Piet Linnartz (tweede van links) 
bij de zonnepanelen op het dak van de Milieudienst IJmond. Links 
van hem collega Haydar Erol (Beverwijk) en rechts de collega’s 
Wim Westerman (Velsen) en Gineke van ’t Veer (Heemskerk)

Brandweerman blust 
eigen gestolen scooter
Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest kreeg zondagavond om 
tien voor half 9 een melding van 
een brandende scooter aan de 
Langebuurt in Uitgeest. 
Ter plaatse bleek dat er een scoo-
ter in de brand stond op de bin-
nenplaats van een apartemen-
tencomplex die even daarvoor 
was gestolen vanuit een tuin aan 
de Langebuurt. De brandweer 
heeft de scooter geblust.
Het wrange is dat de brom-
mer van een brandweerman van 

Brandweer Uitgeest was. De-
ze wilde na de melding van de 
scooterbrand zijn scooter pak-
ken om uit te rukken naar de 
kazerne, maar ontdekte dat 
zijn brommer gestolen was. Ter 
plaatse kwam hij erachter dat 
het zijn eigen scooter was die in 
de brand stond.
Waarschijnlijk hebben de daders 
de brommer niet aan de praat 
gekregen en daarom de brom-
mer maar in de brand gestoken. 
(bron: www.112-uitgeest.nl)
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Turbo Reünie in Bobs

Dance Classics Party
Uitgeest - Zaterdag 23 maart 
organiseren dj’s Rob Roest en 
René Lust voor de achtste keer 
de Turbo Reünie, beter bekend 
als Turbo Toen. Dit jaar is het 
thema The Battle. Voor veel veer-
tigers is de Turbotijd onlosma-
kelijk met hun jeugd verbonden. 
Om maar niet te spreken over 
het aantal huwelijken dat is ont-
staan na de start van een prille 
liefde in de disco.
De twee voormalig dj’s van dis-
cotheek Turbo 2000 kunnen in-
middels van een traditie spre-

ken op de laatste zaterdag van 
maart. Net zoals de vorige afle-
veringen laten Rob en René de 
lekkerste dansbare muziek ho-
ren uit vooral de jaren ‘70, ‘80 en 
‘90. Turbo Toen is anders dan an-
dere jaren 70, 80 en 90 feesten. 
Kaarten kosten tien euro en zijn 
verkrijgbaar via één van de voor-
verkoopadressen, of via de web-
site www.turbotoen.nl. Aanvang 
21.00 uur. Het adres is Bobs Par-
ty & Events, Westerwerf 1, Uit-
geest. Meer informatie is te vin-
den op www.turbotoen.nl.

Joke schildert Bea bij Ida
Castricum - Vrijdag 22 maart is 
van 9.00 tot 12.00 uur kunstena-
res Joke Nuyens gast bij Lijsten-
makerij Ida Bakker op de Dorps-
straat 102. Zij werkt dan aan 
haar portret van Beatrix ter inspi-
ratie voor de overige 174 deelne-
mers die een schilderij of teke-
ning van Beatrix maken. 
De deelnemers hebben nog tot 
1 april de tijd. Simone Bakker 
kwam op het idee om 175 blan-
co doeken uit te delen aan inwo-

ners van Castricum met de op-
dracht een portret van Koningin 
Beatrix te schilderen of tekenen. 
Het resultaat is in april te zien 
in etalages en in winkels in het 
centrum van het dorp. 

Er wordt een kunstroute ont-
wikkeld die vanaf begin april af 
te halen is bij Lijstenmakerij Ida 
Bakker. Vervolgens worden de 
werken geveild bij Wieringa op 
het Bakkerpleintje op Koningin-
nedag aan het einde van de mid-
dag. De opbrengst gaat in zijn 
geheel naar het Oranje Fonds. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.15 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

Valentino
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag, maandag, dinsdag 

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

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
dinsdag 14.00 uur

Silver Linings Playbook
zondag 15.45 uur  
dinsdag 14.00 uur

Amour
zondag 15.45 uur  
Life of Pi - 3D

woensdag 14.00 uur 
De Croods - 3D

zaterdag & zondag 13.30 uur 
Zambezia - 3D
zaterdag 15.45 uur 
zondag 13.30 uur 

Chimpanzee (NL)
zaterdag 15.45 uur 

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

woensdag 14.00 uur 
Bobby en de Geestenjagers

Programma 21 maart t/m 27 maart 2013

Valentino met Najib
Dino Valentino is een Italiaan. En 
Dino heeft het voor mekaar: hij 
heeft een baan als verkoper in 
de Maserati dealer; een prach-
tige vriendin; de mooiste maat-
pakken en glimmende schoe-
nen. Dino is een succes, een le-
vensgenieter die met twee be-
nen in het moderne leven staat. 
Bij Dino gaat altijd alles ‘tutto 
liscio’: alles gladjes. Maar Dino 

heeft een geheim. Eens in de zo-
veel tijd pakt hij alles in, neemt 
een paar dagen vrij en vertrekt. 
Want Dino moet naar huis, zijn 
familie zien, even terug op honk. 
Alleen, die familie woont niet in 
Italië. Nee, die woont ergens in 
Rotterdam. Een leuke familieAl-
leen, niet voor Dino, want zijn fa-
milie is niet Italiaans, maar Ma-
rokkaans. 

The Croods gaat over de aller-
eerste familie uit de prehistorie. 
Ze wonen in een grot, maar wan-
neer deze verwoest wordt, kun-
nen ze niet anders dan op ont-

De Croods dekkingsreis gaan. Reizend door 
een spectaculair landschap, ma-
ken de Croods kennis met een 
heel nieuwe wereld, vol avon-
tuur en fantastische wezens. De 
film is in 3D en Nederlands ge-
sproken.

Portrettekenen
Castricum – Een workshop por-
tret tekenen onder leiding van 
docente Joke Vink wordt ge-
houden op woensdag 3 april 
van 13.30 tot 16.30 uur bij Per-
spectief aan de Van Oldenbarne-
veldtweg 37 in Bakkum. Aanmel-
den bij Joanne Vetter, tel 0251-
655183 of via joanne_vetter@
hotmail.com. 

Expositie Dorpsstraat23

Dwars door de tuin 

Castricum - Alida, Conny, Kathy 
en Johanna van den Berg gin-
gen dwars door de tuin voor in-
spiratie. Het resultaat is beelden-
de kunst waarbij gebruik is ge-
maakt van verschillende tech-
nieken. Te zien zijn schilderijen, 
tekeningen, druktechnieken, ke-
ramiek, papier-maché, collages, 
mozaïek en quilt. Op zaterdag 30 

en zondag 31 maart van 12.00 tot 
17.00 uur is iedereen welkom in 
de studio op de Dorpsstraat23, 
de sfeervolle ruimte van Frank 
Boske. 
Dwars door de Tuin is een ex-
positie in het kader van Podium 
Ongekend Talent; een probeer-
podium voor kleinkunst. De toe-
gang is gratis. 

Ringsteken terug in Bakkum
Bakkum - Het ringsteken in 
Bakkum is terug van wegge-
weest. 
Het evenement vindt plaats op 
de laatste zondag van juni. Na de 

wedstrijden gaat het feest verder 
in Hotel Borst. 
Deelnemers kunnen zich opge-
ven via ringstekenbakkum@hot-
mail.com of bij Hotel Borst. 

Koningin niet aanwezig 
bij eerste slok bockbier
Limmen - Op zondag 24 maart 
presenteert Dampegheest lente-
bockbier die de naam ‘ut 1e Kief-
tai’ meekreeg. Omdat de traditie 
om het eerste kievitsei te pre-
senteren aan de koningin tegen-
woordig verboden is, wordt dit 

gezien als een goed alternatief. 
De koningin zal niet aanwezig 
zijn maar iedere bierliefhebber 
is welkom in de Burgerij, Dus-
seldorperweg 103 van 15.00 tot 
18.00 uur met een liveoptreden 
van Bad Name.
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Heemskerk - ‘1 april, nee dit 
is geen grap’, zo begon Trudy 
van Balen vijftien jaar geleden 
Sensationail ‘Het huis van de 
schoonheid’. Reden om dit jaar 
het jubileum te vieren met een 
fantastische aanbieding: Per-
manente make-up voor de helft 
van de prijs voor iedereen die 
op 1 april belt, de voice mail in-
spreekt, of op die datum mailt.
Buiten de specialiteiten van de 
klassieke schoonheidsverzor-

ging en huidverbetering biedt 
‘Het huis van de schoonheid’ kli-
niekbehandelingen aan, uitge-
voerd door HBO-opgeleide huid-
therapeuten en tevens is er een 
nauwe samenwerking met een 
dermatoloog. Cosmetisch arts 
Els verzorgt de injectables voor 
Botox en de fillers.
Trudy van Balen: ,,De fractionele 
CO2 laser heb ik exclusief voor 
Heemskerk en omstreken naar 
mijn salon gehaald. De CO2 la-

serbehandeling is wetenschap-
pelijk bewezen de meest effec-
tieve behandeling tegen rim-
pels en pigmentvlekken. Met de-
ze innovatieve medische behan-
delingen vult ‘Het huis van de 
schoonheid’ het gat op tussen 
de salon en kliniek. Met vijftien 
jaar ervaring in het pigmenteren  
van wenkbrauwen en eyeliners 
in iedere gewenste kleur is men 
bij ‘Het huis van de schoonheid’ 
aan het goede adres. Er wordt 
ruim de tijd genomen om wen-
sen en problemen te bespreken. 
Dit geldt ook voor het corrigeren 
van wenkbrauwen. Er wordt ge-
streefd naar zo natuurlijk moge-
lijke wenkbrauwen die in het ge-
zicht passen. Dat vraagt om spe-
cialisme, evenals de huidanaly-
se, waarbij structuur en onder-
toon van de huid van groot be-
lang zijn voor het perfecte eind-
resultaat. 
Jarenlange ervaring en het bij-
wonen van congressen maken 
het mogelijk deze gecompliceer-
de behandelingen mooi, verant-
woord en pijnloos uit te voeren. 
Bij het Huis van de schoonheid 
wordt gewerkt met de aller-
nieuwste hightech apparatuur 
voor het mooiste, pijnloze en 
meest optimale resultaat. 
Sensational, De Visserstaat 21B, 
Heemskerk, tel. 06-25090482, 
www.huisvandeschoonheid.nl. 
Er worden VVV-bonnen geac-
cepteerd. 

Hizi Hair steunt War Child
Castricum - Hizi Hair, de kap-
salons die gericht zijn op bele-
ving, heeft het businesspartner-
schap met War Child verlengd 
voor twee jaar. ,,Met Hizi Hair 
zijn we elke dag op onze eigen 
bescheiden manier bezig om de 
wereld een beetje prettiger te 
maken”, zegt algemeen directeur 
Saskia Lips. 

,,Onze kappers zetten zich gedu-
rende de actieweken van Radio 
538 voor War Child, van 17 tot en 
met 30 maart, keihard in voor het 
goede doel, zodat we zoveel mo-
gelijk oorlogskinderen een nieu-
we start kunnen geven.” In 2012 
haalde Hizi Hair 25.000 euro op 

voor War Child en ook dit jaar 
willen zij met de ‘Euro voor Eu-
ro actie’ in alle salons een bijdra-
ge leveren. Hizi Hair is een kap-
persketen met zestig vestigin-
gen en ruim vijfhonderd men-
sen in dienst. Zij steunen al ja-
ren de projecten van War Child. 
Deze stichting geeft kinderen in 
oorlogsgebieden de kans om ge-
woon kind te zijn en op te groei-
en tot evenwichtige volwasse-
nen, met begrip en respect voor 
elkaar. 

Feestweek bij 65-jarige 
Keurslagerij Hoogland 

Akersloot - Het is al de derde 
generatie die achter het hakblok 
en de toonbank van Keurslagerij 
Hoogland staat. Nu zijn het Guus 
en Jeanette die sinds vijftien jaar 
eensgezind aan het roer staan. 
Zij zorgen ervoor dat inwoners 
van Akersloot het dorp niet uit 
hoeven voor pure, ambachtelijke 
slagerskwaliteit.

,,Samen met het team staan wij 

iedere dag weer klaar om lekke-
re en gezonde maaltijden te be-
reiden”, vertelt Jeanette. ,,We be-
reiden verse salades en heerlijke 
soep, allemaal uit de eigen keu-
ken. Maar onze grootste trots 
is onze eigen worstmakerij. De 
grootste toppers zijn de rook-
worst, gekookte worst, cerve-
laatworst en runderrookvlees, zo 
lekker! We maken sowieso heel 
veel zelf, want zo heb je smaak 

en kwaliteit in eigen hand.” Mooi 
noemt Jeanette om elke dag be-
zig te zijn om de klanten het al-
lerbeste te bieden. ,,Wij verko-
pen nu eenmaal mooie produc-
ten en hebben daardoor een 
trouw klantenbestand. En omdat 
we nu een mijlpaal hebben be-
reikt, het 65-jarige bestaan, wil-
len we dat niet zomaar voorbij 
laten gaan en dat met iedereen 
vieren. We maken er een gezel-
lige week van met aantrekkelijke 
aanbiedingen, proeverijen en in 
het weekend en een leuke atten-
tie op vrijdag en zaterdag voor 
iedere klant.” Het adres is Julia-
naweg 31 in Akersloot.

Cursus Nordic Walking 
gaat op 12 april van start
Castricum - Nu de lente aanbreekt organiseert de Sport Wandel 
School in april cursussen en trainingen Nordic Walking waarvoor 
men zich nu kan inschrijven. De cursus van zes lessen start met 
een introductieles. Wandelpoles zijn aanwezig. 
Op vrijdag 12 april om 9.00 uur wordt verzameld bij Johanna’s 
Hof. Na de cursus wordt er een wekelijkse training Nordic Wal-
king gestart. 
Beweeg Mee is een training voor mensen met een lichamelijke 
beperking/chronische aandoening. Deze vindt plaats in het Hei-
looër bos, elke maandagmiddag vanaf 13.00 uur. Verzamelen op 
de parkeerplaats voor het winkelcentrum het Loo. 
De Sport Wandel School organiseert bovendien een wandelrond-
je Waterland op 14 april, de Wandel4daagse in Haarlem van 9 
tot en met 12 mei en wandelrondjes op Texel op 14 september. 
Opgeven kan via tel.: 0229239447 of info@sportwandelschool.nl. 
Voor meer informatie: www.www.sportwandelschool.nl. 

Fotoshoot voor Cal d’HuZes
Castricum - Op zaterdag 23 
maart wordt een fotoactie voor 
Cal d’huZes gehouden. Vijf fo-
tografen en een visagiste gaan  
ten bate van de acties van Cal 
d’huZes - fietsen tegen kan-
ker op de Alpe d’Huez - portret-
ten fotograferen. Men betaalt 66 
euro voor een professionele fo-
toshoot en krijgt een cd met be-
werkte foto’s thuisgestuurd. De 
opbrengsten gaan voor 100% 
naar de actie van de fietsers van 
Team Cal (www.teamcal.nl). Het 
is mogelijk zelf een fietser uit te 

zoeken die wordt gesteund met 
de opbrengst. Wie voor de fo-
toshoot een professionele vi-
sagie wenst, betaalt vijftien eu-
ro extra. De fotoshoots zijn in 
principe voor maximaal vier per-
sonen. Er wordt gewerkt op af-
spraak. De foto’s worden geno-
men bij Tromp Medical op de 
Oude Haarlemmerweg in Castri-
cum. Aanmelden via http://www.
gmgfotografie.nl/actiepagina-
cal-d-huzes of via de mail cd6@
gmgfotografie.nl. Betalen kan op 
de dag zelf. 

Castricum - Op verzoek van 
Linda Hes, raadlid voor de loka-
le partij CKenG wordt de Neder-
landse Voedsel - en Warenauto-
riteit gevraagd om in december 
de kwaliteit van de oliebollen die 
in Castricum verkocht worden 

Oliebollen te controleren. Vervolgens kan 
de gemeente dan besluiten een 
vergunning in te trekken. Het AD 
meldde eind vorig jaar dat de 
oliebollen die vanuit een kraam 
op de parkeerplaats van winkel-
centrum Geesterduin verkocht 
werden, een gevaar waren voor 
de volksgezondheid.
 

Castricum - Zondag 24 maart 
brengt driemanformatie The 
Three Seasons muziek tijdens 

Muziek bij Zomaar een Zondagmiddag 
Zomaar een Zondagmiddag 
in De Bakkerij. De jonge band 
wordt gevormd door Robin Borst 

(gitaar), Tim Buursma (gitaar) 
en Ilse van Lieshout (zang). Om 
15.30 uur gaat het optreden van 
start voor jong én oud, de entree 
is gratis.

Het huis van de schoonheid
Sensational bestaat 15 jaar
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Uw specialist in de regio

Bij Hummel worden

de dakkapellen in een eigen

productiehal nauwkeurig

gemonteerd, exact op maat

gemaakt en voldoen aan alle

bouw eisen. Bovendien

worden ze zeer snel geplaatst.

In 1 dag geplaatst

Een voordeur kies je niet zomaar,

hij is het visitekaartje van uw huis.

Hij moet mooi zijn en dient u te

beveiligen tegen nieuwsgierigen

van buiten af. Mede daarom zijn

onze voordeuren voorzien

van het Politie keurmerk SKG.

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave bij u thuis of bezoek onze showroom

Vrij 13.00 - 16.30 uur en Zat 12.00 - 15.00 uur.

Lijnbaan 44a Heemskerk

Tel. 0251 - 234 484   06 - 102 73 172

WWW.HUMMEL-KOZIJNEN.NL

DAKKAPELLEN

VOORDEUREN - ACHTERDEUREN

ZONWERINGKOZIJNEN

DAKKAPELLEN - (KUNSTSTOF) KOZIJNEN - VOOR EN ACHTERDEUREN

SCHUIFPUIEN - VOORDEUR LUIFELS - VERANDA’S - ZONWERING

MARKIEZEN - ROLLUIKEN - SCREENS - ISOLATIEGLAS

KUNSTSTOF GEVELBEKLEDING

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
 2e regel G
 3e regel R
 4e regel A
 5e regel T
 6e regel I
 7e regel S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en langsbrengen bij:
Verspreidnet, Castricummerwerf 39-41 Castricum 
of opsturen naar: De Castricummer / Uitgeester Courant, 
Zeeweg 189-191, 1971 Hb iJmuiden

Kabalen kunnen ook worden opgegeven via de link op onze website: 
www.castricummer.nl of www.uitgeestercourant.nl
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Gratis kabaaltJEs wOrDEn GEPlaatst OnDEr DE VOlGEnDE VOOrwaarDEn:

- Eén bOn PEr wEEk
- Géén OnrOErEnDE GOEDErEn, wOOnrUimtE Of aUtO's.
- Géén GOEDErEn En DErGEliJkE mEt EEn waarDE bOVEn DE € 500,- 
- Géén PErsOnEEls- Of ZakEnaDVErtEntiEs.
- Géén wErk GEVraaGD Of aanGEbODEn.
- briEVEn mEt tE wEiniG POrtO wOrDEn niEt in bEHanDElinG GEnOmEn.
- altiJD PriJs VErmElDEn

wiJ kUnnEn GEEn EnkElE aansPrakEliJkHEiD aanVaarDEn VOOr sCHaDE 
Van wElkE aarD Dan OOk, Ontstaan DOOr niEt tiJDiG Of OnJUist 
PlaatsEn Van kabaaltJEs. kabaaltJEs kUnnEn OP GrOnD Van HUn inHOUD, 
ZOnDEr OPGaaf Van rEDEnEn, wOrDEn GEwEiGErD.

T 0251 650 650    www.pro� letyrecenter.nl
Castricum, Oude Haarlemmerweg 77a

MARTIJN KOOIJMAN
WINTERBANDEN ZOMERBANDEN VELGEN APK ONDERHOUD • OOK VOOR LEASERIJDERS

VANAF

ONDERHOUDSBEURT INCL. APK
99.-

B A N D E N ,  V E L G E N  E N  A U T O S E R V I C E

YOGA
In Castricum en Limmen

Sinds september 2012 ook yoga 
voor (ex-)kankerpatiënten.

Tel.: 0251 - 658 736
etiers@ziggo.nl

www.hatha-yogacastricum.nl

Vermist:
Verloren Samsung Galaxy Note 
bus-route Castricum-Haarlem 
etc. Hopelijk heeft iemand hem 
gevonden. Tel. 023-5374744
Te koop:
Fasto badgeiser  25 euro, 4 
overgord. d.br. met goud-
motief 1.30/1.25 hg. 
Samen  50 euro z.g.a.n. 
Tel. 06-16851494

Te koop:
Lederen relaxfauteuil 
, gebroken wit  75 eu-
ro. Tel. 0251-670501
Te koop:
Friese staartklok, moet na-
gekeken 50 euro, roteren-
de rvs schoorsteenkap, kan-
telbaar, doorsnede 20 cm 
75 euro, op te halen in Cas-
tricum. Tel. 06-13817265

Vermist:
Vermist sinds 6 maart, rode ka-
ter, wit befje en witte pootjes. 
4 jaar oud.  Tel. 0251-651260
Te koop:
4 -zitsbank, bekleding: stof 
wit , losse kussenhoezen  100 
euro . Tel. 0251-670501
Te koop:
Sterke mdf eettafel formica blad 
metalen poten 140x80x80 cm, 
prijs 100,-. Tel. 06-21921738
Te koop:
Swarovski wandkastje met 
verlichting 45 x 36 cm. 75,- 
euro. Tel. 0251-241379
Te koop:
Maandblad white dwarf (games 
workshop) oktober 2000 t/m 
januari 2009 nr. 250 t/m 349 
prijs 50,-. Tel. 06-41430414
Te koop:
Vals gouden 10 gulden munt-
stuk, Wilhelmina met lang 
haar,  jaartal 1897, prijs 25 
euro. Tel. 06-10825488
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Heemskerk - Famke van der 
Poll is begin dit jaar gestart 
met haar eigen hondentrim-
salon. De uit het bedrijfsleven 
komende Famke, volgde de 
vakopleiding Hondentoilette-
ren aan het Huisdier Kennis 
Instituut te Bunnik en maakte 
op die manier van haar hobby 
haar beroep. 

Famke: ,,Mijn passie voor die-
ren heeft mij er uiteindelijk toe 
gebracht de overstap te maken 
naar het trimmersvak. Als kind 
groeide ik op met Duitse her-
ders, maar met veel plezier leer-
de ik tijdens mijn stage van-
af begin 2010 vele andere ras-
sen kennen en de bijbehoren-
de vachtverzorging en trimbe-
handeling. Om mij te verdiepen 

Nieuw in Heemskerk

Trimsalon Time to Trim
in het knippen van kroesvach-
ten, heb ik een jaar lang weke-
lijks een fokster van grote, zwar-
te poedels geholpen met het 
trimmen van haar honden’’. Be-
gin 2013 heeft Famke van der 
Poll haar trimsalon Time to Trim 
aan de Jan van Kuikweg 116 in 
Heemskerk geopend. Famke be-
steedt tijd en aandacht aan hond 
en baasje. Zij gaat in op de wen-
sen van de klant, bespreekt het 
behandelschema en geeft ad-
vies. 
Ze oefent haar vak met veel lief-
de en geduld uit. Een oude hond 
krijgt indien nodig rustpauzes 
tussendoor. Ook grote honden 
en goed hanteerbare katten en 
konijnen zijn welkom. De salon 
is er op ingericht. Bij een volle-
dige trimbehandeling wordt de 

hond gewassen, geföhnd, in mo-
del gebracht en worden de na-
gels en oren verzorgd. Het is ook 
mogelijk om de  hond alleen te 
laten wassen of de nagels te la-
ten knippen. In maart en april 
geldt er een korting van 10% op 
de eerste behandeling. Trimsa-
lon Time to Trim, Jan van Kuik-
weg 116, Heemskerk, tel. 06-
36211393, www.timetotrim.nl, 

Donker, Waal en Hilbers
Nieuwe fysiotherapie-

praktijk geopend

Limmen - Veel belangstellenden 
vonden vrijdag 15 maart de weg 

naar de feestelijke opening van 
de nieuwe Fysiotherapiepraktijk 

Donker, Waal en Hilbers in het 
Gezondheidscentrum Limmen. 

Tijdens de drukbezochte recep-
tie spraken de bezoekers hun 
bewondering uit voor de ruime 
en lichte  praktijk en zijn grote 
oefenfaciliteiten. Men kon zich 
ter plekke inschrijven voor de 
Medische Fitness onder begelei-
ding van een fysiotherapeut met 
de mogelijkheid om drie maan-
den gratis trainen te winnen. Na 
een toespraak van Ruud Donker 
werd de opening verricht door 
A. Noom, een van de oudste pa-
tiënten in de praktijk. Het resul-
taat van de vier maanden duren-
de verbouwing van de voormali-
ge bibliotheek is zeer geslaagd. 
Met deze moderne praktijk in 
Limmen is Fysiotherapie Don-
ker, Waal en Hilbers klaar voor 
de toekomst.

Klaar voor de toekomst 
met Hummel kozijnen 

Heemskerk - Voor wie over-
weegt kunststof kozijnen aan 
te schaffen omdat de bestaan-
de houten kozijnen aan vervan-
ging toe zijn of overweegt om 
een kunststof dakkapel te laten 
plaatsen en nog twijfelt een aan-
tal directe voordelen op een rij-
tje. Kunststof HBI kozijnen en 
dakkapellen zijn onderhouds-
arm, milieuvriendelijk, inbraak-
bestending, hoogwaardig isole-
rend en mooi van kleur en vorm.

De mogelijkheden van de Hum-
mel kunststof kozijnen zijn de af-
gelopen jaren sterk uitgebreid. 
Door gebruikmaking van de 
nieuwste technieken zijn uiterlij-
ke verschillen met houten kozij-
nen niet meer op het eerste ge-
zicht te zien. In een tijd waarin 
voor veel mensen steeds meer 
verschillende activiteiten hun 

aandacht opeisen, speelt onder-
houdsgevoeligheid daarom een 
grote rol.
Maar er zijn meer voordelen, zo 
is de milieuvriendelijkheid van 
de kunststof kozijnen en dakka-
pellen niet minder dan die van 
houten kozijnen. Dat heeft niet 
alleen te maken met het zorgvul-
dige productieproces en het feit 
dat kunststof kozijnen en dak-
kapellen niet meer geschilderd 
hoeven te worden, maar ook met 
de lange levensduur. Daarnaast 
zijn kunststof kozijnen zeer in-
braakbestendig
Hummel kunststof kozijnen kun-
nen worden geleverd met vei-
ligheidbeslag volgens het poli-
tiekeurmerk. Aangetoond is dat 
de inbraakgevoeligheid van de 
woning met ruim 90% afneemt. 
Nu een goede beslissing nemen, 
geeft achteraf niet het nakijken

Door een dakkapel te laten 
plaatsen aan de voor of ach-
terzijde van uw woning creëert 
men extra veel ruimte. Zolder-
verdiepingen of andere ruimten 
onder een schuin dak zijn vaak 
klein en donker en onoverzichte-
lijk en worden vaak daardoor on-
bedoeld gebruikt als opslag. Het 
plaatsen van een dakkapel duurt 
bij Hummel maar een dag, dus in 
zeer korte tijd beschikt men over 
geweldig veel ruimte die tevens 
goed overzichtelijk is. Naast het 
leveren van een dakkapel kan 
men natuurlijk ook bij Hummel 
terecht voor de nodige binnen-
betimmering. 
Wie geïnteresseerd is kan een 
afspraak maken thuis, zodat een 
en ander vrijblijvend kan worden 
toegelicht.
 
Hummel is telefonisch te be-
reiken op 0251-234484/06-
10273172. De showroom is ge-
vestigd op de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk. De openingstijden 
zijn vrijdag van 13.00 tot 16.30 
uur, zaterdag van 12.00 tot 15.00 
uur  

‘Select Windows zet 
de deuren alvast open’
Haarlem - Select Windows/
Van der Vlugt houdt open huis 
op vrijdag 22 en zaterdag 23 
maart.  Met de unieke Hollandse 
Hoek kunststof kozijnen van Se-
lect Windows kan de woning op 
meerdere fronten worden verbe-
terd. 
Door de constructie en de ge-
bruikte materialen wordt de iso-
latiewaarde verhoogd, met als 
grootste voordeel de besparing 
op energiekosten. De kozijnen 
zijn zeer duurzaam en onder-
houdsarm en men heeft er ja-
ren enorm veel plezier van. Bo-
vendien blijft het uiterlijk van het 
huis in stijl behouden. Voor elk 
type woning is namelijk een bij-
passende kunststof kozijn mo-
gelijk. Of het nu gaat om een 
boerderij, jaren dertig woning 
of tussenwoning. Bovendien is 
er bij Select Windows een keu-

ze uit maar liefst 125 kleuren fo-
lie waarmee de kozijnen wor-
den voorzien. Daarbij is te kie-
zen uit glans of mat, met of zon-
der houtnerf en zelfs metallic. 
Nieuw is de zogenaamde Hol-
landse dorpel. Deze nieuwe 
kunststof dorpel is net zo mooi 
als de bekende dorpels van na-
tuursteen, maar heeft een lan-
gere levensduur en een ho-
gere isolatiewaarde. Uiteraard 
wordt dit systeem volledig ge-
integreerd in de Hollandse Hoek 
deurkozijnen. Bezoek op vrij-
dag 22 en zaterdag 23 maart 
het open huis van Select Win-
dows/Van der Vlugt en raak ook 
overtuigd van de voordelen en 
mogelijkheden. Een huis is het 
waard. Select Windows/Van der 
Vlugt, Vondelweg 540 in Haar-
lem, tel.: 023-5382277. Zie ook 
haarlem.selectwindows.nl.

Bezwaar WOZ-waarde 
in veel gevallen lonend
Velsen-Noord - Aan het begin 
van elk jaar krijgen huizenbezit-
ters een brief van de gemeente 
waarin de WOZ-waarde opnieuw 
wordt vastgesteld. Dit is een zeer 
belangrijke waardebepaling die 
directe gevolgen heeft voor di-
verse andere financiële gebieden.
Hoe hoger deze waarde wordt 
vastgesteld, hoe hoger het be-
lastbaar inkomen namelijk wordt. 
Hierdoor is veelal meer belasting 
verschuldigd en kunnen aanspra-
ken op toeslagen afnemen. Zo is 
de WOZ-waarde gekoppeld aan 
de volgende belastingen en te-
gemoetkomingen: de onroerende 
zaakbelasting van de gemeen-
te, de vaststelling van het eigen 
woningforfait voor de inkomsten-
belasting, de vermogensrende-
mentsheffing voor de inkomsten-
belasting voor woningen die niet 
tot hoofdverblijf dienen, de wa-
tersysteemheffing voor het wa-

terschap, de hoogte van de tege-
moetkoming van zorgtoeslag, de 
hoogte van de tegemoetkoming 
kindgebonden budget, de hoog-
te van de tegemoetkoming kin-
deropvangtoeslag en de bepa-
ling van de erfbelasting indien de 
woning in een nalatenschap valt. 
Bezwaar maken tegen de WOZ-
beschikking is dan ook in veel 
gevallen lonend. Bij twijfels over 
de vastgestelde WOZ-waarde, 
kan binnen zes weken bezwaar 
worden aangetekend bij de ge-
meente. Vijftig procent van de in-
gediende klachten wordt toege-
kend. Flynth IJmond heeft erva-
ren experts in dienst die ieder-
een graag adviseren en bijstaan 
bij het opstellen en indienen van 
het bezwaarschrift. Meer we-
ten of van gedachten wisselen? 
Neem contact op met Adri Sprok-
holt of André Tempelaar op 0251-
246064 of via ijmond@flynth.nl.

Leeghwaterweg 1   1951 NA Velsen-Noord 
Tel.: (0251) 24 60 64          Fax: (0251) 24 57 80 
e-mail: ijmond@flynth.nl     www.flynth.nl
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Uitgeest - Het nog steeds op 
de eerste plaats staande twee-
de team van Tafeltennisvereni-
ging Uitgeest moest deze week 
een eerste verlies ondergaan. In 
en bij Patrios werd een verdien-
de 7-3 nederlaag geleden.

Uitgeest 1 is er nog steeds niet in 

geslaagd uit de gevarenzone te 
komen. Het op de een na laatste 
staande team moet vechten voor 
een volgende tweedeklasplaats. 
Deze week was Victor Tchernov 
de gevierde man bij de Uitgees-
ters, Hij won na bloedstollende 
wedstrijden al zijn enkelspellen. 
Henk Spoelstra moest het deze 

keer met één punt minder stel-
len, terwijl Patrick Schuddeboom 
weinig verder kwam dan één en-
kel puntje. Toen ook de dubbel 
verloren ging was de uitslag be-
kend: 4-6 voor de bezoekers van 
JOVO 2.
Team 2 doet het nog boven ver-
wachting goed, maar of de he-
ren hun voorsprong op Patrios 
kunnen behouden moet de toe-
komst uitwijzen, want deze week 
verloren Henk Pel en Pim Koel-
man met invaller Patrick Rasch 

verdiend met 7-3 van de Chine-
se tegenspelers uit Amsterdam. 
Uitgeest 4 moet het al weken-
lang hebben van André Her-
mans. Ook deze week was hij 
drie tegenspelers te slim af, ter-
wijl zijn medespelers Nick de 
Vries en Eugenie Rasch  alle ke-
ren de tegenstanders moesten 
feliciteren met de overwinning. 
Laatstgenoemden hadden ove-
rigens nog zicht op de dubbel, 
maar die ging in vijf games net 
nog verloren. 

Fietsen met 
Kennemer TC
Uitgeest - De Kennemer 
Toer Club organiseert een 
fietstoertocht onder de naam 
‘IJsbaantour’ op zondag 24 
maart. De IJsbaantoer kan 
gefietst worden vanuit de 
sporthal De Zien in Uitgeest.
De route voert over de volle 
breedte van onze provincie 
naar Monnickendam.
De fietsers maken kennis met 
het vergezicht over de Wij-
kermeerpolder en het land-
schap rond de Westzanerdijk. 
Na het natte veenweidege-
bied van Waterland kan aan 
de haven van Monnincken-
dam worden gepauzeerd.
De Purmerringvaart en het 
Noord-Hollandskanaal wijzen 
weer de weg naar Uitgeest.
Door het open landschap van 
de vele polders is de 100 ki-
lometer-tocht uitstekend ge-
schikt als trainingstocht voor 
de komende Ronde van 
Noord-Holland.
De fietstocht van de Kenne-
mer Toer Club is voor ieder-
een toegankelijk en kan ge-
heel in eigen tempo worden 
gereden. 
Inschrijven op zondag 24 
maart in Sporthal De Zien 
aan de Zienlaan 4 in Uitgeest 
van 9.00 tot 9.30 uur. Het in-
schrijfgeld bedraagt 2 euro. 
Leden van de NTFU krijgen 
0,50 euro korting. De leden 
van KTC kunnen gratis deel-
nemen. 

Nadere inlichtingen omtrent 
de club en de tochten zijn te 
vinden op www.kennemertc.
nl. u kunt ook bellen met J. 
van Schie (’s avonds), tel. 
0251-231530.

     Tafeltennisnieuws

Ontdek Ons!
kOm naar de infOrmatie avOnd

Op maandag 25 maart van 19.30 - 21.00 uur

kOm kijken in de klas
Op woensdag 27 maart van 08.45 - 12.30 uur 

facebook.com/BasisschoolKornak
Benningskamplaan 60 • Uitgeest • T 0251 70 72 27

Maerelaan 5 • Heemskerk • 0251-251514

V
L
IER DE

ENTE!

Korting geldt t/m 30 maart a.s.

25% korting
op alle vazen en potten
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Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er komende za-
terdag alsvolgt uit:

Thuis	
09:00 JE1 - Xenios JE1 
09:00 ME1 - Bennebroek 
ME1 
09:00 MF1 - Heerhugowaard 
MF1 
09:00 MF3 - Terriers MF6 
10:15 JE2 - Reigers JE2 
10:15 ME4 - Abcoude ME8 
10:15 M8D1 - Hisalis M8D3 
11:30 MD2 - FIT MD2 
13:00 MD1 - HIC MD4 
14:30 MB1 - Alkmaar MB2 
16:00 MC1 - Hurley MC4 
17:30 JB1 - Kraaien JB1

Uit 
09:00 ME3 - Bennebroek 
ME10 
09:00 MF2 - Kraaien MF2 
09:30 ME2 - Rood-Wit ME4 
10:00 MixF1 - Magnus JF1 
10:30 JD2 - Rood-Wit JD5 
11:45 MC2 - Alliance MC10 
12:30 JC1 - Rood-Wit JC4 
13:00 JD1 - HBS JD3 
16:00 MA1 - Rood-Wit MA4 
17:30 MB2 - Castricum MB4

Zondag	24	maart

Uit
12:30 HA - Rood-Wit HD 
16:15 D1 - VVV DJ2

Speelschema 
jeugd MHCU

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
Theodorus Brandjes, 84 jaar
Hendrika Johanna Faber, e/v 
de Visser, 82 jaar

Geboren
Twan Molenaar, zoon van 
C.H.W. Molenaar en S.C.M. Ha-
geman

Geen raads-
vergadering

Uitgeest - De geplande raads-
vergadering van donderdag 28 
maart gaat niet door. De agen-
dapunten worden meegenomen 
naar de vergadering van 25 april.  

Ophaaldata 
gft-afval

Uitgeest - Volgende week 
(week 13) wordt het gft-afval op-
gehaald: Oude Dorp en bedrij-
venterrein: maandag 25 maart. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 
27 maart. De Koog: donderdag 
28 maart. Buitengebied, Uitgees-
terweg: vrijdag 29 maart.   

Gemeenteraad op zoek 
naar bezuinigingen

Uitgeest - De gemeenteraad 
van Uitgeest hield dinsdagavond 
19 maart een openbare informa-
tieavond. Op de agenda stond 
het informeren van de inwoners 
van Uitgeest over de zorgelijke fi-
nanciële positie van de gemeen-
te. Om in de jaren 2014-2017 het 
begrotingstekort niet te laten op-
lopen naar circa 1,5 miljoen eu-
ro zijn flinke ombuigingen nodig. 
Deze krant werd gedrukt vooraf-
gaand aan de informatieavond. 
Het lijkt vooralsnog vrij zeker 
dat het college van de raad een 
opdracht zal krijgen langs twee 

sporen. De eerste is te onderzoe-
ken in hoeverre de gemeentelij-
ke inkomsten kunnen worden 
vergroot, bijvoorbeeld door ver-
hoging van de tarieven OZB en 
van eigen bijdragen voor sport 
en cultuur. Het tweede spoor be-
treft het verlagen van de uitga-
ven, door te snoeien in openbare 
voorzieningen. 
Waarschijnlijk wordt ook geke-
ken naar intensievere vormen 
van samenwerking met buurge-
meenten. Het formuleren van de 
exacte opdracht aan het college 
zal nog enige werken vergen.

Uitgeest - De Zienhouse orga-
niseert een heuse DJ school voor 
jongeren tussen de 12 en 15 jaar. 
Een eigen dj set is niet nodig, de-
ze is aanwezig in de Zienhouse.
Jordens DJ School is bedacht 
en opgezet door professional 
dj en producer William Jordens. 
Hij begon zijn loopbaan als pro-
ducer in 1993 toen hij voor een 
Amsterdamse platenmaatschap-
pij de kans kreeg om zijn eigen 
hardcore platenlabel Point44 ge-
stalte te geven. Nu bijna 20 jaar 
en talloze optredens later in bin-
nen en buitenland (waaron-
der Thunderdome, Dance Valley, 
Ground Zero, Energy Rave, Mys-
teryland) en meer dan 150 pro-
ducties op verschillende labels 
te hebben gemaakt (waaronder 
voor The Party Animals) werd 

het tijd voor een nieuw hoofd-
stuk en een nieuwe uitdaging. 
Deze school heeft hij voorname-
lijk opgezet om de nieuwe gene-
ratie te laten zien hoe en wat het 
dj-vak daadwerkelijk inhoudt. De 
filosofie die William daarbij han-
teert is dat iedereen min of meer 
al een dj in zich heeft. Zijn motto 
is dan ook ‘Be A Dj’.
De lessen worden gegeven op 
de woensdag van 14.00 tot 15.00 
uur en 15.00 tot 16.00 uur op 24 
april, 8, 15, 22 en 29 mei, 5 en 
12 juni. De uitvoering is op vrij-
dag 14 juni19.00 tot 20.30 (voor 
vrienden en familie). De kosten 
voor de hele cursus bedragen 
42 euro, bij de eerste les contant 
te betalen. Geef je op via mail 
adres: andreajongerenwerker@
gmail.com.

DJ-school in de Zienhouse
Wil jij de nieuwe Armin 
van Buuren worden?

OV-taxi is er voor iedereen
Uitgeest - Wilt u gebruik maken 
van de OV-taxi? Dat kan zonder 
tussenkomst van de gemeente. 
U heeft niet per se een pasje no-
dig. Een telefoontje naar de BI-
OS-groep is genoeg. Veel men-
sen denken dat zij eerst naar de 
gemeente moeten voor een pas-
je, voordat zij gebruik kunnen 
maken van de OV-taxi. Dat is 
echter niet nodig. Iedereen kan 
direct met de BIOS-groep con-
tact opnemen voor een taxirit. 

De BIOS-groep verzorgt het OV-
taxivervoer. De OV-taxi is vooral 
geschikt voor mensen met een 
beperking of mensen die moei-
lijk gebruik kunnen maken van 
het openbaar vervoer. Maar ook 
anderen kunnen er gebruik van 
maken. Wachten op de gemeen-
te is dus niet nodig. Voor het 
bestellen van een rit kunt u di-
rect bellen met 0900-8684 (0,10/
min.). Dit dient u wel uiterlijk een 
uur tevoren te doen.

Nog niet alle aanslagen 
zijn verstuurd

Uitgeest - Onlangs zijn de 
meeste aanslagen voor de on-
roerendezaakbelasting en de 
overige gemeentelijke belastin-
gen verstuurd. Nog niet iedere 
bewoner in Uitgeest heeft ech-
ter een aanslag ontvangen. Dat 
is bij voorbeeld het geval als er 

nog geen WOZ-waarde voor een 
pand is bepaald. Ook kan het zijn 
dat er nog een bezwaarschrift 
tegen de laatste waardebepaling 
moet worden afgehandeld. Het is 
de bedoeling om eind maart en 
begin april de laatste aanslagen 
in Uitgeest te verzenden.

Scooter in botsing met 
auto op Pr. Beatrixlaan
Uitgeest - De hulpdiensten 
werden maandagmiddag rond 
half drie gealarmeerd voor een 
verkeersongeluk op de Prinses 
Beatrixlaan, ter hoogte van de 
Geesterweg. 
Ter plaatse bleek dat een au-
to een scooter had geraakt. De 
automobilist, komende van de 
Geesterweg, heeft waarschijnlijk 
de scooter op het fietspad over 
het hoofd gezien, waarna de be-

stuurster ten val kwam. De be-
stuurster van de scooter is door 
de ambulance nagekeken en op 
een wervelplank gestabiliseerd. 
Daarna is ze voor controle naar 
het ziekenhuis gebracht.

De auto raakte wel beschadigd 
maar kon op eigen kracht ver-
der. Het verkeer ondervond eni-
ge hinder van het ongeval. (bron: 
www.112-uitgeest.nl)

Wandeltocht tussen Wijk 
aan Zee en Bakkum 

Regio - Zaterdag 23 en zondag 24 maart houdt WSV De Zwer-
vers de duinentocht. De wandeling is uitgezet in de duinen tus-
sen Wijk aan Zee en Bakkum. Na de start wordt gelijk het duin-
gebied betreden en wordt er er langs de westkant van het gebied 
naar het noorden gewandeld. Beboste gebieden worden afge-
wisseld  met open stukken en mooie vergezichten. Zoals gebrui-
kelijk zijn alle afstanden uitgepijld en wordt er aan de starttafel 
een parcours uitgereikt voor de te wandelen afstand. De 5 en 10 
km zullen geen rustmogelijkheid in het duingebied kennen. De 
andere afstanden hebben op de terugweg een rust bij het res-
taurant Vos op camping Geversduin. De 25 en de 40 km hebben 
nog een extra rust bij restaurant de Duijnen op camping Bak-
kum. Er kan gekozen worden uit 5, 10, 15, 20, 25 en 40 km. De 
start is vanuit het restaurant van Sporthal Heliomare in Wijk aan 
Zee. Voor de 40 km kan tot 9.30 uur worden gestart, voor de 20 
en 25 km tot 11.00 uur en voor de andere afstanden tot 13.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op de site www.wsvdezwervers of bel 
Joop Bremer 0251-226892.



Uitgeest - Van oudsher zou ik 
aan het begin van de veertig-
dagen-tijd een as-kruisje heb-
ben gekregen. Dat is al enige ja-
ren (minstens 45!) niet meer het 
geval maar zou nu als teken van 
nederigheid niet hebben mis-
staan. Wat is het geval? In mijn 
eerdere berichtgeving heb ik ge-
bruik gemaakt van een anonie-
me, en m.i. op dat moment zeker 
betrouwbare,  bron en heb ver-
halen over een nieuwe ‘bridge-
verloving’ de wereld in gestuurd. 
Afgelopen woensdag bleek dat 
de aanstaande verbintenis niet 
door zal gaan en dat Eric Mo-
lenaar ook komend seizoen met 

Harry Twaalfhoven blijft kaarten. 
Voor de club is dat goed nieuws, 
maar uw verslaggever strooit as 
op het hoofd (bij gebrek aan dat 
kruisje): de welbekende boule-
vard-pers had dit niet kunnen 
verbeteren; gevalletje bronnen-
niet-checken. 

Verder met het echte bridge-
nieuws. In de B-lijn zien we een 
eerste plaats van het koppel Aad 
Visbeen-Simon Wijte. Dat is toch 
curieus, want zij zijn toch wel de-
gelijk degelijke A-lijners. Blijk-
baar vonden zij het nodig om de 
vacante plek die Carien Willem-
se-Ria Vessies in de B-lijn ach-

        Bridgenieuws ter lieten in te nemen. We ver-
trouwen er natuurlijk op dat zij 
op de sloffen gaan promoveren, 
aan het einde van deze laatste 
periode.

De hoogste score is deze week 
voor Ger van Andel-Rob de Neef. 
Zij halen precies 2/3 van de te 
behalen procenten binnen. En 
bepaald niet gering ook is de 
score van Ineke Los met, jawel 
daar is ie weer, de invaller, Jan 
Meijer in dit geval, en zoals be-
kend bepaald een gisse kaar-
ter. Proficiat! (Maar toch zien wij 
graag Ben de Groot weer terug 
als bridgepartner van Ineke!)
Kijken we nog even naar de A-
lijn dan zien we daar een ten op-
zichte van de laatste weken on-
gewijzigd beeld. Uw verslagge-

ver plus maat doen het aardig, 
zo ook Arie vd Eng-Jaap Wil-
lemse. Beide koppels zijn dit sei-
zoen wat laat op gang gekomen, 
en nog niet helemaal duidelijk is 
wat de kampioenschapskansen 
zijn van deze teams. 
Het zou zomaar kunnen dat 
Klaas de Groot-Peter Kossen, die 
we de laatste paar weken niet 
prominent in de score aanwe-
zig zien, voldoende plaatspunten 
hebben verzameld om het kam-
pioenschap te prolongeren. TC, 
hoe zit dat met die plaatspun-
ten? (Paul Wijte)

De belangrijkste uitslagen:

A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul Wijte 
63,19%, 2 Arie vd Eng-Jaap Wil-
lemse 60,76%, 3 Harry Twaalfho-

ven-Eric Molenaar 58,68%;

B-lijn: 1 Aad Visbeen-Simon 
Wijte 60,42%, 2 Jan Meijer-Ine-
ke Los 59,38%, 3 Gerda Geukes-
Ans Stephan 58,68%;

C-lijn: 1 Jaap Molenaar-Karin 
Tushuizen 62,92%, 2 Nelleke vd 
Kraats-Joke Mooy 60,00%, 3 An-
nie Bleeker-Ina Woerden 57,08%;

D-lijn: 1 Ger v Andel-Rob de 
Neef 66,67%, 2 Riet Jaape-Petra 
de Ruyter 61,46%, 3 Theo Hui-
sing-Pieter Andringa 56,77%;

E-lijn: 1 Hans Bruinsma-Loes 
Apeldoorn 62,66%, 2 Marianne 
de Groot-Hans Kollerie 54,95%, 
3 Wim Nugteren-Wies de Wit 
54,58%.

www.vivazorggroep.nl

ViVa!  Hulp & Zorg Thuis 
bel 088 995 8000

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

ViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

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

ViVa! blijft ook ná 1 april voor u  
de vertrouwde Hulp bij het Huis
houden, met de meeste ervaring in 
de regio. Voor u als klant van ViVa! 
verandert er dus niets. Ook nu geldt 
Home Sweet Home, met wat hulp 
van ViVa!
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Jesus Christ Superstar 
bij Kerk in Beweging

Uitgeest - Meer dan veertig jaar geleden werd de musical Jes-
us Christ Superstar voor het eerst op de planken gebracht. In de 
voorstelling wordt het verhaal verteld van de laatste week uit het 
leven van Jezus Christus en de mensen om hem heen. Het ver-
driet van Maria Magdalena, de verwarring onder de apostelen. De 
strijd van de hogepriesters en het verraad van Judas. Liedjes als 
‘I don’t  know how to love him’ en ‘Superstar’ zijn echte klassie-
kers geworden. 
Oud-leerkracht Thijs Fonville vertelt zaterdag 23 maart in de pa-
rochiekerk aan de Langebuurt in Uitgeest het lijdensverhaal, af-
gewisseld met de muziek en liedjes uit de musical gezongen door 
het koor Sound of Life. U bent van harte welkom bij deze bijzon-
dere viering van Kerk in Beweging, die begint om 19.00 uur. Toe-
gang is gratis.

Standplaats voor bloemen 
op parkeerterrein Jumbo
Uitgeest - De heren R. Visser 
en P.R.S. Wijker van de Jum-
bo Supermarkt in Uitgeest heb-
ben bezwaar gemaakt tegen de 
aan mevrouw Meijer verleende 
vergunning voor het exploiteren 
van een standplaats voor bloe-
men op het parkeerterrein bij de 
Jumbo. De commissie bezwaar- 
en beroepschriften  heeft het be-

zwaar behandeld en adviseer-
de burgemeester en wethou-
ders om het bezwaarschrift on-
gegrond te verklaren. 

Dit advies heeft B & W overge-
nomen, zodat er bloemen bij me-
vrouw Meijer op het parkeerter-
rein kunnen worden gekocht. 
(Marga Wiersma)

In bibliotheek: 
workshop ‘beter slapen’

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

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

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

Theatervoorstelling 
‘Cornelis Vreeswijk’

Uitgeest - De Andersons zijn 
vrijdag 22 maart te gast in Uit-
geest met de theatervoorstelling  
‘Cornelis Vreeswijk’. De voorstel-
ling kreeg zeer lovende recen-
sies in de Telegraaf, Brabant’s 
dagblad en de Leeuwarder Cou-
rant. Dat moet toch vrijdag 22 
maart ook in theater de Zwaan 
in Uitgeest een volle zaal ople-
veren!!
 
Ook vorig jaar hebben De An-
dersons, met onder andere de 
zangeres Anna Agren en zan-
ger Roel Dullaart, met veel suc-
ces voor een volle zaal opgetre-
den in de Zwaan met hun voor-
stelling ‘Mijn Rijkdom’. Dit maal 
hebben ze een voorstelling ge-
maakt over en met de liedjes van 
Cornelis Vreeswijk. In Nederland 
had Cornelis Vreeswijk wat be-
scheiden hitjes met ‘De nozem 
en de non’ en ‘Veronica’. Maar 
echt van de grond kwam zijn Ne-
derlandse carrière niet. Zijn po-
pulariteit en bekendheid in ons 
land zijn niet te vergelijken met 
zijn status in Zweden. 25 jaar na 

zijn dood kan iedere Zweed een 
lied van Vreeswijk zingen. Op 
een prachtige manier hebben de 
Andersons de poëtische en taal-
virtuoze liedjes van Vreeswijk in 
het Nederlands weten te verta-
len. Hoewel, niet alles is vertaald, 
sommige liedjes worden gedeel-
telijk door Anna Agren in het 
Zweeds gezongen.
Met haar geweldige stem be-
zorgt Anna Agren de luisteraars 
kippenvel (luister maar eens naar 
wat opnames via www.deander-
sons.nl). Maar ook Roel Dullaart 
is heerlijk om naar te luisteren 
en te kijken. En de humor wordt 
in de voorstelling eveneens niet 
vergeten. 
Kortom, een heerlijk avondje uit.
De voorstelling in de Zwaan is op 
vrijdag 22 maart, aanvang 20.15 
uur. De toegangsprijs is 10 euro 
(voor Vrienden slechts 7,50).
Reserveren via de website: www.
dorpshuisdezwaanuitgeest.nl. Of 
een kaartje kopen bij boekhan-
del Schuyt, Middelweg 139 in 
Uitgeest of aan de zaal vanaf een 
uur voor de voorstelling.    

Vrijwilligers gezocht voor 
receptie Geesterheem
Uitgeest - In Woonzorgcentrum 
Geesterheem van ViVa! Zorg-
groep zijn diverse vrijwilligers 
actief om samen met de mede-
werkers te zorgen dat het leven 
voor de ouderen zo plezierig mo-
gelijk is.  Medewerkers en vrij-
willigers doen dit samen. Samen 
worden veel activiteiten georga-
niseerd, maar ook kleine dinge-
tjes geregeld.
Zo werken in Geesterheem vrij-
willigers en receptionisten sa-
men om de veiligheid van be-
woners te waarborgen. Vrijwilli-
gers nemen de receptionisten-
taak over aan het einde van de 

middag en ’s avonds. In twee 
ploegen zorgen deze vrijwilligers 
ervoor dat bewoners een aan-
spreekpunt hebben als ze verle-
gen zitten om een praatje en te-
vens hebben ze zicht op het bin-
nenkomen van bezoek.
Voor deze dienst heeft men nog 
een aantal vrijwilligers nodig. 
Het gaat om diensten van 16.00 
tot 18.00 uur en van 18.00 tot 
20.00 uur.
Heeft u interesse in het doen 
van vrijwilligerswerk in Geester-
heem? Neem contact op met Mi-
randa Rozemeijer, vrijwilligersco-
ordinator, telefoon 06-20409016.

De Andersons

Stokken maken 
voor Palmpasen
Uitgeest - Zaterdag 23 maart 
kunnen er traditiegetrouw Palm-
pasenstokken worden gemaakt 
in speeltuin Kindervreugd. De 
kinderen moeten zelf een kruis 
van hout mee nemen. Voor ver-
siering wordt gezorgd, maar 
mocht je zelf leuke dingen heb-
ben, dan mag je deze natuurlijk 
mee brengen. Deze activiteit be-
gint om 14.00 uur en is voor le-
den van Kindervreugd gratis te 
bezoeken. Aan niet leden wordt 
een kleine bijdrage gevraagd.
Meer informatie over deze en 
alle andere activiteiten van de 
speeltuin kunt u vinden op www.
speeltuinuitgeest.nl. Vragen kunt 
u mailen naar info@speeltuinu-
itgeest.nl.

Volleybal 
Voluit

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

Donderdag 21 maart 
20.00
Voluit DS 3 -ClamDycke DS 6 
Voluit HS 2 - Bevok HS 6 
Voluit DS 4 - VCC’92 DS 4 
Voluit DS 1 - MOVE DS 2

21.45
Voluit DS 5 - Zaanstad DS 7 
Voluit DS 2 -Setfighters DS 1 
Voluit HS 1 - Kwaboem HS 1 

Zaterdag 23 maart 
Compaen JC 1 - Voluit XC 1 
VCC’92 DS 5 - Voluit DS 5





Lekker snuffelen in 
nieuwe collectie Shoeby!
Castricum - Blote armen, open schoentjes: zodra de eerste zonnestralen zich laten 
zien, verandert het modebeeld compleet. Het is meteen te zien wanneer men Shoeby 
binnenloopt: de nieuwe voorjaarscollecties zijn binnen. Frissere kleuren, lichtere stof-
fen: een nieuw fashion-seizoen hangt in de lucht! 
De dames voorjaarscollectie heeft een etnisch thema. Dit is vertaald naar veel dieren-
prints, soms bijna fotografisch, soms meer abstract. Ze geven een outfit een stoer tint-
je, lekker opvallend. Er is met bijzondere materiaalmixen gewerkt zoals bijvoorbeeld 
een combinatie van chiffon en viscose. Ook zijn er mooie kralen en zilveren studs ver-
werkt in de producten.
Voor de mannen heeft de collectie een vrolijk en kleurrijk beeld. T-shirts met fotoprints 
in kleuren als aquagroen, helderpaars en felroze zijn belangrijke elementen in de col-
lectie. De basis bestaat uit stoere jeans en non-denim pants en overhemden in uitge-
sproken ruiten. Er wordt gebruik gemaakt van vernieuwende kwaliteiten. 
Shoeby’s nieuwe kidscollectie voor dit voorjaar is helemaal op het thema reizen geba-
seerd. Het resultaat: de leukste nieuwe mode voor kleine wereldreizigers! Het kleur-
thema is geïnspireerd op kleuren uit verre landen en geeft de kleding een wereldwijs 
tintje. Natuurlijk zit alles lekker comfortabel en kan het tegen een stootje. De voor-
jaarscollectie hangt nu in de winkel in de Torenstraat in Castricum.

Ook voor grote maten
Vrolijke, betaalbare 
collectie bij Loliyo
Uitgeest - Het is Helma Lute van Loliyo weer gelukt om een vrolijke en afwisselende 
voorjaarscollectie samen te stellen voor meisjes en vrouwen. Die collectie wordt nu 
gepresenteerd in het gezellige winkeltje op de Koningin Wilhelmanastraat 1, hoek 
Middelweg.

Het is sowieso de moeite waard om hier regelmatig binnen te lopen, want de vele ac-
cessoires die hier worden verkocht zijn origineel en toch heel betaalbaar. Leuk om ca-
deau te doen of lekker zelf te houden! ,,Natuurlijk ontbreken de zachte pasteltinten niet 
in de nieuwe collectie, maar ook de kleuren rood, wit en groen heb ik huis gehaald”, 
vertelt Helma. ,,Loliyo heeft een groot assortiment met maten van 36 tot en met 54. Ik 
heb veel van het merk Blue Seven ingekocht; degelijk, maar erg leuk en heel betaal-
baar. Dit merk loopt tot maat 48. Er is ook weer mooie kleding voor de grotere ma-
ten van het merk Zhenzi verkrijgbaar.” Bij Loliyo wordt het assortiment wekelijks aan-
gevuld met nieuwe items. Opvallend is dat de kleding, de laarsjes, tassen, sjaals, rie-
men en sieraden heel betaalbaar zijn en dat is goed nieuws voor iedereen die zich in 
het nieuw wil steken, maar tegelijk op de kleintjes moet letten. ,,We hebben veel broe-
ken voor 29,95 en tops al vanaf 15,00 euro. Er zijn natuurlijk weer veel spijkerbroeken, 
skinny, recht, hoog en laag model, licht, donker gekleurd voor meisjes en vrouwen in de 
maten 34 tot en met 52. Ze hebben een uitstekende pasvorm. Van beroep ben ik cou-
peuse, dus daar let ik goed op bij de inkoop. Voor maar vijf euro kort ik broeken in.” De 
winkel is geopend van dinsdag tot en met zaterdag vanaf 10.00 uur. Kijk alvast voor een 
eerste impressie op www.loliyo.nl.

Anne-Moon
tweedehands dameskleding

Wij bestaan deze week 2 jaar!
Daarom t/m zaterdag 23 maart

20% KORTING
op alle nieuwe tassen

www.anne-moon.net
Van Egmondstraat 9 Castricum - 0251-670184
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De WaxSalon Castricum
Allemaal zomerklaar?

Castricum - ,,Wie nu begint met waxen heeft tegen de tijd dat het 
mooi weer is de helft minder ongewenste beharing. En bovendien ko-
men de verwijderde haartjes zachter terug.” Aan het woord is Nan-
cy Duikersloot van de WaxSalon die gevestigd is op de Burgemees-
ter Mooijstraat 20. 
De WaxSalon is een ontharingssalon voor vrouwen en mannen, heeft 
een moderne behandelruimte en een prettige ontvangstruimte. ,,Pri-
vacy, hygiëne en gezelligheid staan hier voorop staan, aldus Nancy. 
Men kan vrijblijvend binnenlopen om bij Nancy informatie in te win-
nen. ,,Waxen is een tijdelijke ontharingsmethode die het haar met 
wortel en al verwijdert”, vervolgt zij. ,,Scheren en het gebruik van ont-
haringscrèmes laten de wortels intact, zodat je haar met stoppels te-
rugkomt. Bij waxing blijft je haar gemiddeld drie tot vijf weken lan-
ger weg. Het komt zachter en in steeds mindere mate terug. Boven-
dien verdwijnen de dode huidcellen, wat je huid heerlijk zacht en glad 
maakt.”
Nancy verwijdert de haren meestal met behulp van de stripmetho-
de. ,,Hierbij wordt warme vloeibare hars op de huid aangebracht. 
Met strips worden de vloeibare hars én de haren verwijderd. Ook bie-
den wij behandelingen met filmhars aan. Deze methode wordt door 
de meeste mensen als comfortabeler ervaren. Filmhars wordt zon-
der strips verwijderd. In tegenstelling tot vloeibare hars hecht filmhars 
zich aan de haren en niet aan de huid. Ter indicatie kan deze metho-
de worden ingezet voor het waxen van oksels, gezicht, bikinilijn en 
Brazilian. Je kunt je laten waxen als haren ongeveer vijf mm lengte 
hebben. Onze meeste klanten komen gemiddeld vier tot vijf weken 
na hun laatste afspraak terug.”  
Natuurlijk zijn er een paar min-
dere momenten als de wax 
wordt weggetrokken. ,,Vooral 
de eerste behandeling is even 
wennen. Toch blijkt dat bijna ie-
dereen roept dat het enorm is 
meegevallen!” 
De Wax Salon is geopend op 
dinsdag van 10.00 tot 21.00 uur 
en woensdag tot en met za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
meer informatie via tel.: 06-
30496261 of info@dewaxsalon.
com. Kijk ook op www.dewax-
salon.com.

Nieuwe collectie bij Twice
‘It’s a woman ’s world!’

Castricum - Bij Twice is het lentefeest in vol-
le gang; bloemen en strepen in poederige pas-
tels en accenten van frisse neontinten die leven-
dig contrasteren met legergroen, donkerblauw 
en zwart. De randjes, ribbels, knoopjes en ritsjes 
waar vooral Soya en YaYa zo goed mee kunnen 
toveren, zetten andermaal een lief en vrolijk punt-
je op de i. Wendy, de eigenaresse van Twice, is 
in haar nopjes met deze collectie en met de mix 
van labels.
De absolute hit van het seizoen komt van YaYa. 
Het is een stijlvolle, aansluitende jeans met 
bloemmotief in pastelkleuren, en vanwege de ve-
le kleuren in de broek kun je er van alles en nog 
wat op dragen. Ook van Yaya is het stoere biker-
jack met schuine rits. Het is van ijsblauw PU-leer 
met stonewash effect, en heeft iets zachts en wol-
kerigs. Soya treft vooral doel met de blouses, tu-
nieken en tops van soepele, lichte stoffen zoals In-
diakatoen en zijde. Fancy  Fridays springt als eni-
ge naar voren met juist wèl scherpe contrasten 
en duidelijke kleuren. Verschillende items heb-
ben een witte basiskleur met daarop een bloe-
menprint in blauw, rood en geel met zwarte ac-
centen. De collectie is qua belijning supervrou-
welijk, op een aantrekkelijke no-nonsense ma-
nier. Zizzi en Zay, in de maten 42 tot en met 56, 
doen wel mee met de bloemen- en strepenpara-
de, maar hebben het over het algemeen rustiger 
gehouden. Wat altijd opvalt bij deze labels is dat 
er met een paar outfits een meervoud aan combi-
naties mogelijk is. En ook dat tegengestelde stijlen 
- stoer en lieflijk, flamboyant en basic - geweldig 
samengaan. Van Vila Joy krijgt Wendy binnenkort 

bijzondere jurkjes binnen. Ze zijn rood en groen 
van kleur met verschillende bloemenprints, zowel 
op de hele jurk als in de vorm van een fotoprint 
op de voorkant. ,,Een aanrader”, zegt Wendy. De 
collectie accessoires bij Twice is altijd divers. De 
sieraden komen van Versteegh en voor de tassen 
heeft Wendy een fantastisch nieuw adres gevon-
den. Het beste advies met betrekking tot alles wat 
Twice te bieden heeft is: ga zelf kijken op de To-
renstraat 36 in Castricum.  Een voorproefje is te 
vinden op www.twice-clothes.nl en op Facebook.

Stijl en comfort gaan samen 
bij Shoes van den Broek

Castricum - Shoes van den Broek weet hoe belangrijk het is om 
goed passend schoeisel te dragen. Zacht, soepel en comfortabel is 
de nieuwe zomercollectie van Caprice. 
De onAIR-technologie zorgt voor een voetbed van circa driehonderd 
luchtbubbels waardoor het loopcomfort verbetert, vermoeide voeten 
tot het verleden behoren en de bloedcirculatie wordt gestimuleerd. 
Stijl en comfort gaan dus zeker samen!

Ook zwarte pumps speciaal voor de stewardess zijn weer in voor-
raad. En een nieuw merk voor de zomer zijn de Menorkinas; de ori-
ginele leren handgemaakte sandalen uit de Balearen eilanden. Hier-
onder een greep uit de collectie. Het adres is Gasstraat 17, Castri-
cum, tel.: 0251-650190.

Alkmaar - Bij Riesch Mode kunnen vrouwen terecht 
voor kleding in de maten 36 tot en met 56, van 
sportief tot klassiek. Dus ook dames met een ma-
tje meer hebben hier een uitgebreide keuze. Bij de 
inkoop let eigenaresse Juut op het draagcomfort 
van de kleding en daarnaast moet de kleding goed 
te combineren zijn. Zij gaat uitsluitend voor kwaliteit 
die toch betaalbaar is!
,,De voorjaars- en zomercollectie laat veel fris-
se kleuren zien die onderling goed gecombineerd 
kunnen worden”, vertelt Juut.. ,,Een zeer geliefd ar-
tikel is de pantalon met elastische taille in de maten 
38 tot en met 54 in vele kleuren

en ook in korte lengtematen. Natuurlijk helpen wij 
iedereen graag met een eerlijk advies. Als extra 
service geven wij kleding op zicht mee of komen 
we op afspraak bij onze klanten thuis.” Bij Riesch 
Mode wordt ook alle kleding vermaakt tegen een 
kleine vergoeding. Wie nieuwsgierig is geworden 
naar de nieuwe collectie loopt gewoon eens binnen 
om rond te snuffelen. Riesch Mode is te vinden op 
de Schoutenstraat 26 in het centrum van Alkmaar. 
De openingstijden zijn dinsdag tot en met zaterdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. Tijdens koopavond of koop-
zondag is Riesch Mode gesloten. Wie meer wil we-
ten belt naar 072-5116000 tijdens de openingsuren.

Het is lente bij Riesch Mode!
Voor de modieuze en 
sportieve vrouw van nu
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Mooie nieuwe merken 
bij damesmode Klaver 5

Uitgeest - Met twee nieuwe verfrissende merken in het assortiment 
zijn ze bij Klaver 5 helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Het toch 
al prachtige assortiment in de damesmodewinkel van Uitgeest is uit-
gebreid met de merken Geisha en Soyaconcept. Allereerst het Ne-
derlandse merk Geisha. Vrouwen die houden van opvallende kleding 
kunnen niet om Geisha heen. Het merk heeft dit seizoen veel items in 
met zowel grafische als natuurlijke prints in mooie combinaties van 
kleuren. Vooral shirts met portretfoto’s komen vaak terug in de collec-
tie. En dat is nou juist een van de belangrijkste trends voor dit seizoen. 
Combineer zo’n shirt met stoere baggy jeans of een gekleurde skin-
ny en een colbert. Het tweede nieuwe merk bij Klaver 5 is het Deense 
merk Soyaconcept. Het merk Soyaconcept brengt vrouwenmode op 
de markt met een pasbereik van maat 36 t/m 46. Ook de wat grote-
re dames zitten vanaf nu dus goed bij Klaver 5. Het merk voert een 
complete verfijnde modische damescollectie met gevoel voor detail, 
subtiel en niet ‘overdone’.  De artikelen zijn kwalitatief goed met een 
bijzonder interessante prijsstelling. Soyaconcept komt iedere maand 
met nieuwe artikelen in de winkel in de allerlaatste modekleuren. De 
nieuwste collecties zijn doorlopend te bekijken op www.soya.nl. 

Bovenstaande merken zijn uitermate goed te combineren met de rui-
me collectie broeken van MAC die ook in diverse modische kleuren 
en designs verkrijgbaar zijn bij Klaver 5. Daarnaast zijn er nog de kle-
dingmerken Sandwich en Jackpot, de lederen tassen van Sticksands-
tones, en de prachtige handgemaakte sierraden van Pimps&Pearls.
Een professioneel team staat klaar om iedereen vrijblijvend te advi-
seren. Volg Klaver 5 is te volgen op Facebook en bezokers maken 
kans op een modieuze shawl. Klaver 5, Middelweg 81-A, Uitgeest, 
tel.: 0251-315596.

Binnen twee weken 
bikiniklaar bij Hypoxi

Castricum - Hypoxi en Ladies Fitness is al ruim zeven jaar een begrip in 
Castricum en omstreken. Elk voorjaar zijn er weer veel klanten die snel 
een maatje minder willen. Het is voor de medewerkers erg leuk om te 
zien hoeveel mensen na één of meerdere jaren terugkeren. 
Het resultaat met Hypoxi is langdurig. Toch kan het gebeuren dat er 
jaarlijks een paar kilo’s bijkomen door verkeerde eetgewoonten of te 
weinig bewegen. Deze mensen kiezen dan weer voor Hypoxi om die 
kilo’s er in korte tijd en op de juiste plaatsen af te krijgen. Dat zegt veel 
over de werking en resultaten, maar natuurlijk ook over de medewer-
kers en de sfeer. Vanaf dit 
voorjaar zal afvallen  nog 
sneller en voordeliger kun-
nen dan voorheen. Hypo-
xi Castricum heeft namelijk 
een nieuwe kuur. Binnen 
twee weken verliest men 
meer dan twintig centime-
ter op buik, billen en benen. 
Binnen twee weken bikini-
klaar is de nieuwe slogan. 

Neem bij interesse contact 
op met Hypoxi Castricum, 
0251-676 516 of via info@
hypoxistudiocastricum.nl. 
Het adres is Burgemees-
ter Mooijstraat 24C, Castri-
cum.

Weg met ongewenste haargroei dankzij iPulse!
Castricum - Met de zomer in het vooruitzicht is de 
ideale tijd aangebroken om te starten met ont-
haren met de iPulse. Dit kan men laten doen in 
Schoonheidssalon Mystique van Trudy Veldt. iPulse 
is de nieuwste innovatie op het gebied van de be-
kende lichtflitstechnologie. Elektrisch ontharen be-
hoort ook tot de mogelijkheden. Bij het behande-
len van overbeharing in het gezicht, is een vergoe-
ding van de zorgverzekering mogelijk. Ook de zo-
mer in zonder zorgen over de steeds terugkeren-
de ongewenste haargroei? iPulse maakt de tradi-
tionele manieren van ontharen overbodig. Sche-
ren, harsen, epileren en ontharingscrèmes beho-
ren sinds de introductie van de iPulse voorgoed 
tot het verleden. Bij IPL ontharen worden de haar-
wortels vernietigd door middel van lichtflitsen. De 
lichtflits komt via het pigment in de haarwortel en 

wordt omgezet in warmte. De haarwortel wordt 
door de warmte vernietigd en op die plaats zal de 
haar niet meer terugkomen. Trudy: ,,Haren groei-
en constant, in verschillende fases. Alleen haren in 
de groeifase kunnen vernietigd worden, want dan 
staat het haar in direct contact met de haarwortel. 
De behandeling is eens per vier of zes weken, een 
aantal maanden lang. Hoeveel behandelingen er 
nodig zijn is bij iedereen anders en ligt aan een 
aantal factoren, zoals huidskleur, leeftijd en hor-
monen. Afhankelijk van kleur, structuur en plaats 
van het haar, blijft de beharing weg. De iPulse 
werkt vriendelijk en veilig doordat precies het juiste 
warmteprofiel in de huid wordt afgegeven.” Maak 
een afspraak voor een intakegesprek. Nieuwsgie-
rig? Salon Mystique is gevestigd op de Geelvinck-
straat 54 in Castricum, tel.: 0251-650240.

Glanda Mode 
bestaat bijna 50 jaar!

Heemskerk - Glanda Mode bestaat al meer dan 49 
jaar. Toen werd de gloednieuwe winkelgalerij aan 
de Beethovenstraat feestelijk geopend. ‘Mejuffrouw’ 
zoals dat destijds heette, An Glandorf kwam van-
uit Zaandam naar Heemskerk om hier haar textiel-
winkel te openen. Na zo’n 25 jaar kwam mevrouw 
Nel Dam-Koper erbij. De naam van de winkel Glan-
Da, was een samenvoeging van het begin van  bei-
de achternamen. Samen zetten de dames de win-
kel voort. Inmiddels voert de dochter van Nel Dam, 
Mariska Dam, al 10 jaar de scepter bij Glanda Mo-
de. Het is nog bijna exact hetzelfde in de winkel als 
het een halve eeuw geleden was. Uniek in zijn soort 
en dat weet een zeer grote klantenkring. Mensen ko-
men uit de wijde regio, als Alkmaar en Zaanstad, 
naar de winkel die sinds voorjaar 2012 in het tijdelijke 
onderkomen aan de Maerelaan dichtbij de rotonde 
is gevestigd. Eind 2013 wordt de verhuizing naar het 
prachtige nieuwe winkelcentrum verwacht waar mo-
menteel aan wordt gewerkt. Glanda verkoopt mer-
ken die je bijna nergens meer kunt krijgen. Hollandia 

ondergoed en Robson herenpyjama’s bijvoorbeeld. 
Er is dames- en babymode (t/m maat 86) in prachti-
ge kleuren en modellen. In ondermode en nachtmo-
de voor dames, heren en kinderen is Glanda gespe-
cialiseerd. Er is een zeer uitgebreide collectie onder-
goed voor dames en heren en nu ook van het merk 
Mey voor dames. Voorts kan men voor babykleertjes 
leuk terecht bij Glanda Mode. 
Behalve onder- en bovenmode zijn de kleinvakartike-
len erg populair. Garen, ritsen, noem het maar op en 
het is verkrijgbaar. 

Al bijna 50 jaar is de service van Glanda Mode be-
kend. Men kan bijvoorbeeld kleding op zicht mee 
krijgen en indien gewenst is er persoonlijk advies en 
hulp bij het passen. 
Parkeren is nog steeds geen probleem. Ga binnen-
kort eens een kijkje nemen in deze winkel, zoals je 
die niet vaak meer tegenkomt. Glanda Mode tijde-
lijk aan de Maerelaan in Heemskerk, dichtbij de ro-
tonde.

Verschillende workshops in aantocht

De Kapsalon is volop in beweging
Castricum - Ron en Carola Kuster van De Kap-
salon, al twintig jaar gevestigd op de Torenstraat 
32, zitten niet bepaald stil. De komende tijd wor-
den aantrekkelijke workshops aangeboden die 
voor iedereen toegankelijk zijn. Allereerst vindt 
zaterdag 23 maart de workshop ‘Hoe fohn ik 
mijn eigen haar?’ plaats van 14.30 tot 16.30 uur
.                                                                Carola: ,,Als 
je bij de kapper vandaan komt, zit je haar zo mooi, 
maar hoe doe je dat nu zelf? Op deze middag ge-
ven wij handige, persoonlijke tips en tricks over de 
producten die geschikt zijn om te gebruiken. Het 
wordt gezellig met een hapje en een drankje en 
de deelnemers krijgen een leuke goodie bag mee 
naar huis. Meedoen kost 25 euro.” Geheel gratis is 
de workshop die ingaat op hoofdhuidproblemen 
zoals haaruitval, psoriasis, eczeem en roos. Deze 
vindt plaats op woensdagavond 3 april. 
,,Peter van Mediceuticals geeft tijdens deze work-
shop uitleg wat zijn producten kunnen doen bij 
haar- en hoofdhuidproblemen”, vervolgt Caro-
la. ,,Zelf heb ik onlangs de opleiding dermatolo-
gie succesvol voltooid bij U-Consultancy, dus men-
sen met hoofdhuidproblemen kunnen bij ons re-
kenen op een gedegen analyse en een vakkun-
dig advies.” 
Binnenkort volgt bovendien een workshop haar 

invlechten voor moeders en dochters. De datum 
wordt binnenkort op de website www.dekapsalon.
nl bekendgemaakt. Tot het einde van de maand 
geldt een actie op de heerlijke Sebastian verzor-
gingsproducten. Bij aankoop van een product krijgt 
men tien procent korting, bij twee twintig en bij drie 
dertig procent korting. Bij De Kapsalon kan men 
met of zonder afspraak terecht. Opgeven voor de 
workshops of het maken van een afspraak: tel.: 
0251-671290 of via info@dekapsalon.nl. 
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3FC Uitgeest zet stappen!
Uitgeest - Met stoer spel, dege-
lijk verdedigen en soms vloeiend 
maar ook lichtzinnig aanvals-
spel is FC Uitgeest tegen Hoog-
land een flinke stap dichterbij de 
doelstelling “handhaven” in de 
Eerste Klasse gekomen.
Een fraaie overwinning (2-0) 
zorgde na afloop voor een op-
perbeste stemming. Achterin 
werd weinig weggegeven, op het 
middenveld werd gebikkeld en 
heerste Bart Meijland, terwijl er 
voorin voortdurend dreiging uit-
ging van Pim Molenaar en van-
daag vooral, de terecht tot Bak-
kum en Krookspeler van de wed-
strijd gekozen, Stefan Winter. 

FCU begon voortvarend aan de 
wedstrijd waarbij vooral Stefan 
Winter zich onderscheidde met 
een aantal snelle runs langs de 
zijlijn. Toch was het Hoogland 
dat de eerste echte kans kreeg. 
Een misverstand in de Uitgees-
ter defensie bood spits Heide-
veld een goede kans maar ge-
lukkig was doelman Alders alert. 
Even later was het Pim Molenaar 
die de pech had dat zijn schot 
door de paal werd gekeerd. Zo 
golfde het spel heen en weer 
maar was het toch FCU dat ver-
diend op voorsprong kwam. In 

de 15e minuut werd een vrije 
trap snoeihard ingekopt door 
Sander van den Helder maar he-
laas stond wederom het paal-
werk in de weg. De terugsprin-
gende bal werd echter door de 
alerte Pim Molenaar alsnog ach-
ter doelman van Diemen getikt. 
1-0.  FCU bleef aandringen en 
dat leidde in de 36e minuut tot 
een hoekschop. De strak aan-
gesneden bal werd zonder de 
grond te raken op fluwelen wij-
ze door Bart Meijland (weer hij) 
met de binnenkant voet gepro-
moveerd tot een uiterst precieze 
schuiver in de hoek. 2-0.
In de tweede helft was het voor-
al Hoogland dat alle moeite deed 
de schade te herstellen. FCU 
leunde wat achterover en liet de 
tegenstander komen. Het was in 
die fase vooral de verdediging 
van FCU die zich onderscheid-
de. Het duo Paul Groen en San-
der van den Helder begint steeds 
meer te lijken op het ooit roem-
ruchte Feyenoord-duo (ken uw 
klassiekers) (IJzeren) Rinus Is-
raël en Theo (de tank) Laseroms 
waarbij de taakverdeling heel 
eenvoudig was: “Theo vangt ze 
op en Rinus schopt ze onderuit”. 
In het laatste kwartier waren 
door het aandringen van Hoog-

land de kansen om de voor-
sprong verder uit te bouwen 
niet meer op de vingers van één 
hand te tellen. Helaas stond het 
vizier niet op scherp of stond het 
houtwerk in de weg. 
Zo stond er na negentig minu-
ten 2-0 op het scorebord en zou 
je na vandaag over FC Uitgeest 
kunnen zeggen : “One small step 
for a man, but one giant leap 
for mankind” (Armstrong op de 
maan in 1969).  

Bakkum en Krookspeler van 
de wedstrijd: Stefan Winter
Om hem moverende redenen 
heeft Stefan een tijdje ontbro-
ken in het keurkorps van FC Uit-
geest. Sinds enige weken maakt 
hij echter weer zijn opwachting 
in het eerste elftal en met suc-
ces. Hij is gretig, gedreven en 
voortdurend dreigend. Zondag 
liet hij het allemaal zien en werd 
daarmee Bakkum en Krookspe-
ler van de wedstrijd. Stefan van 
harte gefeliciteerd. (De Afvallen-
de Bal)

FC Uitgeest: Alders, Out, Groen, 
van den Helder, de Jong, den Nijs, 
Molenaar, Meijland (66e Hollen-
berg), Koedijk( 59e Smit), van 
Boxtel, Winter.

FC Uitgeest-Vriendinnentoernooi
Uitgeest - FC Uitgeest organi-
seert op 19 april een Vriendin-
nentoernooi, gesponsord door 
Reco Autoschade Haarlem. De-
ze avond is voor alle meiden van 
6 tot en met 18 jaar, die het leuk 
vinden om een avondje te voet-
ballen. Alle meiden van FC Uit-
geest  mogen op deze avond 
hun vriendinnetjes, buurmeisjes 
of nichtjes meenemen om sa-
men te voetballen.
Vanaf 17.00 uur is het clubhuis 
geopend en om 18.00 uur star-
ten de eerste wedstrijdjes voor 
de D-E-F pupillen van 6 tot en 
met 12 jaar. Om 19.30 uur star-
ten de matches voor A-B-C ju-

nioren de meiden van 13 tot 18 
jaar. De wedstrijden worden ge-
speeld op een half veld. Familie 
en vrienden zijn natuurlijk van 
harte welkom om de meisjes aan 
te moedigen!

FC Uitgeest heeft inmiddels al 
meer dan 100 vrouwelijke leden. 
Zes meidenteams spelen mee 
in de competitie. De speelsters 
trainen één of twee keer per 
week en op zaterdag spelen zij 
een wedstrijd. Alleen het A juni-
orenteam van de meiden speelt 
op zondag. ,,Wij rekenen op gro-
te deelname tijdens de vriendin-
nenavond en wij hopen dat we 

de meisjes enthousiast kunnen 
maken zodat er nog meer mei-
den bij FC Uitgeest komen voet-
ballen.” Aldus de enthousiaste 
FC Uitgeest-dames. Ze hebben 
er veel zin in!

Heb jij interesse om aan deze 
avond deel te nemen? Heb je 
vragen en/of wil je je aanmel-
den, neem dan contact op met 
coördinator Sandra van Egmond 
(06-12926463) Haar mailadres 
is: heisa63@gmail.com Of meld 
je aan bij één van de meiden die 
al in een van de meidenteams 
voetballen. Inschrijven is moge-
lijk tot 24 maart aanstaande.

Donderdag 21 maart dames:
Uitgeest VR1-Monnickendam VR1 19:30

Zaterdag 23 maart pupillen:
Uitgeest D1-DEM D1 11:30
Uitgeest D2-Victoria O D1 13:00
Bergen D1-Uitgeest D3 12:00
Sporting S D1-Uitgeest D4 12:00
Uitgeest D5-Alkmaarsche Boys D2 18:30
Uitgeest D5-AFC 34 D4 11:30
Uitgeest D6-Foresters de D6 12:30
Uitgeest D7-Koedijk D8 11:00
Meervogels 31 D4-Uitgeest D8 10:15
Uitgeest E1-Volendam (rkav) E1 10:00
Foresters de E3-Uitgeest E2 11:30
Uitgeest E3-Jong Holland E1 11:30
Uitgeest E4-Adelbert St E1 10:15
Uitgeest E5-Jong Holland E4 09:00
Uitgeest E6-Kolping Boys E10 11:30
BOL E3-Uitgeest E7 09:00
LSVV E7-Uitgeest E8 11:15
Koedijk E8-Uitgeest E9 08:45
Vrone E9-Uitgeest E10 15:00
Foresters de E10-Uitgeest E11 11:30
Uitgeest F1-LSVV F2 09:00
Castricum F4-Uitgeest F2 09:00
Zeevogels F2-Uitgeest F3 09:00
Uitgeest F4-Foresters de F7 10:15
RKEDO F3-Uitgeest F5 09:30
Vitesse 22 F3-Uitgeest F7 09:15
Uitgeest F8-Zeevogels F5 09:00
LSVV F7-Uitgeest F9 09:00
Uitgeest F10-Kolping Boys F9 09:00
Foresters de MP1-Uitgeest MP1 09:00
Uitgeest MP2-Berdos MP1 09:00
Junioren:
Uitgeest B1-Waterwijk B1 14:45
OFC B1-Uitgeest B2 14:30
Dirkshorn B1-Uitgeest B3 14:00
Kolping Boys B5-Uitgeest B5 15:00

KFC C1-Uitgeest C1 12:15
Uitgeest C2-Koedijk C2 14:45
Uitgeest C3-IVV C2 13:00
Zaanlandia C4-Uitgeest C4 15:00
Purmerland C3-Uitgeest C5 13:00
Uitgeest C6-RCZ C2 14:45
G-team:
Overamstel G1G-Uitgeest G1 11:45
WSV 30 G1-Uitgeest G2 13:00
Overbos JG1-Uitgeest JG1 12:45
Meisjes: 
Uitgeest MB1-SRC MB1 14:30
Uitgeest MC1-Kolping Boys MC1 13:00
Uitgeest MC2-Dynamo MC1 10:15
DTS MD1-Uitgeest MD1 12:15
LSVV MD2-Uitgeest MD2 09:00
Uitgeest ME1=vrij

Zondag 24 maart senioren: 
DWV 1-Uitgeest 1 14:00
DCG 2-Uitgeest 2 11:00
Uitgeest 3-JVC 2 10:30
Meervogels 31 4-Uitgeest 4 11:00
Foresters de 6-Uitgeest 5 14:00
Uitgeest 6-Alkmaarsche Boys 3 13:30
Uitgeest 7-Purmersteijn 6 10:30
DTS 4-Uitgeest 8 11:00
Uitgeest 9-LSVV 6 12:45
Uitgeest 10-Koedijk 9 12:45
Uitgeest 11-ADO ‘20 13 10:30
Uitgeest 12-Limmen 9 10:30
Zeevogels 4-Uitgeest 13 11:00
Junioren:
Uitgeest A1-Zaanlandia A1 11:00
Egmondia A1-Uitgeest A2 11:00
Uitgeest A3-Hugo Boys A2 13:30
Dames:
Uitgeest VR1-WMC VR1 12:30
Meisjes: 
WSV 30 MA1-Uitgeest MA1 12:00

Onderlinge wedstrijden 
bij turnvereniging Unitas
Uitgeest - Zaterdag 23 maart zij 
de Onderlinge Wedstrijden van 
turnvereniging Unitas Uitgeest 
in Sporthal De Meet in Uitgeest. 
De selectiegroepen beginnen 
deze wedstrijddag om 9.15 uur. 
De selectieturnsters winnen in 
de regionale en districtswed-
strijden veel medailles, het is dus 
zeker de moeite waard om een 
kijkje te komen nemen. 

Na deze wedstrijd volgt de de-
monstratie, ook van de selectie-
turnsters. 

De wedstrijddag wordt afgeslo-
ten door de recreatiegroepen. 
De turnsters hebben allemaal 
hard gewerkt aan hun oefenin-
gen en willen het dan ook graag 
aan u laten zien. Deze wedstrijd 
zal rond 12.30 uur beginnen. 

Purser KLM te gast bij 
Vrouwen van Nu

Uitgeest - Donderdag 21 maart 
komt Nathalie de Bakker bij 
Vrouwen van Nu vertellen over 
haar werk als purser bij de KLM.
Zij neemt de toehoorders mee 
op een reis naar Hong Kong door 
middel van foto’s en vertelt on-
derweg alle ‘ins en outs’ van wat 
er bij deze baan komt kijken.
Tussendoor zal zij vragen beant-

woorden, zodat het een interac-
tieve avond wordt.
De avond begint om 20.00 uur in 
Dorpshuis De Zwaan. Niet-leden 
zijn van harte welkom. Zij beta-
len 5 euro inclusief koffie of thee.
Voor meer informatie kunt u bel-
len met Wil Feenstra-Kuijs, tel. 
0251-311421 of mailen met wil-
feenstra@casema.nl.
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Janouk Scholten, Demi Hanssen, Eva Schimmel en Lea van Diemen

Unitas succesvol op 
Finale Zuid-wedstrijd
Uitgeest - Zaterdag 16 maart 
vond de Finale Zuid wedstrijd 
plaats voor de 4e divisie turn-
sters. Deze wedstrijd werd ge-
houden in de Turnace Sporthal 
in Amsterdam.

In de eerste wedstrijd kwamen 
voor Unitas uit Uitgeest 4 turn-
sters uit. De vier jeugdturnsters  
Eva Schimmel, Lea van Diemen, 
Demi Hanssen en Janouk Schol-
ten begonnen de wedstrijd met 
balk en iedereen deed het erg 
goed, want ze zijn alle 4 op de 
balk gebleven. Een goed begin 
van de wedstrijd, want de ove-
rige toestellen gingen ook erg 
goed. Eva had zelfs het hoog-
ste cijfer op brug en Demi was 
2e. Lea sprong voor het eerst 
een ‘half in half uit’ op sprong en 
werd mooi 3e en Janouk behaal-

de een fraaie 4e plaats op balk. 
Een mooie uitslag: Eva 2e, Demi 
5e, Lea 6e en Janouk 12e. 

In de tweede wedstrijd deden 3 
turnsters van Unitas mee. De pu-
pillen 1 turnsters begonnen ook 
met balk en helaas bleef alleen 
Elina Muyskens erop staan. Zij 
had ook de hoogste score van de 
dag: 13.10 en was 3e op sprong 
met 13.55. Sarah Dumpelmann 
had vandaag een beetje pech op 
balk en brug, maar had wel het 
hoogste cijfer op sprong, 13.950 
en het tweede cijfer op vloer, 
13.200. Quirine Zonneveld was 
op brug tweede met 13.80.
Sarah en Elina zijn uiteindelijk 
vijfde geworden en kregen een 
mooie medaille. Quirine werd 
uiteindelijk twaalfde en daar was 
iedereen heel blij mee.

Evelien Schouten, Merel Schouten en Josephine Gilissen

In de derde wedstrijd deden er 2 
senior turnsters en 1 pupillen 2 
turnster mee.
Josephine Gilissen turnde voor 
het eerst in haar brugoefening 
een wippertje en het was prima 
gelukt 3e  op balk werd ze zelfs 
1e en op vloer 3e. Josephine ein-
digde op een prima 2e plaats 
op 0.2 van de nummer 1. Eve-
lien Schouten heeft het ook uit-
stekend gedaan met een mooie 
sprong (3e) en balk ook een 3e 
plaats. Zij werd in totaal ook 3e. 

Merel Schouten heeft het tot het 
laatste toestel prima gedaan, 
maar bij het laatste onderdeel 
viel ze twee keer van de balk af 
en dat was jammer genoeg één 
keer teveel, want je kon je tij-
dens deze wedstrijd ook plaat-
sen voor de Regio Kampioen-
schappen op 7 april in Beverwijk. 
Helaas is het Merel niet gelukt 
om zich te plaatsen voor de Re-
gio Kampioenschappen. Ze viel 
er net buiten.
Alle andere turnsters hebben 
zich wel weten te plaatsen voor 
de Regio Kampioenschappen op 
7 april in Beverwijk.

Quirine Zonneveld, Sarah Dum-
pelmann en Elina Muyskens

Uitgeest - Deze week speelt 
Stormvogels niet, pas tweede 
paasdag is de start van het ver-
volg veldcompetitie met de wed-
strijd tegen koploper Furore. Wel 
werd dinsdagavond een extra 
jaarvergadering gehouden met 
als inzet onder andere het kiezen 
van een nieuwe voorzitter. Hoe 
dat is afgelopen hoop ik u vol-
gende week te kunnen berichten 
daar de kopij maandag al binnen 
moest zijn.
Het is altijd een behoorlijke over-
gang, eerst de veldcompetitie 
tot in november de zaalcompe-
titie  van start gaat en dan eind 
maart/begin april de hervatting  
van de veldcompetitie.

Op het hoogste niveau van korf-
ballend Nederland loopt de zaal-
competitie ook naar het einde, 
de eerste vier teams gaan zo-
als gebruikelijk de play offs spe-
len waarna de finale in Ahoy de 
nieuwe kampioen van Neder-
land zal opleveren. De regeren-
de landskampioen Koog Zaan-
dijk lijkt wederom de play offs 
te gaan halen en in Ahoy weer 
de titel te gaan verdedigen. Er 
zijn nu nog vijf teams die in aan-
merking komen, PKC uit Pa-
pendrecht, Fortuna Delft, Koog 
Zaandijk, Blauwwit en DVO. De 
laatste ploeg staat twee punten 
achter op Blauwwit dat vierde 
staat. (Edu Snijder)

     Korfbalflits
       Stormvogels

Twee keer podium voor 
Fietsshop Uitgeest
Uitgeest - Voor het team van 
Fietsshop Uitgeest is het seizoen 
weer van start gegaan. De Endu-
ro wedstrijd in Esneux in België 
was dit weekeinde de eerste test.
Bijna het hele team kwam aan 
de start in deze toch wel pitti-
ge wedstrijd. Vorig jaar moesten 
ze een aantal proeven terug om-
hoog rijden en dat is zwaar.
Vivian Smeets was net herstel-
lende van een vervelende ver-
koudheid en sloeg deze wed-
strijd over. Kristien Nelen, die 
eigenlijk een UCI XC wedstrijd 
had, nam haar plaats in.
De weersvoorspellingen wa-
ren niet best, sneeuw en regen. 
Aangekomen in Esneux viel de 
sneeuw mee en het bleef ook 
droog. Wel af en toe de zon, 
maar het parkoers was nat en 
modderig.
De deelnemers moesten 6 proe-
ven afleggen en ze wisten dat 
het met deze omstandighe-
den zwaar zou worden. Het hele 
team startte bij elkaar en ze had-
den dus veel steun aan elkaar.
De meiden hadden een onder-
linge competitie, Eline Nijhuis en 
Kristien Nelen zouden de snel-

ste zijn waren de voorspellingen. 
Maar de derde plaats stond nog 
geheel open, de hoop was op Ri-
anne gevestigd die haar eerste 
enduro-wedstrijd reed.
Bij de heren rijdt Hans Haver 
nu bij de masters 40+ en Ni-
gel Spoor bij de elite. Het team 
uit Uitgeest had ook 2 gastrij-
ders mee: Dennis Zuidmulder en 
Niels de Wit. Uiteindelijk werden 
twee podiumplaatsen gehaald 
door Kristien (1e) en Eline (2e) 
en werd Rianne vierde.
Wilt u het team steunen, kijk 
eens op de onderstaande link: 
http://sportdelen.nl/initiatief/
top-5-enduro-biken. (Hans Ha-
ver)

Oud papier-actie
Uitgeest - Zaterdag 23 maart is 
er weer een oude krantenactie 
bij de Binnenmeerschool aan de 
Langebuurt in Uitgeest. U kunt 
kranten, liefst gewogen en goed 
gebundeld, inleveren tussen 9.00 
en 11.00 uur. Voor iedere 10 kilo 
krijgt u een stempel op de stem-
pelkaart.
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