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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Voorjaarsconcert 
Uitgeester Harmonie

Uitgeest - Op zaterdag 29 maart 
om 20.00 uur houdt de Uitgees-
ter Harmonie haar voorjaarscon-
cert in De Zwaan.
De kinderen van de groep Alge-
mene Muzikale Vorming zullen 
bij een aantal nummers (o.a. de 

Cupsong) meespelen.
Er wordt een gezellig en geva-
rieerd luisterprogramma ge-
speeld, met o.a. Crazy Little thing 
called love, I will follow him, Bra-
veheart en nummers van bij-
voorbeeld Marco Borsato en Eric 

Clapton. Kaarten zijn verkrijg-
baar via Kaartenconcert@gmail.
com, maximaal twee per bestel-
ling. 
De entree bedraagt 5 euro, voor 
donateurs is de eerste kaart gra-
tis.

In actie voor Pink Ribbon
Uitgeest - Het begon allemaal 
met een interessante opdracht 
voor school. Iets bedenken om 
geld op te halen voor een goed 
doel. Je hoefde het alleen maar 
te bedenken, maar Nieke Mole-
naar en Fleur Blok  dachten daar 
anders over. Waarom dóen we 
het niet gewoon, vroegen ze zich 
af. En ze voegden de daad bij het 
woord. Zo ging een mooie actie 
van start. Het werd al snel dui-
delijk dat Stichting Pink Ribbon 
het goede doel moest worden.  
Stichting Pink Ribbon vraagt 
aandacht voor borstkanker. Zij 
financieren projecten en onder-
zoeken op het gebied van be-
handeling, nazorg en lange ter-
mijn effecten van borstkanker. 
Een uitstekend doel, dat is dui-
delijk. 
Nieke en Fleur gingen meteen 

van start. Ze gingen langs de 
huizen om te vragen of ze klus-
jes konden doen. Het maak-
te niet uit wat, ze deden van al-
les: auto´s wassen, flessen weg-
brengen, ramen lappen, zelfge-
maakte armbandjes verkopen... 
Deze dames zijn van alle mark-
ten thuis! Ook Lot Molenaar en 
Robin Lammerts-van Buren heb-
ben hun steentje bijgedragen 
aan dit project. Veel mensen wa-
ren heel erg enthousiast en von-
den het initiatief van de meisjes 
heel mooi. Wie heeft daar niet 
iets voor over?! 

Na vele klusjes hebben de da-
mes meer dan 70 euro opge-
haald! Een mooi bedrag, waar 
hard voor gewerkt is. Pink Rib-
bon zal heel blij zijn met deze bij-
drage! Goed gedaan!!!

Man overvallen 
in zijn woning
Uitgeest - In de nacht van vo-
rige week vrijdag op zaterdag 
tussen 01.15 en 01.45 uur is een 
man overvallen in zijn woning 
aan de Prinses Beatrixstraat. De 
bewoner hoorde lawaai en zag 
een onbekende man in zijn wo-
ning staan.
De verdachte vroeg geld, kreeg 
dit niet en vluchtte vervolgens de 
woning uit. 
De politie is direct een onderzoek 
gestart en verzoekt getuigen die 
tussen 01.00 uur en 02.00 uur 
verdachte personen of voertui-
gen hebben gezien in de omge-
ving van de Prinses Beatrixstraat 
contact op te nemen met de po-
litie via 0900 – 8844.

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

iedere week op de 
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Uitgeester Frank Borst 
naar NK Bouwtimmeren
Uitgeest - Op de Fabo sloeg de 
nu 19-jarige Uitgeester Frank 
Borst al met veel enthousiasme 
de spijker op zijn kop, dus niet 
zo verwonderlijk dat hij de bouw 
in wilde.
Nu leert hij al tweeënhalf jaar 
aan de bouwopleiding ‘Bouw-
mensen Kennemerland’ in Be-
verwijk en dat bevalt meer dan 
goed. Tekeningen met maten le-
zen, hoofdrekenen en timmeren, 
deze Uitgeester wordt er vrolijk 
van.  Frank: “Ik ben geen jongen 
die stil kan zitten, houd van af-
wisseling en maak graag van al-
les dus het was een logische 
keuze.”
Nog niet zo lang geleden werd 
Frank apart genomen door twee 
timmerleraren die hem vroe-
gen of hij mee wilde doen aan 
het Nederlands Kampioenschap 
Bouwtimmeren. Skills Nether-
lands, de roc’s en enkele betrok-
kenen bij vakwedstrijden in de 
bouw meenden dat mbo-bouw-
studenten de kans moeten krij-
gen om hun vakmanschap en ta-
lent te presenteren. De vakwed-
strijden zijn gebaseerd op de 
kwalificatiedossiers en de wed-
strijden worden ingezet als les- 
en toetsingsmateriaal en als 
voorbereiding op een examen of 
proeve van bekwaamheid.
Frank lachend: “Ik voelde me 
vereerd dat ik uitgekozen werd 
en dacht meteen VET! Ze vertel-
den dat ze iemand wilden stu-
ren die stressbestendig is, onder 

tijdsdruk kan presteren en, niet 
geheel onbelangrijk,  je moet 
kunnen timmeren. Momenteel 
loop ik stage bij een bedrijf en 
dat gaat ook goed.” 
Wat deze bescheiden leerling 
niet vertelt is dat studenten ge-
kozen worden op veel meer kwa-
liteiten. Het moeten namelijk 
mbo-studenten zijn die nu al uit-
zonderlijke prestaties leveren en 
opvallen qua motivatie, doorzet-
tingsvermogen en mentaliteit.
De afgelopen tijd heeft Frank 
flink geoefend op het maken van 
de hoek van een dakconstruc-
tie want dat zal de opdracht zijn. 
Nadat de leraar het had voorge-
daan ging Frank zelf aan de slag. 
Frank: “Ik ging in mijn enthou-
siasme wel eens iets te snel en 
maakte dan foutjes maar vorige 

week donderdag was de gene-
rale repetitie waar de belangrijk-
ste dingen nog even goed wer-
den doorgesproken.”
Vrijdag 21 maart is het zover en 
gaat Frank met een leraar van 
school naar het Deltion College 
in Zwolle. De wedstrijd duurt zes 
uur en aan het eind van de dag 
hoort Frank of hij wellicht kans 
maakt om verder te komen. De 
winnaar maakt kans op uitzen-
ding naar EuroSkills 2014 in Lil-
le en/of WorldSkills 2015 in Soa 
Paulo. 
Zenuwachtig is hij nog niet, wel 
is hij nieuwsgierig en vindt het 
fantastisch dat hij dit allemaal 
gaat meemaken. Uitgeest zal 
duimen voor Frank die zijn ui-
terste best gaat doen. (Monique 
Teeling)

Vondel speelt 
‘Het Koekoeksnest’

Uitgeest - Bij Toneelvereniging 
Vondel zijn de laatste repetities 
gaande voor het toneelstuk ‘Het 
Koekoeksnest’, dat begin april 
wordt gespeeld in de Zwaan.
Als een boek tot een verfilming 
leidt, is dat meestal een reden 
om het boek te lezen en naar de 
film te gaan. Bij ‘One flew over 
the couckoo’s nest’ van Ben Ke-
sey is dat niet anders geweest. 
De interpretatie van de film is 
echter heel anders dan het boek. 
Bij de film draait het om de re-
belse hoofdfiguur, terwijl in het 
boek de stilzwijgende Indiaan de 
hoofdrol speelt. 
Als boek en film dan ook nog 
eens door Dale Wasserman be-
werkt worden tot een toneelstuk, 
dan word je weer een andere 
rolverdeling voorgeschoteld. De 
cliënten van de instelling heb-
ben in het stuk een vastomlijn-
de rol, waardoor de toeschouwer 
een completer beeld krijgt van 
het wel en wee in de inrichting. 
Zo wordt het een boeiend en in-
trigerend schouwspel, waar hila-
riteit en bittere ernst afwisselend 
de boventoon voeren. 

Om zich beter te kunnen inleven  
in de situatie en in de personen 
brachten de spelers van Vondel 
een bezoek aan Het Dolhuys in 
Haarlem. Een leerzame en in-
drukwekkende ervaring, die de 
spelers in hun spel konden mee-
nemen. 
Dit gevoegd bij de inspireren-
de en bevlogen regie van Ingrid 
Kluft  maakt dat “Het Koekoeks-
nest “ een bijzonder toneelstuk 
is, dat gezien mag worden.
En daartoe wordt u uiteraard in 
de gelegenheid gesteld.

Vondel brengt de uitvoeringen 
van dit stuk op 3, 4, 5 en 6 april in 
De Zwaan in Uitgeest. De voor-
stellingen op donderdag 3, vrij-
dag 4 en zaterdag 5 april begin-
nen om 20.15 uur. De matinee 
van zondag 6 april om 14.15 uur. 

Kaarten à 10 euro zijn verkrijg-
baar bij boek- en kantoorboek-
handel Schuyt,  Middelweg 139 
in Uitgeest. Ook kunt u deze 
kaarten bestellen op de reser-
veerlijn: 06-53513750, Tecla Jan-
sen. 

Toezichthouders in blauw uniform
Uitgeest - In de meeste geval-
len herken je een toezichthou-
der in recreatiegebied Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer aan zijn 
(of haar) groene pak. Maar wie 
in de komende twee weken een 
toezichthouder in het blauw te-
genkomt, ziet het goed. De blau-
we toezichthouders zijn stagi-
aires van de Veiligheidsacade-
mie in Schagen. Gestoken in het 
blauwe uniform van hun school, 
mogen vier stagiaires twee we-
ken lang op pad met de toezicht-
houders van de uitvoeringsorga-
nisatie Recreatie Noord-Holland 
(RNH).
De drie meiden en één jongen 
zitten in hun eerste jaar. Zij heb-
ben al een paar weken stage ge-
lopen in recreatiegebied Spaarn-
woude. In maart aan de voor-
avond van het recreatieseizoen 
gaan zij met flyers de bezoekers 
in recreatiegebied Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer onder ande-
re informeren dat honden bin-
nenkort weer moeten worden 
aangelijnd en in zwemzones niet 
mogen komen. Na afronding van 
hun driejarige opleiding mogen 
zij zich handhaver toezicht en 
veiligheid noemen. 
De toezichthouders van RNH 

waken over plezier én veiligheid 
van de recreant in een groot 
aantal recreatiegebieden, waar-
onder recreatiegebied Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer. Daar-
naast zetten zij met enige regel-
maat  hun ervaring en experti-
se in om jongere generaties op 
te leiden. Voorheen ontving RNH 
hele schoolklassen om te helpen 
bij onderhoudswerkzaamheden 
in het bos. De vakstage bij de 

afdeling Toezicht is een primeur 
en bevalt goed. “Dit zijn gemoti-
veerde jongeren die bewust heb-
ben gekozen voor een toekomst 
in dit vak”, aldus stagebegelei-
der Paul-Jan Oudeman. “Het is 
dankbaar werk om ze de prak-
tijk te laten zien van de theorie 
die ze op school leren.”
Kijk voor meer informatie op 
www.alkmaarder-enuitgeester-
meer.nl.

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d

1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Hazelnootschuim of 
Wienercafetaart E 7,95

Chocolade-cocoscake 
3+1 gratis!!!!!
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Geboren
Wonende te Castricum: 03-03-
2014: Abigail Saartje Hannah, 
dochter van  P.S. Krom en A.M.C. 
Liefting, geboren te Alkmaar. 04-
03-2014: Ties Johannes, zoon 
van R.J.A. Mooij en G.J. Nanne, 
geboren te Alkmaar. 06-03-2014: 
Noah Guus, zoon van A.H. de 
Loos en M.A. Zywicka, geboren 
te Beverwijk. 10-03-2014: Yan-
nick Thijmen, zoon  van N. van 
Graas en M.T. van der Galiën, ge-
boren te Beverwijk.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschappen
28-02-2014: Cornelissen, Reinier 
S. en Linden, Rianne, beiden wo-
nende te Castricum. 07-03-2014: 
Koedijker, Ralf J. en Homburg, 
Jessica H., beiden wonende te 
Castricum. 10-03-2014: Wang-
sarana, Werner S. en Verduijn, 
Esmée M., beiden wonende te 
Akersloot.

Overleden
Wonende te Castricum: 05-03-
2014: Friederich, Pieternella, oud 
85 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd geweest met A. van Elst. 
06-03-2014: Los, Johanna L., oud 
70 jaar, overleden te Castricum. 
11-03-2014: van der Werf, Adri-
aan M., oud 80 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met J.A.M. 
Geipel. Wonende te Limmen: 08-
03-2014: Jänichen, Hans R.A., 
oud 67 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met P.W.M. Fellin-
ger. Wonende te Akersloot: 10-
03-2014: Heijenga, Jan J., oud 78 
jaar, overleden te Bakkum, ge-
huwd met N.H. van Geest.
Wonende te Bakkum: 05-03-
2014: Kuipers, Sabrina, oud 36 
jaar, overleden te Bakkum. Wo-
nende te Purmerend: 08-03-
2014: van Grieken, Joannes H.L., 
oud 86 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met R.F.M. van 
Hees.

Burgerlijke Stand Castricum

Castricum - Zondag vond de 
twaalfjarige Chiel Dijkman een 
nest kievetseieren in het wei-
land van de gebroeders Res aan 
de Provincialeweg, de ooms van 
Chiel. 

De jongen heeft een passie voor 

weidevogels. Vorig jaar is Chiel 
met Jan Kuys van de Vogelwerk-
groep de weilanden ingetrokken 
om vogelnesten te zoeken. Dit 
keer ging hij alleen. Woensdag 
5 maart werd in Zaltbommel in 
de provincie Gelderland het eer-
ste kievitsei van 2014 gevonden. 

Castricum - Op vrijdag 21 
maart betreden drie bands het 
podium van De Bakkerij alter-
natieve rock, punk en funk: Twi-
ce The Same, Back at Seven en 
Different Homes. De zaal is om 
21.00 uur open en de entree is 
gratis. Zaterdag 22 maart is het 
feest met twee Ierse folkbands: 
Bunch of Bastards en The Royal 
Spuds. Aanvang 21.00 uur, en-
tree vier euro. 
Zondag 23 maart is er vanaf 
14.00 uur de Bakkerijveiling in 
De Kern op de Overtoom 15. Met 
sowieso dertig gevarieerde ka-
vels; van een pin-up kalender tot 
een rondvlucht boven Castricum 
en van handgemaakte tassen en 
kunstvoorwerpen tot marsepein-
taart. 
Twaalf vrijwilligers van de Bakke-
rij zijn verkozen om in hun meest 
uitdagende outfit en met zwoe-
le poses alle maanden van het 
jaar op de Bakkerij pin-up kalen-
der te sieren. De hoogste bieder 
van het eerste exemplaar krijgt 
een speciaal gesigneerde ver-
sie van de dames. En uiteraard 
is het voor het goede doel, want 
de volledige opbrengst gaat dus 
naar de uitbouw van de Bakke-
rij en de organisatie van het Uit-
JeBak! festival. De verjaardags-
kalender is ook los aan te schaf-

fen. Stuur een mail naar bakke-
rijkalender@hotmail.com onder 
vermelding van naam, telefoon-
nummer en het aantal kalenders. 
Kijk op http://veiling.podiumde-
bakkerij.nl voor meer informa-
tie. Na de veiling gaat De Bakke-
rij open voor de Open Mic.

Vijf bands op het podium
Veiling met pin-up 

kalender voor Bakkerij

Castricum - Jan Brasser (52 
jaar) uit Castricum kreeg dins-
dagvond een koninklijke onder-
scheiding opgespeld van burge-
meester Toon Mans. De brand-
weerman neemt afscheid na 
een ruim 25 jaar trouwe dienst 
aan het Castricumse korps. De 
in Bakkum opgegroeide vrijwil-
liger is bij Koninklijk besluit van 
28 november benoemd tot lid in 
de orde van Oranje Nassau. Op 1 
februari 1988 werd Brasser be-

noemd tot aspirant brandwacht. 
Al vlot promoveerde hij naar 
brandwacht, om via hoofdbrand-
wacht en onderbrandmeester op 
1 juni 2000 te worden bevorderd 
tot brandmeester. Vanaf 2007 
was de Castricummer postcom-
mandant in Castricum. 
Naast zijn brandweercarrière is 
de decorandus werkzaam bij Ta-
ta Steel en heeft hij samen met 
zijn broer Ton een caravanstal-
ling. 

Lintje voor Brasser na 
kwart eeuw brandweer

Akersloot - Tegelijk met de 
WhatsApp-groepen voor Cas-
tricum, die te vinden zijn via de 
Facebookpagina 'Je bent Castri-
cummer als' zijn ook Whatsapp 
groepen in Akersloot van start 
gegaan. Petra Nordholt, Ruben 
Noom en Carla Simons zijn de 
aanjagers en hebben de eerste 

Whatsapp-groep 130 aanmeldingen al binnen. De 
bedoeling is om elkaar informe-
ren bij het bij het zien van een
verdachte situatie of verdachte 
personen. 

Ook aansluiten bij de Akersloter 
versie? Neem dan contact op via 
petranordholt@gmail.com of via 
de Facebookpagina Alarmerin-
gen Akersloot.

Limmen - Anne Oudhuis en 
Floor van Woensel, beiden zes-
tien jaar oud, hebben de voor-
ronde van de Kunstbende Noord 
Holland gewonnen. Met hun 
dans staan zij zondag 3 mei in 
de landelijke finale in de Melk-
weg in Amsterdam. Van de acht 
deelnemers kwamen zij als bes-
te uit de strijd. Het thema van 
de Kunstbende is dit jaar 'Wordt 
Vervolgd'. Floor en Anne maak-
ten via beeld en dans duidelijk 

dat er voor kinderen in oorlogs-
gebieden vaak geen vervolg is.

Zaterdag 16 maart werd door 
Kunstbende een voorronde ge-
organiseerd in Noord-Holland. 
Op verschillende podia en za-
len in de Alkmaarse Telefoon-
centrale lieten Noord-Hollandse 
acts zien wat ze konden tijdens 
de jaarlijkse provincialevoorron-
de. In de categorie Taal werd Da-
vy Noort uit Castricum tweede.

In finale van Kunstbende
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Castricum - Shanty en folks-
ongkoor De Skulpers treedt op 
vrijdag 11 en zaterdag 12 april 
op in het Jac.P.Thijssecollege sa-
men met de Castricumse vier-
mansformatie Poker. Samen ma-
ken zij een muzikale reis. Poker 
is ontstaan uit de destijds lande-
lijk bekende band The Froggs ltd. 
Kaarten kosten 7,50 euro en zijn 
te koop bij boekhandel Laan en 
The Read Shop. Telefonisch be-
stellen kan via Marc Veldt op 06-
51856958. 

Skulpers en Poker op muzikale reis 

Bakkum - Tot en met 27 april ex-
poseert De Oude Keuken op het 
terrein van Dijk en Duin schilde-
rijen en keramiek van het kunst-
project Anders Bekeken dat zijn 
atelier heeft in de Gasstraat. 
Anders Bekeken is een kunst-
project van het Maatschappelijk 
Participatiebedrijf van de Par-
nassia Groep en is in een vijf-
tal plaatsen werkzaam. In Cas-
tricum maken zo’n 35 mensen 

Kunst Anders 
Bekeken

gebruik van het atelier. Er is een 
grote variatie in de manier van 
werken: schilderijen en keramiek 
hebben zeer diverse thema’s en 
er is een gevarieerde materiaal-
keuze. 

Castricum - Yvon van Wordra-
gen exposeert bronzen beel-
den bij Streetscape op het Bak-
kerspleintje tot en met 15 april. 
Werk van Peter van den Berg uit 

Castricum en Renate Haanap-
pel is hier ook te zien, maar zij 
stellen hun werk ook tentoon bij 
Streetscape op de Alkmaarse-
weg 11a in Beverwijk.

Bronzen beelden van 
Yvon van Wordragen

Limmen - Vorige week maan-
dagavond is er besloten door 
de Stichting Bloemendagen 
Limmen om de stekker er uit 
te halen. Enkele jaren gele-
den begon de grote terugval 
van aantallen mozaïeken. 

Dit jaar hebben er zich bij de 
voorinschrijving zo weinig ploe-
gen aangemeld dat er nog één 
reddingspoging werd gewaagd. 
Dit heeft geresulteerd in drie 
nieuwe prikgroepen. Er is be-
sloten om nog één jaar door te 

gaan; de 62e editie. Donderdag 
20 maart is er de jaarlijkse in-
formatieavond. Er zal gespro-
ken worden over dit besluit en 
diverse leden van de Stichting 
zijn aanwezig om vragen te be-
antwoorden. 
De film die Cees Hooijboer twin-
tig jaar geleden heeft gemaakt 
van de Bloemendagen en de film 
die Kees Bos vorig jaar maakte, 
worden beiden vertoond. Toe-
gang is gratis. Aanvang 20.00 
uur in de achterzaal van Café de 
Lantaarn.

Bloemendag Limmen: 

,,We gaan er nog een 
keer helemaal voor” 

Castricum - Donderdag 27 
maart komt Peter Jansen in 
Dorpshuis De Kern vertellen over 
‘De Wilde Ganzen’. Al meer dan 

Wilde Ganzen vijftig jaar staat deze organisatie 
voor ontwikkelingshulp. 
Kansarme mensen worden in 
staat gesteld binnen hun eigen 
gemeenschap zelf te werken aan 
betere voorzieningen in kleine, 

overzichtelijke stappen. De le-
zing begint 14.00  uur. De or-
ganisatie is in handen van het 
Vrouwen Contact Castricum. 
Niet-leden betalen vier euro 
entree.

Bakkum - De Verhalengroep 
Oud-Castricummers heeft Jan 
Camps, oud bibliothecaris van 
Duin en Bosch, uitgenodigd om 
een rondleiding op het land-
goed Duin en Bosch te geven. 
De wandeling start op dinsdag 
25 maart om 10.00 uur vanaf het 
Witte Kerkje. Aanmeldenvia tel. 
0251-656562, vcc@welzijncas-
tricum.nl.

Rondleiding Dijk en Duin

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur   
vrijdag 21.15 uur   

zaterdag 16.00 & 19.00 uur   
zondag 16.00 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur   
August: Osage County

donderdag 20.00 uur   vrijdag 19.00 uur   
zaterdag 21.15 uur   zondag 19.30 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur   
Hartenstraat

donderdag 15.30 uur   vrijdag 16.00 uur   
zondag 16.00 & 19.30 uur  

dinsdag 14.00 uur   
Nebraska

vrijdag 13.30 uur   zaterdag 19.00 uur   
Kenau

vrijdag 13.30 & 21.15 uur   
zaterdag 21.15 uur  
 dinsdag 14.00 uur   

woensdag 16.00 uur   
12 Years a Slave
donderdag 15.30 uur   

vrijdag 19.00 uur   zondag 11.00 uur  
Philomena

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 

De Lego film (NL) 3D
zaterdag 16.00 uur  

zondag 11.00 uur   woensdag 16.00 uur 
Het regent gehaktballen (NL) 3D

vrijdag 16.15 uur   
zaterdag  & zondag 13.30 uur  

woensdag 13.30 uur 
K3 Dierenhotel

Programma 20 maart t/m 26 maart 2014

August: Osage County
In August: Osage County, een 
zwart-komisch drama genomi-
neerd voor twee Oscars, schit-
teren Oscar-winnaressen Meryl 
Streep en Julia Roberts als moe-
der en dochter van de disfuncti-
onele Weston familie. 

Door tragische omstandigheden 
worden deze twee wilskrachtige 
dames gedwongen samen te ko-
men in het ouderlijk huis met de 

rest van het gezin. Ieder familie-
lid neemt zijn eigen problemen 
mee, wat zorgt voor diverse licht 
ontvlambare situaties, schaam-
teloze ruzies, en bekentenissen 
met onvoorspelbare gevolgen. 
De film is gebaseerd op het met 
een Pulitzer Prize en diverse To-
ny Awards bekroonde gelijkna-
mige toneelstuk van Tracy Letts, 
die ook het scenario van de film 
schreef. 

Philomena is een hartverwar-
mend komisch drama van Step-
hen Frears dat op diverse film-
festivals door zowel pers als pu-
bliek omarmd werd. 

De film vertelt het waargebeur-
de verhaal van Philomena Lee, 
die als tiener haar buitenechtelij-
ke zoontje ter adoptie moest af-

Philomena staan op aandringen van de Iers 
katholieke gemeenschap waar 
ze woonde. Wanneer ze vijftig 
jaar later tracht haar kind terug 
te vinden en daarbij op veel ver-
zet stuit vanuit de kerkelijke or-
ganisatie, krijgt ze hulp van BBC 
journalist Martin Sixsmith die in 
het verhaal een mooie come-
back ziet voor zijn onlangs geru-
ineerde carrière. Er ontstaat een 
ontroerende vriendschap tussen 
beiden.
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Appartementen Triade 
toren III bekijken?

Castricum - Zaterdag 22 
maart is er de mogelijkheid 
om tussen 11.00 en 14.00 uur 
te kijken in de  appartemen-
ten van Triade Toren III. Er 
zijn nog drie appartementen 
te koop. De woningen wor-
den zeer binnenkort opgele-
verd waardoor men zich een 
goed beeld kunt vormen van 
het appartement.

Triade Toren III  wordt net zo luxe 
afgewerkt als de twee reeds be-
staande torens I en II en heeft 
onder meer een volledig verdiep-
te parkeergarage. Vanuit de af-
gesloten garage bestaat de mo-
gelijkheid om met de lift naar het 

appartement te gaan. De roy-
ale driekamer appartementen 
van circa 105 m2, hebben alle-
maal vloerverwarming, een roya-
le woonkamer met een ruim ter-
ras en een privéberging. Het ap-
partementengebouw ligt in een 
parkachtige omgeving, waar-
in ook water een belangrijke rol 
speelt. Bovendien is er sprake 
van een centrale ligging op loop-
afstand van het dorpscentrum, 
winkelcentrum Geesterduin en 
openbaar vervoer. Voor meer in-
formatie kan men contact opne-
men met Van Amsterdam Garan-
tiemakelaars, tel 0251-650850 of 
per mail: info@vanamsterdam.nl 
of kijk op www.triadetoren3.nl. 

Uitgeest - Bobs Party & Events 
geeft kinderen uit oorlogsgebie-
den vertrouwen in de toekomst 
door War Child te steunen als 
Business Friend met een vast 
bedrag per maand. War Child 
laat kinderen in oorlogsgebie-
den weer spelen, zorgt voor on-
derwijs en helpt ze hun trauma’s 
te verwerken. Naast het realise-
ren van de bedrijfsdoelstellin-
gen, vindt Bobs het belangrijk 
om als organisatie maatschap-
pelijk betrokken te zijn en zich 

in te zetten voor een betere we-
reld. ,,Kinderen zijn de toekomst 
en daarom hebben wij gekozen 
voor War Child. Dankzij sport en 
spel, muziek en onderwijs kun-
nen de kinderen in oorlogsge-
bieden hun afschuwelijke erva-
ringen verwerken. Ze bouwen 
aan hun vertrouwen, in elkaar en 
in de toekomst.”

Directeur Bernard Uyttendaele 
van War Child: ,,Mede dankzij de 
betrokkenheid van bedrijven en 

Bobs Party & Events steunt Warchild

Limmen - Sinds 1926 is de bak-
kerij op de kruising Hogeweg-
Visweg een begrip. Eerst in han-
den van de familie Sassen en in 
1989 overgenomen door bakker 
Putter uit Uitgeest. Willem Put-
ter: ,,Wij leverden toen al brood 
en waren al bekend met de wen-
sen van de inwoners van Lim-
men. Mijn vader heeft het bij 
de overname opgeknapt en in 
2000 heb ik een nieuw interi-
eur gebouwd, maar nu was het 
weer tijd voor vernieuwing.” Het 
piepkleine winkeltje is naar de 
wens van Willem in Anton Pieck-
stijl ingericht. Er is gebruikge-

maakt van verouderd eiken en 
ook de muren zijn opgekalefa-
terd. Er is een nog betere ge-
bakskoeling aangeschaft zo-
dat het gebak en meer bonbons 
kunnen worden uitgestald. Don-
derdag 13 maart heropende Put-
ter zijn zaak en konden klanten 
de verandering aanschouwen. In 
het oergezellige buurtwinkeltje, 
waar iedereen elkaar schijnt te 
kennen, wordt Willem deze dag 
overladen met felicitatiezoenen. 
Een klant komt binnen en vertelt 
over haar 89-jarige schoonmoe-
der, mevrouw Nuyens, die altijd 
al haar brood bij Putter haalde. 

Bakker Putter in Limmen verbouwd
Mirjam: ,,Nu doen wij het voor 
haar. Ik heb bloemen meege-
bracht om de heropening te vie-
ren. Want de service is hier per-
fect. Als ik ‘s middags mijn brood 
vergeet op te halen, bellen ze om 
me te helpen herinneren, dat is 
toch geweldig? Als je hier nieuw 
komt wonen, krijg je een gratis 
kuipje met Putter’s beroemde 
spijsbrood om kennis te maken 
met de bakkerij.” Ook de buiten-
kant van het oude pandje is ge-
renoveerd; er zijn rustieke lan-
taarns geplaatst en het bordje 
hofleverancier prijkt op de voor-
gevel. Monique Teeling.

hun donaties kunnen we meer 
oorlogskinderen op een effectie-
vere manier helpen. Het zijn ook 
bedrijven die ons lagekostenbe-
leid mogelijk maken, waardoor 
zoveel mogelijk geld naar de di-
recte hulpverlening aan kinde-
ren gaat. Oorlogskinderen op-
nieuw vertrouwen en kansen ge-
ven, doen we dus samen met el-
kaar!” War Child kan altijd meer 
Business Friends gebruiken. Kijk 
voor meer informatie op  www.
warchild.nl/businessfriend.

Beverwijk - Op zondag 23 
maart wordt in Café Sport een 
spirituele beurs gehouden van 
11.00 tot 17.00 uur. Er zijn parag-
nosten, helderzienden, mediums, 
kaartleggers, een aura fotograaf, 
men kan van alles aan de weet 
komen over reiki en psychmetrie 
en er zijn edelstenen, boeddha’s, 
sieraden en wellnessproduc-
ten te koop. Iedere 25e bezoe-
ker komt in aanmerking voor een 
gratis consult, er wordt een gra-
tis vetmeting aangeboden met 
deskundig voedingsadvies en 
een gratis consult via het ster-
renbeeld om te zien welke edel-
stenen bij iemand passen. En-
tree vijf euro, kinderen tot twaalf 
jaar gratis. Een deel van de op-
brengst gaat naar een goed doel. 
Het adres is Korte Kerkstraat 12.

Spirituele 
beurs in café

Donderdag Vaudevillage, 
vrijdag swingen bij Borst
Bakkum - Hotel Borst opent  
donderdag om 20.00 uur de ca-
fédeuren voor een open po-
dium voor aankomend en be-
staand talent. Er is een bijzon-

der  avondvullend programma 
samengesteld waarbij verschil-
lende muzikanten optreden; van 
singer-songwriter tot band, er 
is kleinkunst, goochelen en een 

dichter draagt voor. Voor ‘Vaude-
village’ is de organisatie is nog 
steeds op zoek naar mensen die 
hun talent aan het publiek willen 
tonen. Aanmelden kan via hotel-
borst@casema.nl ter attentie van 
Ellen Borst. 

Voor vrijdag 21 maart staat een 
80–90 party op het programma 
met dj John Besteman. 

Castricum - Celliste Lidy Blijdorp speelt romantische melodieën 
van diverse componisten op zaterdag 29 maart in de Dorpskerk. 
Opmerkelijk zijn haar bewerkingen  van ‘5 Melodieën opus 35bis’ 
van Prokofiev en ‘Suite van Schilderijen uit een Tentoonstelling’ van 
Moussorgsky. Daarnaast brengt deze talentvolle celliste met oor-
strelende melodieën van Rachmaninov en Tsjaikovsky de luiste-
raar in vervoering.
Zij wordt begeleid door de pianiste Natasja Douma. Kaartverkoop 
via www.iskra.nl of aan de kassa. Aanvang 20.15 uur.

Romantische cello bij 
Iskra Monumentconcert

Akersloot - De gemeente vraagt 
Akersloters naar hun mening 
over de inrichting van het Vrij-
heidsplantsoen, met name over 
de positie van het Vredesmonu-
ment en de jeu de boulesbaan 
ten opzichte van elkaar. Daarom 

wordt gevraagd deel te nemen 
aan een enquête. 

De enquête wordt huis aan huis 
verspreid. Meedoen kan zowel 
schriftelijk als digitaal. Deelna-
me is anoniem.

Inrichting Vrijheidsplantsoen

Castricum - Op 20 maart gaan 
de leerplichtambtenaren van 
BUCH gezamenlijk  de scholen 

Leerplicht voor voortgezet onderwijs be-
zoeken. Zij besteden dan aan-
dacht aan de verzuimadministra-
tie en -registratie. Daarnaast be-
zoekt Bert Meijer, wethouder on-

derwijs, die dag basisschool De 
Brug in Akersloot. Hij gaat met 
de leerlingen van groep 8 in ge-
sprek over het belang van leer-
plicht.
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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 e500,- 
- 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.

Inloopcentrum voor mensen 
met vorm van lichte dementie 
Regio - Op 1 april start VI-
VA! zorggroep in Heemskerk in 
ontmoetingscentrum Waterrij-
ck het inloopcentrum voor men-
sen met (beginnende) dementie 
of mensen met geheugenklach-
ten. Iedere dinsdagochtend tus-
sen 10.00 uur en 12.00 uur is 
men welkom in het inloopcen-
trum. Alleen of samen met part-
ner, familie of vrienden. Het ac-
cent van de ochtend ligt op het 
actief blijven. Bezoekers geven 
aan: ,,In het ontmoetingscentrum 
wordt ik uitgedaagd om actief te 
zijn, wat thuis niet altijd meer 
lukt.” ,,Er is onderling begrip voor 

de dingen die wat minder goed 
gaan maar er is vooral aandacht 
voor wat ik nog wel goed kan.” 
En: ,,Het  samenhorigheidsge-
voel is voor mij belangrijk.” 
Voor deelname aan de ochtend 
is geen indicatie nodig, wel een 
bijdrage om tegemoet te komen 
in de kosten. 
Indien gewenst kan men na de 
ochtend gebruikmaken van de 
lunch in de Brasserie in Waterrij-
ck. Hier maken al veel wijkbewo-
ners gebruik van. Ga eens kijken 
op dinsdag 1 april. Voor meer in-
formatie: Elsbeth Holtz: tel: 06-
30204586.

Gratis compost ophalen
Uitgeest - Op vrijdag 28 maart 
kunnen inwoners van Uitgeest 
gratis compost ophalen op 
het parkeerterrein bij FC Uit-

geest, ter hoogte van de Zien-
laan 2. De gemeente houdt de-
ze actie samen met HVC, die de 
compost heeft vervaardigd uit 

groente-, fruit- en tuinafval (gft). 
De compost kan worden afge-
haald in zakken (zelf meebren-
gen!) of in een aanhanger (af-
dekken met zeil of net verplicht). 
Met de compostactie wil de ge-
meente inwoners belonen voor 

de inspanningen om gft-afval te 
scheiden.Compost gemaakt van 
gft is een zeer goede grondstof 
voor de bodem. 
Het verbetert de structuur van de 
grond en regelt de doorlaatbaar-
heid. Bovendien activeert com-

post het leven in de bodem en 
slaat het voedingsstoffen voor 
planten op. 
Ook gaat het bodemziekten te-
gen. Composteren is goedkoper 
dan verbranden van afval en het 
veroorzaakt geen luchtvervuiling.

Burger Alert in Uitgeest via Whatsapp
Uitgeest - Bijna 500 inwoners 
van Uitgeest zijn sinds kort aan-
gesloten op Whatsapp-groe-
pen met als doel de buurten en 
straten van Uitgeest veiliger te 
maken. Het gaat om een par-
ticulier initiatief via de website 
www.112-uitgeest.nl. De initia-
tiefnemers hadden gehoopt op 
100 tot 150 deelnemers, maar de 
belangstelling blijkt veel groter. 
Ruim 90 procent van het grond-
gebied van de gemeente wordt 

nu ‘gedekt’ door Burger Alert. 
Bovendien wordt samengewerkt 
met Akersloot.
In de korte tijd van het bestaan 
van Burger Alert is negen keer 
melding gemaakt van een ver-
dacht feit. In één geval is daar-
na ook de politie verwittigd. Bo-
vendien kon na een inbraak op 
de Bergstraat het kenteken van 
een verdachte auto aan de po-
litie worden doorgegeven. Aan-
melden kan door het sturen 

Informatieavond over zelf bouwen 
Uitgeest - Samen met gemeen-
ten en woningcorporaties houdt 
de provincie Noord-Holland op 
woensdag 9 april van 19.00 tot 
22.00 uur een ‘zelfbouwcafé’ in 
De Lichtfabriek te Haarlem. Wet-
houder Wil Spaanderman (Uit-
geest) geeft als lid van een pa-
nel onder meer toelichting op de 
steeds succesvollere ontwikke-
ling van kavelproject De Dije.

Wat zijn de mogelijkheden van 
zelfbouw en hoe pak je het aan?  
De praktijk van A tot Z staat cen-

traal. Deelnemers kunnen op de-
ze avond informatie, inspira-
tie, tips en ervaringen opdoen 
over (collectieve) zelfbouw. Bij-
voorbeeld: wat zijn de financië-
le mogelijkheden? Hoe kom ik 
aan een kavel? Wat zijn de voor-
delen? 

Het zelfbouwcafé is voor (nieu-
we) zelf bouwers die (samen) een 
eigen droomhuis willen bouwen. 
Gemeenten uit de regio Haarlem 
bieden zelfbouwkavels aan.
De provincie vindt het belang-

van een e-mail met daarin het 
06-nummer en de straat waar 
men woont naar: contact@112-
uitgeest.nl Daarna ontvangt men 
via Whatsapp een bericht met 
instructies.
Burger Alert is een particu-
lier initiatief; het moet niet ver-
ward worden met Burgernet van 
de overheid. Bij Burgernet ont-
vangen de deelnemers spraak-
berichten of e-mails vanuit de 
meldkamer van de politie.

rijk dat haar inwoners de vrij-
heid hebben om zelf te kiezen 
waar en hoe ze willen wonen. 
(Collectieve) zelfbouw is juist in 
deze tijd, waarin woningcorpo-
raties en ontwikkelaars steeds 
minder bouwen, een aantrekke-
lijke optie om betaalbaar je ei-
gen droomhuis te realiseren. De 
provincie subsidieert collectieve 
zelfbouw. 
De Lichtfabriek is te vinden aan 
de Minckelersweg 2, Haarlem. 
Meer informatie via www.noord-
holland.nl/zelfbouw. 
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Naam: Floor Glorie
Leeftijd: 17 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer Col-
lege Castricum, vmbo
Nu: Regio College Zaandam, 
Leisure & hospitality host 
Duur: 3 jaar

Uitgeest - Tijdens een open dag 
aan het Regio College ging de 
interesse van Floor Glorie eerst 
uit naar de opleiding tot stewar-
dess maar zij bedacht zich en 
daar werd haar aandacht ge-
trokken door een ander kraam-
pje met informatie over Leisure 
& hospitality host. Dit sprak haar 
zo aan dat zij besloot zich direct 
in te schrijven. Floor: “Het is een 
brede opleiding die echt bij mij 
past, je bent altijd bezig en doet 
veel met sport en spel. Je moet 
veel energie hebben om dit vak 
uit te kunnen oefenen en er echt 
voor willen gaan.”
Naast de vakken Nederlands, 
Engels en Duits krijgt zij on-
der anderen Horecalessen met 
bedienen, bar, gerechten ma-

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. 

ken, Back- en Fronfoffice, Ani-
matielessen, Ballonmodeleren, 
Schminken en Theater. Floor: 
“We krijgen ook gym en dan 
voornamelijk hoe je kinderen 
leert sporten.” Huiswerk krijgt ze 
niet veel en eigenlijk zit zij een 
niveau te laag maar eerst zal ze 
het diploma voor dit niveau moe-
ten halen als zij door wil naar ni-
veau 4 en eventueel een hbo op-
leiding. Momenteel heeft zij daar 
wel oren naar want zij hoopt dan 
meer over Management te le-
ren. De klas waar zij nu in zit be-
gon met 23 studenten waarvan 
er nog 15 studenten over zijn. De 
doorzetters zijn overgebleven en 
de sfeer is volgens haar bijzon-
der goed te noemen. 
Floor vrolijk: “De leraren worden 
wel gek van ons want we zijn 
erg druk maar ze weten de stof 
met enthousiasme op ons over te 
brengen.
Op de beroepenmarkt kon zij 
uit meer dan 2000 bedrijven een 
stage bedrijf kiezen en een cam-
ping in Overijssel wordt vanaf 

eind april 10 weken lang de ge-
lukkige werkgever van Floor. Zij 
zal daar met een aantal andere 
stagiairs onderdak krijgen in een 
stacaravan of bungalow wat na-
tuurlijk een belevenis op zich is. 
Volgend jaar hoopt zij 5 maan-
den stage in Spanje te gaan lo-
pen, zij is vastberaden dit te 
gaan regelen.
De reistijd naar het Regio Colle-
ge valt reuze mee, de trein doet 
er van Uitgeest naar Zaandam 
maar 17 minuten over en van 
station naar school is het slechts 
5 minuten lopen.

Voor de toekomst heeft Floor 
nog niet een vastomlijnd plan 
maar ze denkt richting Outdoor 
bedrijf of een sportcentrum waar 
men indoor kan surfen of snow-
boarden maar een evenemen-
tenbureau lijkt haar eigenlijk ook 
wel wat. Floor: “Ik hoop er gedu-
rende mijn opleiding nog achter 
te komen wat het leukst is, er zijn 
zóveel mogelijkheden.”
(Monique Teeling)

Ophaalservice Kringloopwinkels
Uitgeest - De twee kringloop-
winkels van IJmond Werkt in Be-
verwijk en Uitgeest bruisen. Elke 
dag vernieuwt het assortiment in 
de winkels. Reden genoeg om 
regelmatig een bezoekje te bren-
gen aan deze bijzondere win-
kels. De kringloopwinkels gaan 
met hun tijd mee en hebben 
hun openingstijden dan ook ver-

ruimd. Maandag: 13.00 van 17.30 
(Uitgeest om 11.00 uur). Dinsdag 
t/m vrijdag: 9.30 – 17.30 uur. Za-
terdag: 9.00 - 17.00 uur. Zondag: 
12.00 - 17.00 (geldt alleen voor 
de vestiging in Beverwijk).
In verband met een telefonische 
reorganisatie bij IJmond Werkt 
hebben de kringloopwinkels 
nieuwe nummers gekregen. Voor 

het maken van een afspraak 
om goederen op te halen kan 
men bellen met de kringloop-
winkels in Beverwijk (Spoorsin-
gel 115, 0251-279086) en in Uit-
geest (Kleis 67a, 0251-279088). 
De winkel in Beverwijk heeft ook 
een Facebook pagina waar re-
gelmatig leuke nieuwtjes ge-
meld worden.

Paul Frankhuizen te gast 
bij Kerk in beweging
Uitgeest - Op zaterdag 22 maart 
is er weer een viering van de 
werkgroep ‘Kerk in beweging’. Te 
gast die avond is Paul Frankhui-
zen, woonachtig in Beverwijk en 
op vele plaatsen in Noord Hol-
land actief in de kerk. Hij heeft 
diverse werkzaamheden in de 
abdij van Egmond en staat be-
kend als verzamelaar van heili-
genbeelden. Hij geeft in de re-
gio al jaren lezingen over iconen, 
kerkelijke gebouwen en de hei-
ligen binnen de katholieke kerk.
Het thema van de avond is ‘Het 
verhaal gaat…’. Paul Frankhui-
zen spreekt hierover vanuit twee 
verschillende invalshoeken. Het 
verhaal gaat, en blijft leven. In 
kerken, op scholen, in gezinnen 
wordt gepraat over het geloof. 
Door kennis te delen, verhalen 
te blijven vertellen en mensen 
nieuwsgierig te houden blijven 
godsdiensten levend. Het ver-

haal gaat verder! Maar, het ge-
loof verliest op sommige gebie-
den terrein. Hoe spijtig is het dat 
veel beelden, bidprentjes en reli-
kwieën niet meer van generatie 
op generatie overgaan… Soms 
belanden ze in een kringloop-
winkel, vaak verdwijnen ze in 
een afvalbak. Het verhaal gaat 
ervandoor, en sommige verhalen 
verdwijnen voor altijd.
Het koor Sound of Life verzorgt 
de muziek in deze woord- en ge-
bedsviering van een uur. De vie-
ring begint om 19.00 uur in de 
R.K.-kerk aan de Langebuurt. 
Na afloop is er koffie en thee in 
parochiehuis ‘De Klop’, waar de 
mogelijkheid is om met elkaar en 
de gastspreker nog even na te 
praten. Paul Frankhuizen neemt 
wat mooie spullen uit zijn verza-
meling mee naar het parochie-
huis, en vertelt daar graag nog 
meer over!

Uitgeest - Karla’s Arrival van de Nederlandse filmmaker Koen 
Suidgeest wordt op 2 april in Uitgeest vertoond door Stichting WO-
SU en Ometepe Project Nicaragua. Koen Suidgeest komt naar Uit-
geest om de film, met Nederlandse ondertiteling, in te leiden en om 
te vertellen hoe hij deze film heeft gemaakt. 
Hij maakte een indringend portret van een tienermoeder, die haar 
baby op straat probeert groot te brengen. Zij leeft met een groep 
jongeren in een klein park in Managua, de hoofdstad van Nicara-
gua. Onder de moeilijkste omstandigheden wil zij het liefdevolle ge-
zin vormen, dat zij zelf heeft gemist. Als ze beseft dat het niet moge-
lijk is, tracht zij te ontsnappen aan het leven op straat en uiteinde-
lijk lukt haar dat ook. 
Het is een boeiende, hoopvolle film geworden over de worsteling van 
een karaktervolle jonge vrouw, om haar dochter een goede toekomst 
te kunnen bieden. Karla’s Arrival  heeft 4 Awards gewonnen, is ver-
toond op 15 filmfestivals en gaat in november 2014 naar het IDFA.

Woensdag 2 april in de filmzaal van De Zwaan, Middelweg 5 in Uit-
geest, aanvang 19.45 uur. Kaarten aan de zaal 7,50 inclusief kopje 
koffie of thee. Zaal open vanaf 19.15 uur. Voorverkoop bij boekhan-
del Schuyt, Middelweg 139 in Uitgeest. 
De baten gaan naar Ometepe Project Nicaragua van Stichting Mun-
dico, een gastfamilieproject voor vrouwen, die hiermee een inkomen 
verwerven. Een deel van de inkomsten besteden zij aan een project 
voor ondervoede kinderen in hun dorp.
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Lezing ‘De Stolp in beeld’
Uitgeest - Aan de hand van 
fraai beeldmateriaal geeft Mart 
Groentjes woensdag 26 maart 
om 20.00 uur in de bibliotheek-
vestiging in Uitgeest een lezing 
over de Noord-Hollandse stolp-
boerderij. Hierbij komen de his-
torie en de ontwikkeling aan 
bod, de verschillende streekge-
bonden types en de construc-
tie (‘het unieke vierkant’). Ook 
de fraaie bouwdetails en ver-
sieringen worden in beeld ge-
bracht, evenals het boerenerf en 
het vroegere agrarisch gebruik. 
De stolp dient tegenwoordig in 
vrijwel alle gevallen niet meer als 
stalling voor de koeien en opslag 
van het hooi. Daarom ziet u in de 
presentatie ook vele voorbeel-
den van andere bestemmingen, 
met geslaagde en minder ge-
slaagde voorbeelden. Bovendien 

worden de stolpen van Uitgeest 
en omgeving behandeld. 
Mart Groentjes (Alkmaar, 1937) 
is secretaris van de Boerde-
rijenstichting Noord-Holland 
Vrienden van de Stolp. Deze in 
1988 opgerichte stichting be-
ijvert zich voor het behoud van 
de voor het Noord-Holland-
se landschap zo karakteristieke 
stolpboerderij. In 2007 ontving 
Mart een Zilveren Anjer voor zijn 
werk voor de Boerderijenstich-
ting. 

Kaarten voor de lezing kunt u 
bij de klantenservice in een van 
de vestigingen van Bibliotheek 
IJmond Noord of via de website 
kopen: www.bibliotheekijmond-
noord.nl. (kijk daar s.v.p. onder 
‘Actueel’ en vervolgens onder 
‘Agenda’). 

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514
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Vier het voorjaar 
met een nieuwe vaas

‘Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis’
advertorial

Een Australische bouwvakker kon 
niet langer aanzien dat zijn zoontje 
zoveel last had van eczeem en begon 
aan de keukentafel zelf een middel 
uit te vinden voor de klachten van zijn 
zoon. Nu, veertien jaar later, is zijn 
huidverzorgingsproduct op natuurlijke 
basis in Australië het meest gebruikte 
natuurlijke middel tegen eczeem en 
psoriasis en is het bij veel mensen niet 
meer uit het leven weg te denken.

Jeroen Dorresteijn haalde de crème 
naar Europa en introduceerde het om 
te beginnen in Nederland. Dorresteijn 
vertelt: ‘Vrienden van mij hebben 
kinderen met eczeem die zich tot bloedens 
toe krabben. Op zoek naar een oplossing 
kwam ik op buitenlandse internetforums 
steeds goede ervaringen van het 
Australische “Grahams” tegen. Ik besloot 
een aantal producten uit het assortiment 
hierheen te halen en deelde die bij wijze 
van test uit aan mensen met eczeem, 
psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc. 
Toen ik de reacties teruggekoppeld 
kreeg was duidelijk dat heel veel mensen 
hierin hadden gevonden wat zij al zo lang 
zochten; zij waren af van de ellendige jeuk 
en hun huid werd heel rustig’.

Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland 
in de winkels. Het zijn stuk voor stuk 
probleemoplossende producten zoals 
de eerder genoemde Eczeem Crème 
en Calendulis Plus Crème (bij psoriasis), 
maar ook bijvoorbeeld shampoo voor 
een droge hoofdhuid (jeuk, schilfertjes, 
roos). Doordat winkels enthousiaste 
reacties van klanten krijgen en veel 
herhalingsverkopen zien, worden er 
weer meer mensen op het bestaan van 
Grahams gewezen. En de gebruikers zelf 
vertellen het natuurlijk ook door; vaak is 
het iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus 
de familie is als eerste op de hoogte als 
een product goed aanslaat. ‘We krijgen 
dagelijks heel emotionele reacties’, 
vertelt Dorresteijn tot slot. ‘Je kunt je niet 
voorstellen wat het met iemand doet als 
diegene altijd verschrikkelijk last van zijn/
haar huid heeft en nu ineens aan den lijve 
ondervindt dat er ook een leven zonder 
krabben en schilfers mogelijk is.’ 

‘Wondermiddel tegen 
eczeem en psoriasis’ 
Een Australische bouwvakker kon niet 
langer aanzien dat zijn zoontje zoveel 
last had van eczeem en begon aan de 
keukentafel zelf een middel uit te vinden 
voor de klachten van zijn zoon. Nu, veertien 
jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct 
op natuurlijke basis in Australië het meest 
gebruikte natuurlijke middel tegen eczeem 
en psoriasis en is het bij veel mensen 
niet meer uit het leven weg te denken.

Sinds kort zijn de producten ook in Apeldoorn 
verkrijgbaar. Jeroen Dorresteijn haalde de 
crème naar Europa en introduceerde het om 
te beginnen in Nederland. Dorresteijn vertelt: 
‘Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem die zich tot bloedens toe krabben. 
Op zoek naar een oplossing kwam ik op 
buitenlandse internetforums steeds goede 
ervaringen van het Australische “Grahams” 
tegen. Ik besloot een aantal producten uit het 
assortiment hierheen te halen en deelde die 
bij wijze van test uit aan mensen met eczeem, 
psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc. Toen ik 
de reacties teruggekoppeld kreeg was duidelijk 
dat heel veel mensen hierin hadden gevonden 
wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de 

ellendige jeuk en hun huid werd heel rustig’.

Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland 
in de winkels. Het zijn stuk voor stuk 
probleemoplossende producten zoals de 
eerder genoemde crème (Eczeem Crème 
en Calendulis Plus Crème), maar ook 
bijvoorbeeld shampoo voor een droge 
hoofdhuid (jeuk, schilfertjes). Doordat winkels 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en 
veel herhalingsverkopen zien, worden er weer 
meer mensen op het bestaan van Grahams 
gewezen. En de gebruikers zelf vertellen 
het natuurlijk ook door; vaak is het iets 
waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie 
is als eerste op de hoogte als een product 
goed aanslaat. ‘We krijgen dagelijks heel 
emotionele reacties’, vertelt Dorresteijn tot 
slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wat het met 
iemand doet als diegene altijd verschrikkelijk 
last van zijn/haar huid heeft en nu ineens 
aan den lijve ondervindt dat er ook een leven 
zonder krabben en schilfers mogelijk is.’ 

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij Brenda
Asselsestraat 132

Apeldoorn

Advertorial

Grahams skincare

Drogisterij Parfumerie Visser
Middelweg 78, Uitgeest
T: 0251 31 27 06
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Uitgeest - De competitiespelen-
de tafeltennissers van Nederland 
hebben de helft van hun seizoen 
er al weer op zitten. Vaak is dan 
al behoorlijk in t e schatten waar 
de strijd toe zal leiden.Zo is het 
voor team van Uitgeest een uit-
gemaakte zaak dat zij op de eer-
ste plaats gaat eindigen.Teams 2 
en 3 lijken zich te moeten neer-
leggen bij een twee de plaats in 
de poule.

Met een verdiende 10-0 winst 
ging het eerste team vrijdag 
huiswaarts uit Weesp. Vic-
tor Tchernov was deze keer het 
meest overtuigend in al zijn par-
tijen, hij kwam niet eenmaal in 
gevaar. Patrick Schuddeboom 
kwam tot tweemaal toe in de 
gevarenzone, maar wist toch 
steeds in vijf games te winnen. 
Henk Spoelstra was een keer rijp 
voor de slacht, maar wist in de 
beslissende game toch een 10-
8 achterstand om te buigen tot 
een 12-10 winst. 
Team 2 ging jammerlijk onder-
uit tegen de tegenstander met 

wie ze de eerste plaats deelde. 
Pim Koelman perste er nog twee 
punten uit, maar Ruud Pel  met 
één gewonnen partij en Henk 
Pel, die kansloos was, konden 
toch niet echt het verschil ma-
ken.
Uitgeest 3 moest ook een 7-3 
verlies incasseren en wel te-
gen de Amstelveense titelkandi-
daat. Dennis Janssen was deze 
keer verrassend veel beter dan 
zijn ploeggenoten Patrick Rasch 
en Marcel Couwenberg, want hij 
verdiende als enige de drie pun-
ten voor zijn team.
Team 4 ging met een 6-4 winst 
naar huis tegen TSO uit Purme-
rend. Jelle van Werkhoven was 
superieur met drie klinkende 
drie-gamers, maar ook Huib van 
Leeuwen deed een duit in het 
zakje met tweemaal winst. Euge-
nie Rasch kon steeds niet haar 
wil opleggen aan de tegenstan-
der, hoewel ze eenmaal dicht-
bij was. 
De einduitslag was 6-4, want de 
heren van het team wonnen ver-
diend de dubbel.

     Tafeltennisnieuws

‘5 broken camera’s’ in 
filmhuis de Zwaan
Uitgeest - De film ‘5 broken ca-
mera’s’ is te zien op vrijdag 28 
maart in Filmhuis de Zwaan in 
Uitgeest.
De familie van Emad woont al 
generaties lang in het dorp Bil’in 
slechts een paar kilometer ver-
wijderd van de bezette weste-
lijke Jordaanoever. Op een dag 
besluit Israël om een muur te 
bouwen ter bescherming van 
de Joodse kolonisten.  Dit be-
sluit heeft verstrekkende ge-
volgen voor Emad en zijn mede 
dorpelingen. De scheidingsmuur 
wordt geplaatst midden door het 
Palestijnse land. Veel dorpelin-
gen raken van de ene op de an-
dere dag hun grond kwijt. Boom-
gaarden sneuvelen en mensen 
die zich verzetten lopen de kans 

om te worden gedood.
Emad kan maar één ding doen 
om geweldloos te protesteren. 
Hij legt het hele proces vast met 
vijf videocamera’s. Emad blijft fil-
men, ondanks de smeekbeden 
van zijn vrouw die bang is voor 
represailles, en maakt zo een 
zeer persoonlijk en indringend 
document over de strijd van een 
dorp tegen geweld en onder-
drukking.
De zaal is open vanaf kwart voor 
acht en de film begint om kwart 
óver acht. Toegang: 5 euro in-
clusief een kopje koffie vooraf-
gaand aan de film. “Vrienden” 
betalen 4 euro. Kaarten in de 
voorverkoop zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt, Middelweg 
139 in Uitgeest.

FC Uitgeest meiden 
ME1 komen op stoom

Uitgeest - Twee weken gele-
den  is het grootste deel van de 
meiden E1 van Fc Uitgeest naar 
Jong Oranje – Jong Israel ge-
gaan. Uitgedost in Oranje out-
fit werden de beloften van Oran-
je hartstochtelijk aangemoedigd. 
Ondanks deze aanmoedigen 
ging de niet al te beste wedstrijd 
met  0-1 verloren. 
Blijkbaar hadden de meiden er 
toch wel het een en ander van 
opgestoken want in de eer-
ste volgende wedstrijd werd St. 
Adelbert ME1 volledig van de 
mat gespeeld en keerde FCU 

ME1 met een 18-2 overwinning 
naar huis terug. Demi Rasch en 
Kim Zweeris waren op schot met 
respectievelijk 6 en 5 doelpun-
ten. Gwen Truijens 3x, Lara Vaal-
burg 2x, Cathelijne Hoppenbrou-
wer 1x en Naomi Tuin 1x, maak-
ten de 18 vol. Afgelopen zater-
dag werd afgereisd naar Bergen, 
alwaar het plaatselijke Berdos 
ME1 moest worden bestreden. 
In het begin van het seizoen ein-
digde deze wedstrijd in 3-3, dus 
het beloofde een spannende pot 
te worden en dat werd het ook!
Het ging redelijk gelijk op al had 

Uitgeest wel het beste van het 
spel. Berdos werd goed onder 
druk gehouden, alleen lukte het 
niet om de kansen te verzilveren. 
Aan de andere kant moest de 
verdediging, onder leiding van 
Gwen en bijgestaan door Iandra 
en Sanne, ook een aantal keren 
optreden om de counters van 
Berdos af te weren en anders 
was er altijd nog Naomi die de 
eerste helft het doel verdedigde. 
Een 0-0 rust tot gevolg.
In de tweede helft hetzelfde spel-
beeld. De meiden van Uitgeest 
hadden echt de wil om te winnen 
en trokken vol overgave richting 
het doel van Berdos. Uiteinde-
lijk was het 7 minuten voor tijd 
Cathelijne Hoppenbrouwer die 
de meer dan verdiende 0-1 bin-
nen wist te schieten. De 3 pun-
ten leken in de tas, maar Berdos 
gaf zich niet zomaar gewonnen. 
Binnen 2 minuten lag de 1-1 in 
de touwen na een razendsnel-
le counter wist hun spits Iandra 
Martens te passeren. Uitgeest 
was echter vastberaden om hier 
de volle winst binnen te halen. 
Ook de toeschouwers van bei-
de teams lieten zich niet onbe-
tuigd. Vol hartstocht werden de 
meiden aangemoedigd en 2 mi-
nuten voor tijd wist Kim Zweeris 
met een geweldig afstandsschot 
in de kruising alsnog Uitgeest 
naar de welverdiende winst te 
schieten, 1-2! Een hele span-
nende goede pot. Een compli-
ment aan de meiden die met vol-
le inzet en overtuiging speelden. 
(Twee tevreden coaches)

Jongen pakt 
tas uit auto

Uitgeest - Vorige week vrijdag-
ochtend, kort na middernacht, is 
een 16-jarige jongen uit Limmen 
aangehouden.
De jongen had een tas uit een 
auto aan de Westerwerf in Uit-
geest gestolen. Dit werd gezien 
door enkele mensen die een be-
waker waarschuwden die daar 
aan het werk was. Na een korte 
achtervolging werd de jongeman 
in de kraag gevat en overgedra-
gen aan de politie. 

Brand bij cafetaria Family
Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest werd vorige week 
woensdagmiddag rond tien voor 
6 gealarmeerd voor een band in 
de Cafetaria Family aan de Mid-
delweg.
Ter plaatse bleek dat er brand 
was ontstaan nadat een vlam uit 
de frituurpan in de afzuiginstal-
latie sloeg. Omdat het vuur over 
dreigde te slaan naar een naast-
gelegen pand en de bovenlig-
gende woning werd de brand 
opgeschaald naar een grote 
brand waardoor ook brandweer 

Heemskerk en diverse officieren 
ter plaatse werden gevraagd.
Bij de brand kwam veel rook vrij. 
Twee personen die in het pand 
aanwezig waren zijn gecontro-
leerd door de ambulancedienst 
op eventuele verwondingen. 

De cafetaria heeft grote schade 
opgelopen aangezien de brand 
ook tussen het plafond woedde. 
Hierdoor was de brandweer ge-
noodzaakt het halve plafond er-
uit te slopen om zo de brand te 
bereiken. (bron: 112-uitgeest.nl)

Rommelmarkt 
Tremenda

Beverwijk - Het Bever-
wijks Oratoriumkoor Tremen-
da houdt op vrijdag 21 maart 
van 18.00 tot 21.00 uur en za-
terdag 22 maart van 10.00 tot 
13.00 uur een rommelmarkt 
in de Vredevorstkerk aan de 
Laan der Nederlanden 152 
in Beverwijk. De toegangs-
prijs voor de vrijdagavond is 
1 euro en op zaterdag gratis. 
Voor informatie kan gebeld 
worden met 0255-521131 of 
0251-241330.

Plus-Wijzer

Overblijfselen
Russische soldaat
te zien in de Hoep

Peuter neemt kijkje 
in het verleden

Winleuke prijzen

Fong Leng
‘la grande dame’ in

het modecircuit van de
jaren ‘70 en ‘80 van
de twintigste eeuw

Groene expeditie
ecologische wereldprimeur
        

prijzen

Top-entertainer HANS LIBERG
komt met splinternieuwe show 

december 2013www.50pluswijzer.nl

www.50pluswijzer.nl



       Turnnieuws 
       van Unitas 

Uitgeest - Zaterdag hebben de 
Unitas turnsters van de 4e divisie 
gestreden voor de Finale Zuid 
wedstrijd en om zich te kunnen 
plaatsen voor de Regiokampi-
oenschappen. Er waren 4 wed-
strijden deze dag en Unitas was 

aan de beurt om de wedstrijden 
te organiseren samen met HLC 
uit Haarlem. 
In de tweede wedstrijdronde wa-
ren Sarah Dumpelmann, Elina 
Muyskens en Quirine Zonneveld 
aan de beurt om zich bij de beste 

14 te plaatsen. Alle drie de meis-
jes hebben een prima wedstrijd 
geturnd. Helaas maakte Quirine 
bij haar vloeroefening een kleine 
fout en dat kostte haar uiteinde-
lijk 1.50 punt en ook een plaats 
bij de beste 14. Quirine eindigde 
op een 17e plaats. Sarah mocht 
plaats nemen op plaats 2 en Eli-
na kreeg voor haar vierde plaats 
ook een medaille. Elina had het 
hoogste cijfer op sprong 13.925.
In de derde wedstrijd werd door 
Unitas op 2 banen geturnd. Op 

de ene baan waren Billie Boyle 
en Kim Schelvis aan het turnen 
en op de andere baan Lea van 
Diemen en Demi Hanssen. Bil-
lie en Kim begonnen met balk 
en daar scoorde Billie het hoog-
ste cijfer,13.150, een mooie start 
van de wedstrijd. Kim had daar-
entegen wat pech met haar kop-
rol en met sprong durfde ze niet 
en kreeg een 0.0 en als dit ge-
beurt kun je je niet meer plaat-
sen voor de volgende wedstrijd. 
Kim heeft wel het hoogste cijfer 

op vloer gehaald, een 14.150. Bil-
lie eindigde op een derde plaats.
Lea en Demi hebben een zeer 
stabiele wedstrijd geturnd en 
dat leverde Lea een  mooie der-
de plaats op en Demi werd knap 
zesde.  
In de vierde wedstrijd was het de 
beurt aan senior turnster Adaja 
Plinck om zich tussen de andere 
turnsters te plaatsen voor de Re-
giokampioenschappen. 
Adaja heeft een prima wedstrijd 
geturnd, is één keer van balk ge-
vallen en kwam net 0.20 punt 
te kort voor het podium. Adaja 
mag heel trots zijn op haar zes-
de plaats, want uiteindelijk traint 
Adaja maar één keer in de week.

Zes turnsters gaan naar de Re-
giokampioenschappen op 5 april 
in Hippolytushoef.

Lea van Diemen en Billie Boyle

Taizéviering
Uitgeest - Op zaterdag 22 maart 
is er een meditatieve viering om 
19.30 uur in de Protestantse kerk  
aan de Castricummerweg in Uit-
geest. In deze viering volgen de 
aanwezigen de liturgie van Tai-
zé, een oecumenische commu-
niteit in de Bourgogne. Lezingen 
en muziek, zang, stilte en medi-
tatie wisselen elkaar af. Het sym-
bool van het licht staat centraal.
Het thema  van de dienst is ‘Geef 
mij te drinken’. Op de website: 
www.kerkuitgeestakersloot  kunt 
u er meer over lezen. Iedereen is 
van harte welkom. 

Sarah Dumpelmann, Elina Muys-
kens en Quirine Zonneveld

ontdek ons!

Alle ruimte om te ontdekken

kom naar onZe 
informatieavond

Op maandag 24 maart  
van 20.00 - 21.30 uur

kom BiJ ons kiJken 
in de klas

Op woensdag 26 maart  
van 08.45 - 12.30 uur 

facebook.com/basisschoolkornak
Benningskamplaan 60 • Uitgeest • T 0251 70 72 27
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Spelersnood bij Volleybalclub Voluit
Uitgeest - Volleybalvereniging 
Voluit is dringend op zoek naar 
nieuwe spelers voor de heren- 
en de damesteams. Voluit doet 
daarom een oproep naar alle 
(oud)-volleyballers in Uitgeest 
om de knielappen en de volley-
balschoenen weer uit de kast te 
halen en zich aan te melden bij 
de vereniging.
Bij Voluit kun je volleyballen in 
competitieverband of op recrea-
tief niveau, in een gezellige maar 
sportieve sfeer. Op dit moment 
kent de vereniging twee heren-
teams, die uitkomen in de 2e en 
3e klasse. Maar voor de komen-

de seizoenen dreigen niet ge-
noeg spelers over te blijven om 
deze teams speelklaar te krijgen. 
Daarnaast zijn de heren op zoek 
naar een (gediplomeerde) trai-
ner. Een nadere functieomschrij-
ving kun je vinden op www.vv-
voluit.nl.
Ook de damesteams, voorna-
melijk uitkomend in de 1e en 
2e klasse, kampen met proble-
men bij het invullen van de po-
sities. Zij staan met open armen 
klaar en begroeten je graag als 
nieuw lid van Voluit. Daarnaast is 
bij de recreanten nog voldoende 
plek voor volleyballers die niet in 

competitieverband willen spelen.
Heb je zelf gevolleybald, ben je 
op zoek naar een andere ver-
eniging dichter bij huis of wil 
je het gewoon een keer probe-
ren? Schroom je dan niet om een 
keertje te komen kijken. Tot be-
gin april is de mogelijkheid om 
mee te trainen. Zo kun je kijken 
of de sport iets voor jou is en in 
welk team je zou passen. Dit ge-
beurt altijd in overleg met jou, 
het team en de trainer. 

Kijk op www.vvvoluit.nl voor 
meer informatie over de trai-
ningsavonden en de -locaties.

Super seizoenstart Team 
Fietsshop Uitgeest

Uitgeest - Team Fietsshop Uit-
geest heeft dit weekeinde een 
super seizoenstart gehad in het 
Belgische Chaudfontaine. Daar 
werd de eerste endurowedstrijd 
verreden op de nieuwe teamfiet-
sen van Lapierre. Nigel Spoor, 
Daniel Prijkel, Alexandra Mar-
chal en teammanager Hans Ha-
ver  waren ingeschreven voor 
deze wedstrijd.
Er stonden 6 proeven op het pro-
gramma met tussen de proeven 
gemiddeld een uur de tijd om 
naar de volgende te komen. Dus 
dat betekent veel en vaak pittig 
terug omhoog fietsen naar de 
volgende proef.
Proef 1 ging gedeeltelijk over de 
downhill track en was heftig.
Proef 2 was ook best uitda-
gend en zeer onoverzichtelijk 
met op het einde links een hef-
tige sprong naar beneden rich-
ting finish. Een hoop rijders mis-
ten deze bocht en dat kost tijd, 
die bij enduro kostbaar is voor 
het eindresultaat.

Proef 3 was stijl over de bergkam 
naar beneden met veel haakse 
bochten over leiplaten. Alexan-
dra maakte hier een crash maar 
haalde gelukkig wel fietsend de 
eindstreep.
Proef 4 en 5 waren redelijk ge-
lijk door de bossen met veel ste-
nen en diepe geulen. Ondanks 
de pijn in haar bovenbeen reed 
Alexandra gewoon door en gin-
gen de proeven 4, 5 en 6 super 
goed.
Proef 6 was kort en heftig over 
losse stenen naar beneden met 
een sprintje over het gras naar 
de finish. Ondanks haar crash 
bleek Alexandra in het dames-
veld als eerste te eindigen, een 
super start van het nieuwe sei-
zoen.
De uitslag bij de mannen is he-
laas nog steeds niet bekend, een 
domper voor de deelnemers uit 
Uitgeest.

Meer informatie: www.teamfiets-
shopuitgeest.nl. (Hans Haver)

Uitgeest - Gelukkig, de winter is 
of lijkt voorbij! Nu hebben in we 
in Nederland natuurlijk helemaal 
geen winter gehad (en daarom 
zoeken sommigen, gnothi se-
auton, hem op). Het ziet er zelfs 
naar uit dat dat stuk van Vivaldi, 
‘De vier jaargetijden’, voor Neder-
land herschreven gaat worden 
in ‘De twee jaargetijden’. Weg 
met de Winter, en ook de Zomer 
moeten we laten gaan. Blijft over 
Herfst en Lente. Over de lente 
heeft trouwens een latere com-
ponist nog een aardige deun bij 
elkaar gecomponeerd. Zo’n hon-
derd en één jaar geleden was de 
première van ‘Le sacre du Prin-
temps’, van Igor Strawinsky. Nou, 
als je dat beluistert met het juis-
te volume, het begint heel liefe-
lijk maar ook bedrieglijk met een 
prachtige fagotsolo, dan word 
je wel wakker uit je winterslaap. 
Zou dat opgaan voor Klaas de 
Groot en Peter Kossen? Ze win-
nen deze avond met ruim 64% 
en dat is een neuslengte (nou ja, 
het gaat wel om een behoorlijke 
neus) voorsprong op Hans Wijte 
en Paul Wijte. De winst van Klaas 
en Peter is mooi, maar voorkomt 
niet dat Eric Molenaar en Harry 
Twaalfhoven ook deze vierde pe-
riode op hun naam schrijven en 
daarmee recht door zee afsteve-
nen op het kampioenschap. Het 
zij de heren gegund, maar we 
zullen ze wel tot de laatste kaart 
dwarszitten. In de B-lijn zien wij 
sterk werk van Marléne Heijne 
en Henk Jonker die met ruim 
62% de B-lijn winnen. En in de 
C-lijn zijn Gert Willemse en Jaap 
Zonneveld, onze ras-Uitgees-
ters van vorige week, goed be-
zig. Zo’n vermelding in Dé Krant 

doet blijkbaar wonderen want 
de mannen zijn wéér numero 
uno. De uitslag in de D-lijn ziet 
er weer wat vlakker uit, met Aly-
ne en Han Dumas aan kop, en in 
de E-lijn toch weer ras Uitgees-
ters, van het Bullepad als ik het 
wel heb: Ria en Wout Admiraal 
winnen met een voorsprong van 
ruim 10%.
En die winterslaap? Het mooie 
weer en ook Strawinsky heb-
ben ons uit onze lethargie ge-
wekt: de tuin moet worden op-
geruimd, we gaan weer fiet-
sen, en ook ijs eten bij De Flo-
rijn. Maar feit is dat bridgers ’s 
juist ‘s winters zeer actief zijn 
en in de zomer hun winterslaap 
houden. We doen nog één peri-
ode van 6 avonden en dan kun-
nen de kaarten weer worden op-
geborgen. (Paul Wijte)

De uitslagen:

A-lijn: 1 Klaas de Groot-Peter 
Kossen 64,10%; 2 Hans Wijte-
Paul Wijte 61,58%; 3 Truus Jan-
sen-Ed de Ruyter 59,58%
B-lijn: 1 Marléne Heijne-Henk 
Jonker 62,50%; 2 Evelien Hui-
sing-Ria Weel 58,33%; 3 Tiny ten 
Hoeve-Aad Wijte 56,25%
C-lijn: 1 Gert Willemse-Jaap 
Zonneveld 62,08%; 2 Henny 
Kaandorp-Ans Verheijde 60,00%; 
3 Jan Goeman-André Hermans 
59,17%
D-lijn: 1 Alyne Dumas-Han Du-
mas 58,33%; 2 Margreet Kiès-
Roland Kiès 55,21%; 3 Ans An-
dringa-Ria de Wildt 54,17%
E-lijn: 1 Ria Admiraal-Wout Ad-
miraal 62,50%; 2 Gré Krom-Will 
Griffith 52,08%; 3 Ank Kager-An-
nie Sanders 51,39%

        Bridgenieuws

Jongen vast in de lift op 
station Uitgeest

Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest werd donderdagavond 
rond 18.00 uur gealarmeerd voor 
een liftopsluiting op het NS sta-
tion van Uitgeest.
De brandweer is hierop met ge-
paste spoed richting het station 
gegaan. Ter plaatse zat een jon-

gen met zijn fiets vast in de lift. 
De lift stond wel beneden maar 
de deuren gingen niet meer 
open. De brandweer kreeg de 
liftdeuren met een kleine han-
deling weer open waarna de 
jongen zijn weg kon vervolgen. 
(bron: 112-uitgeest.nl)

Volleybal 
Voluit

Uitgeest - Het wed-
strijdoverzicht van Vol-
leybalclub Voluit ziet er 
als volgt uit:

Zaterdag 22 maart 

13.30
Simokos JC 1 - Voluit JC 1

Dinsdag 25 maart 

21.00
Wham Wham DS 3 - Vol-
uit DS 1

Oude kranten 
inleveren
Uitgeest - Zaterdag 22 maart is 
er weer een oude Krantenactie 
bij de Binnenmeerschool aan de 
Langebuurt in Uitgeest. U kunt 
de kranten, liefst gewogen en 
goed gebundeld, inleveren tus-
sen 09.00 en 11.00 uur. 
Voor iedere 10 kilo krijgt u weer 
een stempel op de stempelkaart.





Kapsalon Samen 
beheerst de 
zomertrends

Castricum - ‘Als je haar maar goed zit’; dat klinkt cliché, maar blijkt 
nog altijd een waarheid als een koe. Bij Kapsalon Samen weten ze 
daar alles van.
,,Tegenwoordig zie je niet meer één bepaalde stijl per seizoen, maar 
voert diversiteit de boventoon”, vertelt Patricia Veldt. ,,Er zijn natuur-
lijk wel wat trends waar te nemen. Deze lente en zomer zullen we de 
lange bob met lage zijscheiding vaak tegenkomen. Ook scoor je met 
glamorous mooie en grove krullen of golven. Als deze niet van na-
ture aanwezig zijn, worden ze vakkundig gefabriceerd bij Kapsalon 
Samen. Nostalgisch is de jaren ’70 pony die het gezicht als het wa-
re omlijst bij mensen met een hoog voorhoofd of ovaal gezicht. Na-
tuurlijke tinten als donkerblond, licht- en warm bruin voeren dit jaar 
de boventoon.”

Bij de mannen zijn dit seizoen de klassieke kapsels met langere leng-
tes bovenop heel trendy in combinatie met mooi opgeknipte zijkan-
ten en nekpartijen. Patricia: ,,Wie liever iets stoers heeft kan kiezen 
voor een dik aangezette, langere kuif met kort geschoren zijkanten. 
Bij Kapsalon Samen luisteren we naar alle wensen en die worden 
perfect uitgevoerd!” Samen is te vinden aan het Raadhuisplein 9 in 
Castricum. Een afspraak maken kan via tel.: 0251-654871.

Castricum - Op 1 maart 2007 ontving eigenaresse 
Wendy de eerste klanten in haar spiksplinternieuwe 
boetiek. Ze had een goede focus en ging met veel ple-
zier van start. Wendy werkte zich redelijk ontspannen 
door de eerste kritieke jaren heen. En dat zij sindsdien, 
ondanks de crisis, haar boetiek steeds fier overeind 
heeft gehouden, bevestigt de kracht van dit geliefde 
bedrijf. De frisse gevel zal de Torenstraat vast nog lang 
sieren. Nu Twice in haar zevende lente is beland, voelt 
Wendy zich even in de zevende hemel.
Sinds de opening is de collectie behoorlijk uitgebreid 
en heeft het interieur een opfrisbeurt gehad. Voor de 
rest is Twice niet veranderd. De kledingstijl blijft vrou-
welijk, zelfbewust en een tikje eigenwijs. Wendy heeft 
zelf een goed oog ontwikkeld voor combinaties en stij-
len en kleedt haar poppen met zorg. Het is dan ook 
een compliment voor haar dat ‘haar’ outfit soms recht 
van de pop verkocht wordt.
Dit voorjaar brengt opvallend veel zachte kleuren zo-
als lichtroze, blauwtinten, lichte terra en mineral mint. 

De marinelook van het label Fransa vormt met con-
trasterende strepen en stippen een leuke tegenhan-
ger in het geheel. In het Yaya-rek hangen veel basics in 
zwoele tinten, gemaakt van superzachte, soepele stof-
jes. De ‘big sisters’ Zizzi en Zay (42 t/m 56) zijn hipper 
dan ooit met leuke spijkerjasjes, gekleurde truien en 
een heuse superstretchwaxbroek. Omdat er van Soy-
aconcept en Franse minder rokken en jurken zijn, doet 
Wendy nu zaken met het exclusieve Manamea. Dit la-
bel maakt van elke jurk en rok slechts een exemplaar, 
en ze zijn stuk voor stuk wonderschoon!
Sieraden, riemen, sjaals en tassen maken al vanaf het 
begin deel uit van de Twice-collectie. De accessoire-
collectie volgt altijd de kledingcollectie, en op dit mo-
ment is een ‘Ibiza Style’ tas van Trezz’ iets wat je erbij 
zou kunnen kopen. De tassen zijn van stevig leer met 
meerdere vakken en ritsen. Ga vrijblijvend langs om 
alles met eigen ogen te zien. Iedereen is verzekerd van 
een vriendelijk ontvangst en een eerlijk advies bij Twi-
ce Women’s Wear aan de Torenstraat 36 in Castricum.

Twice women’s wear in de zevende lente!

Vernieuwing
Castricum - Het zonnetje begint aan kracht te winnen en menigeen 
wil de benen daar van mee laten genieten. Dat er vooraf even het 
een en ander moet gebeuren voor ze toonbaar zijn, weet iedereen 
maar al te goed. Medisch Pedicure Karina Polfliet, aangesloten bij de 
Brancheorganisatie voor pedicure ProVoet, kent het klappen van de 
zweep en is deze maand precies drie jaar werkzaam als pedicure. 
Het zijn voor haar drie bewogen jaren geweest die in het teken ston-
den van aanpassing en flexibiliteit, wat voor haar praktijk belangrijke 
voorwaarden zijn.

Vanaf vandaag kan daar een 
vernieuwing aan worden toe-
gevoegd in de vorm van
Bodysugaring. Bodysuga-
ring is een zachte, veilige en 
moderne methode om het li-
chaam te ontharen met een 
suikerpasta. Een minder pijn-
lijk alternatief voor het ontha-
ren met hars waar veel men-
sen tegenop zien. Er wordt 
gestart met het sugaren of-
tewel ontharen van alleen de 
onderbenen. Vanaf 24 maart 
gaan klanten van Karina Pol-
fliet zelfverzekerd de zomer 
tegemoet met niet alleen 
perfect bijgewerkte voeten, 
maar ook met superglad-
de benen! Een afspraak ma-
ken kan via tel.: 0251-658037 
of mail naar  praktijk@karin-
apolfliet.nl.  
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TVC is nu ook 
Tenniskidsvereniging

Castricum - Sporten is gezond, dat weet zo langza-
merhand iedereen wel en wat is er nu leuker dan 
vroeg met sport te beginnen? Tennisvereniging Cas-
tricum heeft dit goed begrepen en introduceert een 
door de KNLTB ontwikkelde nieuwe trainingsmetho-
de: Tenniskids. 

Kinderen die voor het eerst gaan tennissen, krijgen 
te maken met korte rally’s en over het hoofd stuite-
rende ballen op een groot veld. De meeste tijd zijn 
zij kwijt aan het ballen rapen waardoor de interes-
se vaak snel afneemt. Bij Tenniskids wordt er met 
grotere ballen op kleinere veldjes met aangepas-

te rackets gespeeld en wordt de jeugd ingedeeld 
in verschillende fases op basis van leeftijd en voor-
uitgang.
Op zondag 9 maart vond op het park van Berg 
en Bal de eerste World Tour Dag plaats. De aller-
jongsten van verenigingen uit Castricum, Heiloo en 
Akersloot speelden hun partijtjes onder leiding van 
Nina Derriks. ,,Het was een prachtig gezicht om hen 
dolenthousiast in sportieve actie te zien met deze 
nieuwe methode.” De World Tour dagen vinden ie-
dere eerste zondag van de maand plaats en be-
langstellenden zijn welkom om deze ‘wedstrijdjes’ 
van de jongste tennisjeugd te bekijken.





Uitgeest - Zodra de eerste zonnestralen voelbaar zijn, wordt een 
groot deel van de winterkleding opgeborgen en de zomerkleding 
tevoorschijn gehaald. Door verschillende redenen kan er dan be-
hoefte zijn aan iets nieuws, iets sprankelends. Klaver 5 in Uitgeest 
weet goed in te spelen op die behoefte en heeft een ruim aanbod 
om uit te kiezen.

Zo introduceert men het broekenmerk ‘MAC’ met de perfecte pas-
vorm waarover men de klant alles kan vertellen na het behalen van 
het productkenniscertificaat van MAC.
Uiteraard hoort bij een goede broek een passend bovenstuk om het 
geheel te completeren en dat treft, want Klaver 5 heeft het assorti-
ment uitgebreid met het nieuwe merk ‘Anna Scott’. Dit Nederland-
se modemerk staat voor hippe, modieuze kleding met een stoere 
touch. Buiten het prettige feit dat het betaalbaar is, heeft dit merk 
tevens een goede pasvorm en zijn de collecties verrijkt met hoog-
waardige stoffen en materialen.
Dit seizoen zullen er veel pasteltinten te zien zijn, van zalm, blauw 
en roze tot veel grijstinten met hier en daar een lurex draadje ofte-
wel glinstering, wat het extra zomers maakt. Het team van Klaver 5 
staat klaar om de klant vakkundig te assisteren bij een kledingkeuze 
en wil vooral dat men zich goed voelt in hetgeen men draagt.  Met 
de slogan ‘you’re never fully dressed without a smile’ benadrukt Kla-
ver 5 hoe belangrijk dit is.

Dit voorjaar vinden er, wegens groot succes, weer twee modeshows 
plaats bij Klaver 5 op 9 en 10 april. Toegangskaarten zijn vanaf he-
den in de winkel. Middelweg 81-A, Uitgeest. Openingstijden: dins-
dag tot en met vrijdag van 10.00  tot 18.00 uur, op zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. Volg Klaver 5 via Facebook of de eigen website: 
www.klaver-5.nl. Bij elke honderdste like van Klaver 5 op Facebook, 
wordt een leuke shawl verloot.

Lentekriebels 
bij Klaver 5

Brouwer Naaimachine- & Hobbycentrum
Alle grote merken onder één dak
Beverwijk - Bij Brouwer Naaimachine & Hobbycen-
trum stappen creatieve en moderne mensen graag 
naar binnen, want de keuze aan creative artikelen is 
enorm. Zelf mode maken is een trend die in opkomst 
is, getuige het aantal nieuwe tijdschriften en boeken. 

Mode beperkt zich niet alleen tot kleding, ook woonac-
cessoires zijn onderhevig aan mode. Die maak je bij-
voorbeeld met het populaire Zpagetti van Hoooked. 
Het is een heel nieuw, materiaal, gemaakt van restan-
ten van stoffen, waarmee men kan haken en breien 
op pennen 12. Er is een enorme variatie in trendy uni 
kleuren en bonte stoffen. Je kunt er van alles mee ma-
ken, zoals tassen, kussens, lampenkappen en ande-
re woonaccessoires. Er liggen inspiratieboekjes in de 
winkel. Of kies één van de gratis patronen die je krijgt 
bij aankoop van een bol Zpagetti. Ook voor het fijnere 
werk moet je bij Brouwer zijn. Brei en haakgaren in al-
le kleuren van de regenboog, handwerkpakketten van 
bekende merken, DMC borduurzijde en Madeira bor-
duurgaren is er in een goed assortiment. Wie graag 
zelf sieraden maakt, kan ook kiezen uit een ruim aan-
bod. Voor mensen die zelf mode maken zijn alle four-

nituren als knoopjes, band en vlieseline hier te vinden.

Grote merken onder één dak
Naaimachines en Lockmachines vormen de basis van 
Brouwer Naaimachine & Hobbycentrum. Alle grote 
merken zijn onder één dak verkrijgbaar. Brouwer is of-
ficieel dealer van Pfaff, Janome, Singer, Brother en Hus-
qvarna. Stuk voor stuk kwaliteitsmerken met machines 
voor elke beurs en elk soort gebruiker. Pfaff heeft bij-
voorbeeld een bijzonder boventransport, waarmee 
men zowel leer als heel gladde, dunne stoffen moei-
teloos kan verwerken. En Janome maakt zulke goede 
machines dat zij een garantie van vijf jaar durven bie-
den. Bij aankoop van een naaimachine krijgt u gratis 
les. Brouwer Naaimachine & Hobbycentrum heeft ook 
een eigen werkplaats voor reparatie van naai- en lock-
machines.
Nieuwsgierig geworden? Brouwer Naaimachine & 
Hobbycentrum is zes dagen in de week geopend en 
heeft op donderdag koopavond. Kom langs aan de 
Begijnenstraat 17-19 (telefoon: 0251 223669 of kijk op 
www.brouwernaaimachines.nl voor uitgebreide infor-
matie.
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De WaxSalon groeit!
Castricum -De WaxSalon is 
een begrip in Castricum en 
kan rekenen op een toene-
mend aantal klanten. Van-
wege het enorme succes in 
Castricum, worden nu ook de 
deuren van De WaxSalon in 
sportschool De Club in Assen-
delft geopend. Vanaf 2 april 
kan men hier elke woensdag 
van 10.00 tot 17.00 uur terecht. 

Eigenaresse Nancy Dui-
kersloot wordt geassisteerd 
door Maaike Brakenhoff. 
Dankzij de komst van Maai-
ke zijn de openingstijden van 
de WaxSalon flink verruimd. 
Maaike is 35 jaar en heeft 
ruim vier jaar waxervaring, zij 
is een ervaren visagist en is 
getalenteerd in het aanbren-
gen van gelnagellak. ,,Ik ben 
supertrots dat Maaike ons 
team komt versterken”, aldus 
Nancy. ,,Het grappige is dat 
ik vroeger als klant bij Maaike 
kwam om te waxen. Zij inspi-
reerde mij om een eigen sa-
lon te beginnen en nu werkt 
ze voor ons; dat is toch leuk!” 
De WaxSalon maakt sinds kort 

gebruik van de wereldwijde crème de la crème Lycon; een mix van 
de beste natuurlijke harsen en bijenwas. Vraag hier naar in De 
WaxSalon. 

Kijk voor exacte openingstijden op www.deWaxSalon.com. Het 
adres is Burgemeester Mooijstraat 20. 





Heemskerk - Schimmelnagels zijn definitief verle-
den tijd. Steeds vaker worden laserbehandelingen 
uitgevoerd tegen een schimmelnagelinfectie. Bij In-
stituut Revebel wordt deze therapie vakkundig toe-
gepast. Sinds 10 maanden wordt er gewerkt met 
de FOX 3 laser en zijn er zeer goede resultaten be-
haald.

Biopsie
Voordat over gegaan wordt tot het laseren van 
de nagels wordt er een biopsie genomen. Hierbij 
wordt een klein stukje van de besmette nagel af-
geknipt en opgestuurd naar de Radboud Univer-
siteit in Nijmegen, alwaar een DNA-check plaats 
vindt. Binnen twee weken is dan duidelijk of er spra-
ke is van een schimmel. Dit is zeer belangrijk om-
dat in zeker 50% van de gevallen er geen sprake is 
van een schimmelinfectie. Door het onderzoek weet 
men zeker dat het om een schimmel gaat en hoeft 
de klant niet onnodig behandeld te worden.

Laserbehandeling
Gedurende de behandeling wordt de laserstraal 
langzaam over het nagelbed bewogen. De laser 
genereert warmte onder de nagel midden in de 
schimmelkolonie. Deze warmte wordt enige tijd 
aangehouden en zo wordt uiteindelijk de schimmel 
gedood. D behandeling is veilig, effectief en zeer 
goed te verdragen. Tijdens de behandelingen en 
daarna is het belangrijk om zowel de schoenen als 
de nagels zelf te behandelen met een anti-schim-
melproduct om zo herbesmetting te voorkomen. Dit 
kan men doen totdat de schimmelnagel voldoen-
de is uitgegroeid. Afhankelijk van de ernst van de 
schimmelinfectie zijn twee tot drie behandelingen 
aan te bevelen.

Instituut Revebel, Maerten van Heemskerckstraat 
27 in Heemskerk. Telefoon: 0251 245138  of  06 
22742214. E-mail: laserenrevebelmr@gmail.com  
Website: www.instituutrevebel.nl.

Eenvoudige laserbehandeling:

Schimmelnagels 
definitief verleden tijd

Vertrouwde service 
en topmerken:

Nieuwe collectie 
bij DAMode is 

binnen

Castricum - Velen weten fitnesscentrum Sport4Me 
in Castricum reeds te vinden om het lijf in goede 
conditie en gezondheid te houden. Momenteel 
vindt er een restyling plaats in dit 700 m2 grote 
pand, die in totaal ongeveer twee weken zal gaan 
duren. Er komt bijvoorbeeld nieuwe fitness appa-
ratuur die meer van deze tijd is. Eigenaar Massaal: 
,,Er is vraag, door met name jongeren, naar Plate 
loaded toestellen van een geavanceerde techno-
logie. Maar na enige uitleg zullen ouderen hier ook 
veel plezier en profijt van hebben. Voor de wat ou-
dere bezoeker bieden wij bovendien nieuwe pro-
fessionele apparaten die op basis van natuurlijke 
beweging werken, waarmee lichamelijke klachten 
prima voorkomen en verholpen kunnen worden. 

Ook wordt er op locatie samengewerkt met Rehab 
Fysiotherapie door middel van fitness en revalida-
tie, waarbij men in de ochtend of middag met een 
rustig achtergrondmuziekje kan trainen. Verder 
kunnen klanten in de gezellige, vernieuwde koffie-
corner gratis een cappucino, een espresso of een 
latté machiato drinken.

Nieuwsgierig geworden? Op 29 maart is er een 
Open Dag bij Sport4Me aan het Raadhuisplein 3 
te Castricum van 10.00 uur tot 16.00 uur waar men 
vrijblijvend kan binnenlopen. Wie zich deze dag 
inschrijft, ontvangt een gratis retro sporttas. Voor 
maar 16,95 euro kan men vier weken lang onbe-
perkt sporten inclusief koffie en thee.

Heemskerk - In het gloednieuwe winkelpand van DAMode aan 
de Beethovenstraat is het al volop zomer. De topcollectie met mer-
ken als Signature, Jensen, B-woman, Blue Seven, Rene Freres, MBJ 
en Setter kenmerkt zich door variatie en veelzijdigheid en nodigt uit 
tot kopen. De modezaak, die al een halve eeuw een begrip is in 
Heemskerk, beschikt sinds enkele maanden over een veel ruimer 
en daarmee ook overzichtelijker pand. Wat gebleven is, is de uit-
gebreide keuze en de gezellige, laagdrempelige sfeer. Eigenares-
se Mariska Dam en haar team hebben service hoog in het vaandel 
staan. Dat merk je aan alles, van de extra grote paskamers, waar 
voor mensen die slecht ter been zijn altijd een stoel klaar staat, tot 
aan de mogelijkheid om kleding ‘op zicht’ mee te nemen zodat ie- 
mand die zelf de winkel niet kan bezoeken de artikelen thuis kan 
passen.
 
Als vanouds biedt DAMode een grote verscheidenheid aan kleding 
die bij andere winkels moeilijk te vinden is. Er is een ruim assorti-
ment aan dames-, heren- en kindernachtmode van o.a. Robson, 
Ringella, Triumph en Pastunette. Naast de zeer ruime keus in BH’s 
is DAMode voor Heemskerk en omgeving hét adres voor alle on-
dermode.
DAMode is zelfs het meest uitgebreide verkooppunt van dames-, 
heren- en kinderondergoed in de regio. Van klassieke tot eigentijd-
se ondermode is hier verkrijgbaar. Ook thermal ondergoed, dat ex-
tra warmte biedt op koude dagen, is voor alle leeftijden verkrijg-
baar. Maar ook babykleding van de bekende merken Dirkje en Fee-
tje behoort tot de collectie. Dit alles kan de klant op zijn of haar ge-
mak bekijken in de ruim opgestelde “babyhoek”. De alom bekende 
wafeltjespyja- ma’s voor baby’s en peuters zijn hier al 50 jaar ver-
krijgbaar! 

Bij DAMode gaan zowel moeder als dochter compleet gekleed de 
deur uit. Vaak zijn klanten zeer verrast door het feit dat men hier 
nog een ruim assortiment aan fournituren kan vinden. Garen, ritsen, 
elastiek, breinaalden, etc. worden als vanouds nog steeds verkocht 
aan de Beethovenstraat. Het motto van de medewerkers en inmid-
dels al vele klanten is: ‘Vindt u het elders niet, bij DAMode hebben 
zij het wel’. Een ouderwetse gemengd textielwinkel in een eigentijd-
se jas. U bent van harte welkom aan de Beethovenstraat 1, maan-
dag van 13.00 tot 17.30 uur, dinsdag t/m zaterdag vanaf 09.30 uur. 
Parkeren voor de deur is gratis.Open dag Fitnesscentrum Sport4Me
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Castricum - Saskia en Thetmar 
Lammers zijn bijna twee jaar ge-
leden vertrokken vanuit naar 
Castricum naar Frankrijk. Samen 
met hun twee kinderen Dimitri 
en Roos hebben ze een nieuw 
bestaan opgebouwd met een 
B&B en minicamping in Mou-
lin Ecurades. In de periode ju-
ni 2012 tot juli 2013 is de fami-
lie Lammers gevolgd door het tv-
programma Ik Vertrek. Nieuws-
gierig hoe het de familie Lam-
mers is vergaan in het eerste 
jaar? De uitzending is te zien op 
zaterdag 12 april op Nederland 1 
om 21.46 uur.
,,In augustus 2011 zijn wij als ge-
zin op vakantie in Zuid Frank-
rijk”, vertelt Thetmar. ,,Bij de ca-
ravan op de camping waren we 
‘s avonds als de kinderen in bed 
liggen aan het filosoferen. Wat 
als we nou eens in Frankrijk on-
ze droom gaan proberen te ver-
wezenlijken? Goed idee? Maar 
waar, hoe ga je op zoek en wat is 
die droom dan precies. In Neder-
land waren we al een aantal jaar 
op zoek naar de perfecte locatie; 
een oude boerderij of groot ter-
rein. Uiteindelijk wilden we een 
B&B en mini-camping realiseren 
en een groot woonhuis voor ons 
gezin, maar waar we ook plaats 
wilden maken voor pleegkinde-
ren. Maar het geld, het was een 
onbetaalbare droom. Frankrijk 
is niet ons droomland geweest, 
maar door te googlen kwamen 
we wel de droomadvertentie te-
gen.”
 
Te koop: watermolen, gezocht 
stel/echtpaar; bouwkundig on-
derlegd en ervaring met jonge-
renwerk en hulpverlening. Sas-
kia: ,,Wij keken elkaar aan en be-
dachten dat er toch niet zoveel 
mensen zijn die deze combina-
tie kunnen bieden. Thetmar heeft 
zijn eigen aannemersbedrijf en 
ik werk al jaren in het jongeren-
werk en Maatschappelijk werk. 
Wij hebben contact opgenomen 

met de Nederlandse eigenaar, 
hij woonde op drie uur rijden van 
ons vakantieadres af. Wij hebben 
afgesproken om elkaar te ont-
moeten en te praten over de wa-
termolen. Na het gesprek heb-
ben wij de sleutels van het pand 
meegekregen en de laatste drie 
dagen van onze vakantie in de 
Creuse doorgebracht.”
 
Het was een mooie plek met al-
le mogelijkheden die zij graag 
zagen en daarbij was er de mo-
gelijkheid om via de organisatie 
Emir Europe gastouder te wor-
den. Alle aspecten van de droom 
kwam samen op deze plek. Een-
maal terug van vakantie ging 
het snel, iedereen werd op de 
hoogte gebracht van de plan-
nen, het huis werd te koop ge-
zet, het voorlopig koopcontract 
getekend en er werd zelf contact 
opgenomen met Ik Vertrek. Want 
Thetmar en Saskia wilden graag 
aandacht vragen voor het socia-
le gedeelte van hun project. Plek 
maken voor twee jongens uit 
Nederland die tijdelijk een ande-
re plek nodig hebben. ,,De jon-
gens zijn afkomstig van pedago-
gische opvangcentra en ZMOK 
scholen”, vervolgt Saskia. ,,Tot nu 
toe hebben ongeveer zeshon-
derd jongeren meegewerkt aan 
de renovatie van het pand.”
Dimitri en Roos volgen sinds 
september onderwijs op een 
Franse basisschool. ,,Op dit mo-
ment is de woensdag nog een 
vrije dag en dat is heel fijn; even 
bijtanken van alle indrukken die 
ze opdoen. Een vreemde taal en 
een heel ander soort school dan 
dat ze gewend waren.” Thetmar 
heeft het eerste half jaar gro-
tendeels nog in Nederland ge-
werkt. Maar dankzij alle hulp 
en heel hard werken konden ze 
in december 2012 de verwar-
ming aanzetten. “Het program-
ma Ik Vertrek is vijf keer bij ons 
geweest om te filmen en de rest 
van al het beeldmateriaal film 

je zelf. De eerste schooldag bij-
voorbeeld. Heel apart, de kinde-
ren gingen lachend het school-
plein op en ik liep huilend naar 
de auto”, lacht Saskia. Natuurlijk 
hoort bij vertrekken ook achter-
laten. ,,Maar gelukkig hebben wij 
een locatie gevonden op onge-
veer negen uur rijden vanaf Cas-
tricum. Dus wanneer je wilt, ben 
je er ook zo! Mijn zus woont met 
haar gezin in Australië. Voor mijn 
ouders vind ik het wel vervelend 
dat beide dochters in hetzelfde 
jaar zijn vertrokken naar het bui-
tenland. Gelukkig zijn zij reislus-
tig en gaan ze één keer per jaar 
naar Australië en zijn ze mini-
maal twee keer per jaar in Frank-
rijk. Verder gaan wij met ons ge-
zin in ieder geval twee keer per 
jaar even een paar dagen naar 
Nederland. Natuurlijk mis ik mijn 
vrienden en familie, het niet even 
een bakkie kunnen doen wan-
neer je er even doorheen zit. 
Maar sociaal media is een su-
peruitvinding, met Skype en Fa-
cebook is iedereen ineens een 
stuk dichterbij.”
 Thetmar: ,,Wij voelen ons hier in 
het dorp erg welkom. Natuurlijk 
is het voor iedereen spannend, 
maar de reacties van mensen 
zijn leuk en positief. Toch is con-
tact leggen door de taalbarrière 
best lastig. Hierdoor kom je toch 
snel uit op contacten met andere 
Nederlanders, Belgen en Engel-
sen in de omgeving. Wij hebben 
gelukkig goede buren die ons al-
tijd willen helpen als dat nodig is. 
Zij verzorgen onze dieren als wij 
in Nederland zijn. We horen wel 
eens andere verhalen, maar wij 
kunnen tot nu toe niet anders 
zeggen dan dat we blij zijn dat 
we deze keuze gemaakt hebben. 
We hopen hier nog heel lang te 
blijven wonen en te genieten van 
de rust, ruimte en natuur en dat 
we vakantiegangers een stress-
vrije vakantie kunnen bieden.” 
Zie voor foto’s en meer informa-
tie: www.ecurades.eu.

Op 12 april op tv in ‘Ik Vertrek’ 
Een droom werd werkelijkheid

Castricum - Op zaterdag 22 
maart kunnen maximaal 225 kin-
deren van 9.30 tot 11.00 uur wor-
den ingeschreven voor deelna-
me aan Timmerdorp van maan-
dag 11 tot en met vrijdag 15 au-
gustus. Inschrijvingen kunnen 
alleen door een volwassene wor-

den gedaan, maximaal vier kin-
deren. De voorbereidingsdagen 
voor het verdienen van stempels 
start op 7 augustus. Inschrijven 
kan in de Visser 't Hooft, Kemp-
haan 17. Kijk voor meer informa-
tie op www.timmerdorpcastri-
cum.nl.

Inschrijven Timmerdorp 

Castricum - De verkiezings-
campagne is voorbij en nu weer 
over tot de orde van de dag. Le-
den van GroenLinks gaan zich 
inzetten tijdens NL Doet, de hul-
pactie die komend weekend 
wordt gehouden. 

Initiatiefneemster is Ans Mar-
tens: ,,Ik vind NLDoet een ont-
zettend goed idee en het is nog 
leuker om samen wat te doen 

voor een initiatief bij jou in de 
buurt. Daarom heb ik de leden 
van GroenLinks opgeroepen om 
mee te doen.” Aan die oproep 
werd enthousiast gehoor ge-
geven. Lijsttrekker voor Groen-
Links, Hannie Lutke Schipholt: 
,,Het is erg leuk om samen met 
een groep mensen iets te doen. 
Wij komen in actie bij De Bakke-
rij, zorgcentrum De Santmark en 
basisschool Cunera.

NLdoet, GroenLinks 
Castricum doet mee

Overstapavond op het 
Technisch College Velsen
Regio - Het Technisch Colle-
ge Velsen is een VMBO school 
voor basis, kader en Techni-
sche Mavo waar alles in het te-
ken staat van de techniek. Leer-
lingen krijgen er vanaf de eer-
ste klas veel uren per week les 
in verschillende technische vaar-
digheden en de vaktheorie daar 
achter. Slagingspercentages van 
boven de 95% zijn geen uitzon-
dering en de specialistische 
technische opleidingen zorgen 
er voor dat het bedrijfsleven in 
de regio vecht om de leerlingen. 
Ongeveer de helft van de uren 
op het rooster zijn zogenaamde 
‘beroepsgerichte uren’, waarbij 
de praktijk centraal staat. Leer-
lingen kunnen op die manier le-
ren met hun hoofd door te doen 
met hun handen en hoeven niet 
alleen maar te leren uit de boe-
ken. Leren wordt op deze manier 
niet alleen leuker, maar de les-

stof blijft ook beter hangen, om-
dat het binnen de context van 
het vak en het beroep wordt 
aangeboden. Speciaal voor leer-
lingen die na de basisschool op 
een school zitten die hen niet 
aanspreekt en uitdaagt, of niet 
aansluit bij hun leerstijl, organi-
seert het Technisch College Vel-
sen een ‘overstapavond’. Leerlin-
gen die in klas 2 van het VMBO 
zitten (basis, kader en mavo) en 
een technische opleiding over-
wegen, worden -met hun ou-
ders- uitgenodigd om kennis te 
maken met het Technisch Col-
lege Velsen. Een overstap van 
de tweede klas op een andere 
school naar de derde klas van 
het Technisch College Velsen is 
heel goed mogelijk. Woensdag 
2 april tussen 19.00 uur en 21.00 
uur naar het Technisch College 
Velsen aan de Briniostraat 12 in 
IJmuiden! 

www. .nl

www. .nl
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Burgerlijke stand
GEBOREN
Imme Duijn, dochter van Tim Duijn en Carrie Duijn-Boergonje
Denzel Noah de Vries, zoon van M.G. de Vries en S.W. Groen

Ophaaldata gft-afval
In week 13 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag  24 maart.
De Kleis en Waldijk:  woensdag  26 maart.
De Koog:  donderdag 27 maart.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag  28 maart.

Gemeentehuis donderdagavond dicht
De publieksbalie in het gemeentehuis is donderdagavond 20 maart 
niet zoals gebruikelijk geopend voor publiek. In plaats daarvan 
is de balie op woensdagavond 19 maart van 18.30 tot 20.00 uur 
open. Reden voor de wijziging is dat het gemeentehuis op 19 maart  
’s avonds toch al open is vanwege de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorafgaand openden wethouder 
Van Tongeren (Heemskerk) en ge-
deputeerde Bond van de provincie 
Noord-Holland de fly-over over de 
rijksweg A9. Ook werd het  Toeris-
tisch Overstap Punt Veldhuis-Aag-
tendijk in gebruik genomen. 
De fly-over is het laatste grote in-
frastructurele werk van de Grond-
exploitatiemaatschappij Broekpol-
der. Daarin werken de gemeenten 
Beverwijk en Heemskerk samen 
met projectontwikkelaars en wo-
ningbouwcorporaties aan de ont-
wikkeling van de Vinex-wijk Broek-
polder.
Het Vogelrijkpad is een gevarieerde 
wandelroute die loopt over de his-
torische Groenedijk en Geniedijk, 
door het buurtschap Busch en Dam 
en over een onverhard boerenland-
pad. De route is in twee richtingen 
bewegwijzerd met blauwe pijlen. 

In het vogelbroedseizoen, van be-
gin maart tot half juni, is het boe-
renlandpad gesloten. Er is dan een 
alternatieve route.
De nieuwe projecten zijn bedoeld 
om de recreatiemogelijkheden tus-
sen Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest 
en Zaanstad te versterken. De pro-
vincie en gemeenten hebben  de af-
gelopen jaren al veel geïnvesteerd 
in dit groene gebied en dat blijven 
ze de komende jaren doen. Met bij-
dragen van provincie, gemeenten 
en Europa worden samen met het 
recreatieschap Alkmaarder- en Uit-
geestermeer nieuwe fiets- en wan-
delpaden aangelegd. Verder worden 
kleinschalige recreatieve voorzie-
ningen gerealiseerd. Zo kunnen be-
woners en bezoekers genieten van 
het open polderlandschap en ont-
staan nieuwe agrarische en recrea-
tieve kansen voor ondernemers.

Vogelrijkpad klaar voor wandelaars 
Wethouder Wil Spaanderman heeft op 11 maart samen met zijn 
Heemskerkse collega Odd Wagner het startpunt voor het Vogel-
rijkpad geopend. Dat deden zij door het onthullen van een route-
bord voor dit wandelpad bij de White Ranch aan de Groenedijk 4 
in Assendelft, dichtbij de gemeentegrens van Uitgeest. De route 
voert voor een groot deel over Uitgeester grondgebied.

Boomfeestdag moet je vieren!
Wethouder Piet Linnartz vierde woensdag 12 maart de jaarlijkse 
Boomfeestdag met het planten van een beukenhaag. Dat gebeurde 
bij een tuin aan De Wilgen en hij kreeg gelukkig veel hulp. De leer-
lingen van groep 7 van basisschool De Molenhoek lieten zien dat 
vele handen licht werk maken. De nieuwe haag vormt binnenkort 
de afzetting van een biologische tuin. Buurtbewoners en leerlingen 
gaan die zelf inrichten en onderhouden.

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

Stembureaus open tot 21.00 uur
De zeven stembureaus in de gemeente Uitgeest zijn woensdag 
19 maart 2014 van 07.30 tot 21.00 uur open voor het uitbrengen 
van uw stem. 

In het gemeentehuis worden na afloop de stemmen van alle  
bureaus verzameld, geteld en gepresenteerd. Het gemeente-
huis is traditiegetrouw open voor iedereen met belangstelling 
voor de plaatselijke politiek. Raadsleden, toekomstige raads-
leden, leden van het college en van politieke partijen geven 
toelichting en commentaar. De uitslagen van Uitgeest en de  
andere gemeenten in het land worden gevolgd op een groot  
televisiescherm.

Wethouder Wil Spaanderman (links) trekt bij de onthulling van het route-
bord aan de touwtjes met hulp van zijn Heemskerkse collega Odd Wag-
ner. Mevrouw de Wit van Rustpunt White Ranch kijkt toe (foto: Ronald 
Goedheer).

Wethouder Piet Linnartz aan het werk met leerlingen van De Molenhoek 
(foto: gemeente Uitgeest).

I n f o b u l l e t i n
19 maart 2014

Vergadering Welstandscommissie
De Welstandscommissie behandelt op maandag 24 maart 2014 de 
bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behan-
delen bouwplannen ligt vanaf 20 maart 2014 ter inzage bij de balie van 
de afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te behandelen bouwplan-
nen, het bijwonen van de vergadering en overige informatie over wel-
standszaken kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, 
mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.
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