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In de rij om te stemmen
Uitgeest - Ook in Uitgeest 
stonden inwoners vorige 
week woensdag in de rij om 
hun stem uit te mogen bren-
gen. Was de opkomst bij de 
vorige verkiezingen in 2012 
nog 80,7 procent, nu maak-
te 87,1 procent van de stem-
gerechtigden de gang naar 
de stembus. Bijgaande foto 
werd vroeg in de ochtend ge-
maakt, toen stond er al een rij  

bij het stembureau in de Mo-
lenhoekschool, waar de he-
ren Al, Stark en Winter ach-
ter de tafel zaten.
De VVD behaalde de mees-
te stemmen. De percenta-
ges van de grootste partij-
en op rij: VVD: 30,4 %; D66: 
14,2 %; CDA: 10,8 %; PVV: 9,6 
%; GroenLinks: 9,1 %; SP: 7,7 
%; PvdA: 6,3 %; PvdD: 3,3 %; 
50+: 3,0 %. (foto: Ger Bus)

LeesLokaal maakt feestje 
van eerste verjaardag

Uitgeest - Zaterdag bestond 
LeesLokaal Uitgeest een jaar. 
Een heugelijke dag die op 
gezellige wijze gevierd is. Om 
12:00 uur werd het samen-
werkingsverband met Stich-
ting de Nieuwe Kuil gevierd 
met de opening van de eer-
ste expositie. Joop de Beer,  
een van de oprichters van 
de Nieuwe Kuil en sinds ja-
ren vaste docent tekenen en 
schilderen, is de eerste expo-
sant. De komende tijd zal er 
iedere zes weken iemand van 
de Nieuwe Kuil in LeesLokaal 
exposeren.
Joop is een autodidact maar 
heeft daarnaast ook verschil-
lende cursussen gevolgd. 
Hoewel Joop ook zeer vaar-
dig is met olieverf en acryl ligt 
zijn passie toch het meest bij 
het schilderen van prachti-
ge aquarellen van dorps- en 
stadsgezichten. 
Een uur later uur werd Lees 
Lokaal vereerd met een be-
zoek van burgemeester Ver-
kleij en wethouder Tromp. 
De burgemeester bracht een 
enorme taart mee die zij sa-
men met Henk Eilert, de 
voorzitter van LeesLokaal, 
aansneed en verdeelde over 
alle aanwezigen.
Het feestelijke slot van de 
dag was voor de kinderen. 
Guyllaume Wibowo maak-
te zijn vorig jaar gedane be-
lofte meer dan waard met 

een fantastische goochel-
show waarin hij zelfs een ta-
fel door LeesLokaal liet zwe-
ven. Vanzelfsprekend moch-
ten de kinderen hem bij veel 
acts helpen. Alle kinderen, 

hun ouders, de vrijwilligers 
en de overige aanwezigen 
waren het met elkaar eens; 
dit was een geweldige afslui-
ting van het eerste jaar van 
LeesLokaal.

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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(Zie advertentie elders in deze krant)

Geen 18, geen alcohol

Bramen, frambozen, blauwe bessen  
of gesneden fruit
Alle soorten
2 bakjes à  
125-250 gram

Lentewijnen wit
Moselgarten Riesling Kabinett, I Heart Cava  
brut of semi-seco, Burgershof chardonnay,  
Waterval sauvignon  
blanc-semillon, Los  
Gansos chardonnay  
of Tussock Jumper  
pinot grigio
3 flessen à 750 ml

Pitloze witte of rode druiven
Bak 500 gram

Hak groenteconserven of appelmoes
Alle soorten
4 potten à 370 ml

Knorr Wereldgerechten 
of Wereldspecials
Alle soorten
2 pakken

Optimel drink
Alle soorten
2 pakken à 1 liter

Kipfiletblokjes
Nieuwe standaard kip 
Schaal 600 gram

Filet americain
Alle soorten m.u.v. biologisch
2 bakjes à 150 gram

Quaker cruesli, granola, 
crunchy muesli of havermoutrepen
Alle soorten
2 pakken à 1 liter

* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.  
* Voor alle aanbiedingen geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek.

2 VOOR 3 VOOR

2 VOOR2 VOOR

4 VOOR2 VOOR 2HALVE
PRIJS*

e

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3
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Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
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Bladmanager:
Veroni Pereboom
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Druk:
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Verspreiding en bezorgklachten:
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Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Toneelseizoen afgesloten 
met geslaagde voorstelling
Uitgeest - Zaterdag was het 
een spannende dag voor de 
leerlingen van Gerda Pie en 
Judith Noom. Na maanden 
van repeteren was het tijd 
om het toneelstuk ‘ De fa-
milie Doorsnee’ op te voe-
ren in het gebouw van speel-
tuinvereniging Kindervreugd. 
Maar liefst twee keer moch-
ten de acteurs het podium 
betreden en wel om een mid-
dag- en avondvoorstelling te 

geven. Al het oefenen was 
niet voor niets geweest. ’s 
Middags speelden de zenu-
wen een aantal kinderen nog 
parten maar ’s avonds was er 
bij de spelers geen spoor van 
podiumangst meer te beken-
nen. De toneelgroep bezorg-
de alle toeschouwers een 
prachtige avond door het to-
neelstuk met een heus fl ower 
power tintje geweldig neer te 
zetten.

Cabaret in De Zwaan
Uitgeest - Zaterdag 1 april 
is er een cabaretvoorstel-
ling in De Zwaan. In zijn de-
buutvoorstelling raakt Thijs 
van de Meeberg ongevraagd 
verzeild in een ogenschijn-
lijk simpel dilemma: een on-
bekende jongen vraagt om 
hulp. Helpen ja of nee? De 
scoutingwet kent hij nog feil-
loos uit zijn hoofd, maar wan-
neer is het probleem van ie-
mand anders ook jouw 
probleem? Al snel weet Thijs 
niet meer wat waar is. En 
even tussen ons: ‘wat had u 
gedaan?’
Thijs heeft met De Cabaret-
poel al eens eerder op het 
podium van De Zwaan ge-
staan en won vlak daarna 
het Leids Cabaret Festival. De 

pers is lovend over zijn eer-
ste show: ‘De ongrijpbare 
Van de Meeberg zet krach-
tige beelden neer, spreekt in 
literaire volzinnen en blijft tot 
de laatste minuut verrassen. 
Een overdonderende entree 
in de cabaretwereld. Méér!’ 
(Het Parool) en ‘Met zijn ver-
haalstructuur is Van de Mee-
berg een fi jne Freek de Jonge 
light’ (De Volkskrant).
Thijs van de Meeberg treedt 
op zaterdag 1 april op, aan-
vang 20.15 uur. Toegangs-
prijs: 12,50, Vrienden van de 
Zwaan Cultureel krijgen 2,50 
korting. Kaartverkoop via 
boekhandel Schuyt of aan de 
zaal ( mits nog beschikbaar) 
of via de online kaartverkoop 
( www.dezwaancultureel.nl).

Avond over 
buurtmoestuinen

Uitgeest - Op uitnodi-
ging van de Milieutuin Uit-
geest komt Marcel Vijn op 
30 maart in Dorpshuis De 
Zwaan een presentatie hou-
den over de onderzoeksre-
sultaten van de Wageningse 
Universiteit over buurtmoes-
tuinen. Buurtmoestuinen zijn 
initiatieven van buurtbewo-
ners die samen een tuin op-
zetten, deels voor de pro-
ductie van eigen groenten 
en fruit, maar evenzeer voor 
de gezelligheid. Buurtmoes-
tuinen vormen ontmoetings-
plaatsen voor heel verschil-
lende mensen die allemaal 
dezelfde passie delen voor 
tuinieren. Er zijn de afgelo-
pen jaren in heel Nederland 
een paar honderd van der-
gelijke initiatieven gestart, 
en de Wageningse Universi-
teit heeft onlangs de resulta-
ten hiervan in kaart gebracht.  
Marcel Vijn zal naast deze re-
sultaten ook praktische tips 

geven voor de opzet van een 
dergelijke tuin. Aansluitend 
daarop vertellen leden van de 
Milieutuin Uitgeest iets over 
hun eigen tuin. Deze tuin is 
gelegen aan de Tolweg, op 
een paar minuten fi etsen van 
het centrum van Uitgeest. Uit 
het onderzoek van de Wage-
ningse Universiteit blijkt de 
Milieutuin Uitgeest met stip 
de langst bestaande buurt-
moestuin in heel Nederland 
te zijn; iets waar de leden na-
tuurlijk best trots op zijn. De 
Milieutuin Uitgeest wil zijn 
ervaring dan ook graag delen 
met mensen die een soortge-
lijk project willen beginnen in 
Uitgeest of elders in de om-
geving.

De avond wordt gehouden 
op donderdag 30 maart in 
dorpshuis De Zwaan, Mid-
delweg 5 in Uitgeest. Aan-
vang is om 20.00 uur en de 
toegang en koffi e zijn gratis.

Spinmarathon 
voor de Hartstichting 

Uitgeest - In de week van 3 
tot en met 8 april is de collec-
te van de Nederlandse Hart-
stichting. In dat kader vindt 
er op vrijdagavond 7 april 
een spinmarathon plaats in 
fi tnesscentrum SportPlan 
om zo op sportieve wijze nog 
meer geld in te zamelen voor 
de Nederlandse Hartstich-
ting. Om zeven uur zal het 
festijn aanvangen en om een 
uur of tien klinkt het eind-
schot. Gedurende één, twee 
of drie uur kunt u zich op de 
tonen van inspirerende mu-
ziek onder de bezielende lei-
ding van trainers Marleen en 
Rob uitleven en zal menig 
zweetdruppeltje het avond-
licht zien. Neem dus een fl in-
ke handdoek mee. 
Inschrijven voor één, twee of 

zelfs drie uur kan vanaf nu bij 
de balie van het SportPlan, 
(Populierenlaan 45A te Uit-
geest, tel. 0251-311231). Een 
spinfi ets kost u 5 euro per 
uur (meer mag vanzelfspre-
kend ook) en sponsoren, die 
zelf niet fi etsen mogen uiter-
aard hun eigen steentje bij-
dragen. 
Enkele vertegenwoordigers 
van de Nederlandse Hart-
stichting zullen deze die 
avond present zijn. Dit steunt 
de organisatie alleen maar 
en geeft haar voldoende sti-
mulans er extra ‘hart’ voor te 
gaan.

Schrijft u dus snel in, want: 
vol is vol. Heeft u vragen, bel 
dan naar Wim Brugman (06-
26566543).



Gaat Schiphol nu wel of 
niet verder groeien?

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

De laatste tijd wordt er veel gepubliceerd over Schiphol. De 
maximum capaciteit van 500.000 vliegbewegingen per jaar is 
nu vrijwel bereikt en dat is veel eerder dan bij het afsluiten van 
het Aldersakkoord eind 2014 werd verwacht. Tot en met 2020 
is die 500.000 het afgesproken maximum. Dus is het de vraag 
hoe het de komende jaren tot 2020 moet. En nog belangrijker 
hoe moet het daarna?
Het zal duidelijk zijn dat de luchtvaartpartijen het liefst zo snel 
mogelijk de gemaakte afspraken willen doorbreken zoals het 
evenzeer duidelijk is dat de bewoners daar niets voor voelen.
Dat het maximum zo snel bereikt is heeft een aantal oorzaken. 
Op de eerste plaats is de luchtvaart harder gegroeid dan ver-
wacht. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de aantrekken-
de economie. Maar het komt ook doordat de in 2014 beschik-
bare groeicapaciteit (de zogenaamde slots) voor een belang-
rijk deel gegeven zijn aan maatschappijen die niet thuishoren 
bij de hub-functie van Schiphol. Schiphol is bedoeld voor de 
internationale verbindingen. Heen- en terugvluchten naar va-
kantiebestemmingen horen daar niet echt bij. Die dienen, zo-
als afgesproken aan de tafel van Alders, uitgeplaatst te worden 
naar Lelystad. Maar die nieuwe luchthaven is niet op tijd klaar 
en ondertussen zijn de slots al op Schiphol afgegeven. Met die 
slots is niet voldoende selectief en zorgvuldig omgegaan, zodat 
de luchtvaartmaatschappijen, met de KLM voorop, nu klagen 
dat de gewenste groeiruimte er de komende jaren niet meer is.
Het gebrek aan groeiruimte komt overigens ook doordat 
Schiphol zelf voorlopig geen toename van passagiers aan kan. 
De terminals en dergelijke zijn aan hun taks en pas rond 2020 
verwacht Schiphol voldoende capaciteit bijgebouwd te hebben 
om verder te kunnen groeien. Ze hebben dan wat genoemd 
wordt een tweede areaal bijgebouwd.
Na 2020 mag Schiphol alleen groeien als de hinder afneemt. 
Schiphol claimt dat de hinder met 40% is afgenomen door 
vooral stillere vliegtuigen. Volgens de afgesproken 50-50 re-
gel zouden ze dan 20% mogen groeien wat leidt tot 600.000 
vliegbewegingen. Waarschijnlijk is daarvoor een tweede Kaag-
baan nodig wat weer een groot aantal nieuwe gehinderden zal 
opleveren.
Wat de werkelijke hinderbeperking echt is geweest wordt nu 
uitgerekend in het kader van een Milieu Effect Rapportage 
(MER) die nodig is om de Alders afspraken vast te leggen in 
een wet. De bewoners vertegenwoordigers verwachten dat er 
hooguit 10% hinderbeperking is geweest, want niet alle vlieg-
tuigen zijn plotseling stil geworden. Dat zou met de 50-50 regel 
tot een groei van 5% ofwel 525.000 vliegbewegingen leiden. Dit 
grote verschil van inzicht tussen Schiphol en de bewoners komt 
ook doordat Schiphol de gehinderden die in nieuwe huizen in 
de gehinderde gebieden wonen, niet meetelt.
Het antwoord op de vraag of Schiphol verder gaat groeien is 
dus dat het er nu naar uitziet, dat het tot 2020 ongeveer gelijk 
blijft aan nu. Daarna zou volgens de afspraken een beperkte 
groei mogelijk zijn. Het zal nog een hele klus zijn om die groei 
in toom te houden. De afspraken zijn er, maar de politieke lob-
by voor groei is zeer groot. Er zal veel van de Omgevingsraad 
Schiphol gevraagd worden.

AVBU-UITGEEST Vertegenwoordigd in de ORS

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé

Inschrijven voor Krovo 
buitenvolleybaltoernooi
Regio - Ook dit jaar wordt 
weer een groot buitenvolley-
baltoernooi in de Zaanstreek 
georganiseerd, waar zowel 
op professioneel als op re-
creatief niveau wordt gevol-
leybald. 
Het toernooi vindt plaats op 

zaterdag 13 mei op het ter-
rein van Sporting Kromme-
nie in Krommenie, op veld 
4 naast de nieuwe kantine 
waar om 9.30 uur de wed-
strijden beginnen. Jaarlijks 
wordt dit evenement bezocht 
door een grote hoeveelheid 

enthousiaste volleyballers, 
van jong tot oud, van begin-
ners tot echte fanatiekelin-
gen. Ook voor de kinderen 
is er genoeg te beleven, zo-
als een groot springkussen 
en een tobbedansbaan. Ge-
durende de dag is er volop 
eten en drinken beschikbaar 
en het toernooi wordt afge-
sloten met een barbecue en 
muziek.  

Heb jij zin in een sportieve 
dag vol gezelligheid met je 
teamgenoten, vrienden, fami-
lie of collega’s? Maak ze dan 
enthousiast en stel een team 
samen voor bijvoorbeeld re-
creanten 6 tegen 6 mix of 
speel 3 tegen 3 dames of he-
ren op verschillende niveaus. 
Inschrijfkosten zijn 24 euro 
per team.

Meer informatie over het 
toernooi is te vinden op de  
website www.buitenvolley-
bal.nl.

Nog een buitenlandse deelnemer 
aan ICGT: RC Lens uit Frankrijk
Uitgeest - Ook het Franse 
RC Lens meldde zich onlangs 
voor deelname aan het ICGT 
2017. Deze club deed nog 
niet eerder mee aan het ICGT.

De club uit Lens kent een rij-
ke historie. Hoewel de ploeg 
momenteel in Ligue 2 uit-
komt, hoort het gezien de 
traditie toch bij de grote na-
men in het Franse voetbal. 
De club is meer dan honderd 
jaar oud en werd in het sei-
zoen 1997-1998 landskam-
pioen. Een paar jaar later, in 
2000 om precies te zijn, reik-
te RC Lens tot de halve fina-
le van de UEFA Cup. Hierin 
was het Arsenal van Arsène 
Wenger en Dennis Bergkamp 
te sterk voor de club uit Lens.
RC Lens staat bekend om 

zijn ijzersterke jeugdoplei-
ding. Zo bereikte de club vo-
rig jaar de finale van Gam-
bardella, het sterkste jeugd-
toernooi van Frankrijk. Bo-
vendien speelt de jeugdop-
leiding een belangrijke rol 
voor de hoofdmacht. Het is 
de bedoeling dat elk jaar mi-
nimaal acht jeugdspelers de 
overstap maken naar de se-
lectie. De jeugdopleiding be-
staat uit ongeveer tweehon-
derd spelers, waaronder gro-
te talenten. Een goed voor-
beeld hiervan is bijvoorbeeld 
Raphaël Varane, die in 2011 
op achttienjarige leeftijd RC 
Lens verruilde voor Real Ma-
drid. Inmiddels is hij een vas-
te waarde in het Franse nati-
onale elftal. Een ander ‘pro-
duct’ van RC Lens’ jeugd-

opleiding is Adel Taraabt 
die voor AC Milan heeft ge-
speeld en inmiddels in dienst 
van Benfica is.

De Franse club is een mooie 
toevoeging aan de al geva-
rieerde deelnemerslijst voor 
het ICGT 2017. FC Uitgeest is 
dit jaar natuurlijk opnieuw de 
gastheer en ook AZ is weer 
van de partij. Daarnaast is uit 
Nederland bijvoorbeeld ook 
Ajax bevestigd. Twee weken 
geleden was Torino, de win-
naar van 2014, de eerste bui-
tenlandse club die werd vast-
gelegd. Over de verrassing 
dat Real Madrid zich meldde 
leest u elders in deze editie 
van de Uitgeester Courant. 
En nu kunnen we hier dus RC 
Lens aan toevoegen.

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d, 1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Like en volg ons op FACEBOOK

Aardbeien Bramen Sloffen  € 8,95
Roomboter Bitterkoek Cake  € 4,50

Roomboter Amandel Stammetjes  € 1,60

 Elke dag vers brood en kadetten: 
PIET’S POLDER, VIKORN, WALDKORN 

 en GILDEKORN…..enz. 
Uw brood bestelling leggen wij graag voor u apart.
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Compliment voor Corso
Castricum - De moeders 
van groep 6 van de Visser 
‘t Hooftschool willen hun 
waardering uitspreken voor 
de bioscoop Corso. Omdat 
de kinderen al jaren bij el-
kaar in de klas zitten, hebben 
zij elkaar goed leren kennen. 
Door dit contact maakten zij 
veel met elkaar mee, ook de 
minder leuke zaken die het 
leven voor sommige mensen 
in petto heeft.
Eén van de moeders uit de 
groep, die fl ink wat tegen-
slag ondervindt, had als 
wens om eens met elkaar 
naar de bioscoop te gaan. 

Op dit verzoek reageerde 
Corso enthousiast waardoor 
zij op woensdagmorgen 15 
maart samen de fi lm Lala-
land hebben gezien. ,,On-
ze complimenten voor Cor-
so”, zegt een van de moe-
ders. ,,Geweldig georgani-
seerd en de ontvangst voel-
de als een warm bad. Corso, 
bedankt voor de gezellige 
sfeer, ruime stoelen, heerlij-
ke koffi e en vooral de empa-
thie. Prachtig dat wij in een 
gemeente wonen waar dit 
soort gebaren voor elkaar, 
bijna als vanzelfsprekend, 
worden gemaakt!”

Schubert in Koningsduyn
Castricum - Al meer dan 
vijfentwintig jaar is er in Ber-
gen de serie kamermuziek in 
de Ruïnekerk: zes concerten 
met internationale topmusici 
en toprepertoire. Sinds 2015 
is het laatste concert verpakt 
in het Duinstreek Kamermu-
ziek Festival. Violiste Maria 
Milstein is gevraagd vijf jaar 
de artistiek leider te zijn.
In het Schubertjaar staan de 
concerten in het teken van 
de muziek van de compo-
nist Franz Schubert: onder 
anderen zijn beroemde Fo-
rellenkwintet. Op zaterdag 1 
april om 20.00 uur in thea-
ter Koningsduyn in Geester-
hage: Sonate in A klein, Han-
nes Minnaar piano. Forel-
lenkwintet, Mathieu van Bel-
len viool, Emlyn Stam altviool, 
Ella van Poucke cello. Reser-
veren via www.duinstreekka-

mermuziek.nl of 06 50584308 
of bij Laan Boekhandel, de 
Read Shop en muziekhandel 
Borstlap.

Holy Cow in Oude Keuken
Bakkum - Zondag 26 maart 
treedt vanaf 14.00 uur Ho-
ly Cow op in De Oude Keu-
ken. De groep uit Heiloo en 
Castricum speelt americana, 
blues, folk en country. Het re-
pertoire bestaat uit herken-

bare songs waar ze hun ei-
gen muzikale sausje aan toe-
voegen. Met zang van Lon-
neke Lute, Jos Kraakman op 
banjo en ukelele, Menno de 
Wit gitaar en dobro, Marie-
Janne Behrens contrabas. 

Lezing over Hanzekooplui
Castricum - Op donderdag 
23 maart wordt een lezing 
gegeven van 14.00 tot 16.00 
uur in De Kern. Anja Kalis 
vertelt over de Hanzekoop-
lui. De bloeiperiode van de 
Hanzesteden is een econo-
misch succesverhaal. Vreem-
de kooplieden bevolkten de 
steden en zo ontstonden er 

kosmopolitische centra waar 
economie en cultuur met el-
kaar in interactie traden. In 
deze bijeenkomst gaat zij in 
op de wijze waarop Hanze-
kooplui investeerden in kunst 
en cultuur. De lezing is geor-
ganiseerd door het Vrouwen 
Contact Castricum en voor 
iedereen toegankelijk. 

Samen in Tuin van Rommel
Castricum - In het onderko-
men van de Tuin van Kapitein 
Rommel is gestart met een 
wekelijkse ontmoetingsoch-
tend. Iedere woensdag tus-

sen 10.00 en 12.00 uur staat 
de koffi e klaar. 
De groep kan nog uitbreiding 
gebruiken. Aanmelden is niet 
nodig.

Castricum - Zondag 26 
maart om 14.00 uur geeft er-
kend AVN-astrologe Baukje 
Bok bij boekhandel Laan een 
lezing over astrologie in het 
kader van de Boekenweek 
en de dag van de astrolo-
gie. De lezing is gratis en aan 
het einde kan men gratis een 
kort consult krijgen. Bauk-
je zal meer vertellen over de 
mogelijkheden en toepassin-
gen van een horoscoop: Hoe 
is een horoscoop opgebouwd 
en hoe is het mogelijk om 
hiermee meer inzicht te krij-
gen in de persoonlijkheid en 
karakter. De entree is gratis.

Lezing 
astrologie 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 15.30 & 20.00 uur
Beauty and the Beast - 3D

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

woensdag 21.00 uur
Het Verlangen
zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

Gold
vrijdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Fences

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 18.45 uur

Hidden Figures
vrijdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

Manchester by the sea
donderdag 20.00 uur 

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 21.15 uur
Moonlight

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur

Demain tout Commence
zaterdag 18.45 uur 

zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur
Lion

zondag 13.30 uur
Down to Earth
zaterdag 13.30 uur

zondag 11.00 uur  woensdag 15.30 uur
Spokenjagers

zaterdag & zondag 13.30 uur 
De Lego Batman Film (NL) 3D

Programma 23 maart t/m 29 maart 2017

Het Verlangen
De uitgeverij verkeert in 
zwaar weer waardoor een 
succes zeer welkom is. Ze 
bedenken een wisseltruc 
waarbij ze Brigitte van rol la-
ten wisselen met Herman, de 
onooglijke en stotterende au-
teur van een literair meester-
werk. 
Met Herman, hoe goed zijn 

boek ook is, weten de broers 
dat ze bij de media niet hoe-
ven aan te komen. De truc 
werkt; het boek wordt een 
megasucces en Brigitte ont-
popt zich tot een ware me-
diaster. Maar wanneer haar 
stijgende roem Herman te-
veel wordt, start de strijd om 
erkenning.

Beauty and The Beast ver-
telt het verhaal van Belle, 
een slimme, sprankelende 
en onbevooroordeelde jonge 
vrouw en het Beest. Als Bel-
le gevangen wordt genomen 
door het Beest in zijn kasteel, 
raakt zij bevriend met het be-

Beauty and the Beast
toverende personeel en leert 
zij om verder te kijken dan 
het angstaanjagende uiterlijk 
van het Beest. 
Ondanks haar angsten leert 
zij hem kennen als de char-
mante en vriendelijke prins 
die hij werkelijk is.
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Meer aandacht om vlieghinder 
van nachtvluchten te beperken

Regio - Acht samenwer-
kende gemeenten in de 
regio IJmond-Alkmaar 
stellen dat de vlieghinder 
door nachtvluchten verder 
kan en moet worden be-
perkt. Zij komen hiervoor 
met een aantal aanbe-
velingen, na een verken-
ning verricht door Omge-
vingsdienst IJmond, in sa-
menwerking met Platform 
Vlieghinder Regio Castri-
cum.
 
De gemeenten Alkmaar, Ber-
gen, Castricum en Uitgeest 
liggen, voor wat betreft de 
nachtvluchten onder de vas-
te aanvliegroute van de Pol-
derbaan op Schiphol. De in-
zet van de Polderbaan voor 
landingen in de nacht leidt 
tot een stijging van het aantal 
meldingen in deze gemeente. 
Met de afsluiting van de oos-
telijke nachtelijke aanvlieg-
route is de overlast in deze 
regio gegroeid. Tegelijkertijd 
komt uit de verkenning naar 
voren dat de geluidshinder 
groter is dan volgens het be-
staande beleid mag worden 
verwacht. Ook blijkt dat veel 
nachtvluchten niet main-
portgebonden zijn en daar-

om economisch van min-
der belang. Daarom verzoe-
ken de acht gemeenten  om 
een maatschappelijke kos-
ten-batenanalyse uit te voe-
ren waarin kosten als gevolg 
van slaapverstoring en ge-
zondheidsproblemen worden 
afgezet tegen baten.
Niet alleen de route bepaalt 
de mate van vlieghinder die 
inwoners kunnen ervaren, 
ook de wijze van aanvliegen 
kan hierin bepalend zijn. In 
de praktijk blijkt dat vliegtui-
gen regelmatig afwijken van 
de vliegpaden en de wijze 
van aanvliegen niet altijd vol-
gens een perfecte glijvlucht 
plaatsvindt. Dit zorgt voor 
hogere geluidsniveaus dan 
mag worden verwacht vol-
gens de gebruikte waarden 
voor geluidsberekeningen. 
Het is zo dat er voor de nacht 
een speciaal regime van aan- 
en uitvliegen geldt. Een an-
dere oorzaak van vlieghin-
der is het gespreid aanvlie-
gen, waar Luchtverkeerslei-
ding Nederland (LVNL) van 
gebruik mag maken bij vei-
ligheids- of operationele re-
denen. Bij het gespreid aan-
vliegen wijken vliegtuigen af 
van de voorgeschreven vaste 

naderingsroutes. Tegelijker-
tijd wordt er dan in de nacht 
geen gebruik gemaakt van 
glijvluchten en wordt ook la-
ger aangevlogen, waarmee 
een groter gebied dan nu te 
maken krijgt met vlieghin-
der. Om deze redenen staan 
de gemeenten in de regio 
IJmond-Alkmaar afwijzend 
tegenover voorstellen van de 
LVNL voor gespreid aanvlie-
gen in de nacht.
 
Tevens komt er uit de ver-
kenning naar voren, dat er 
een fluctuatie in geluid is bij 
de nachtvluchten. Het hui-
dige beleid en de bereke-
ningen van vliegtuiggeluid 
zijn gebaseerd op gemiddel-
de niveaus. Uit de praktijk 
blijkt dat gemeten geluids-
niveaus hoger uitkomen dan 
de berekende waarden. Om-
dat juist deze hoge geluidsni-
veaus leiden tot slaapversto-
ring willen gemeenten dat er 
meer aandacht wordt gege-
ven aan relevante extremen 
in de nachtperiode. Een aan-
knopingspunt hierin zijn be-
rekeningen op basis van de 
nieuwe voorschriften voor 
het berekenen van geluids-
hinder.

Obelix verslaat dames 
Castricumse rugbyclub

Castricum - Afgelopen zon-
dag speelde Cas RC-dames 
in Nijmegen tegen het stu-
dententeam Obelix. 
Het zag er lange tijd naar uit 
dat Castricum met de vol-
le winst naar huis zou gaan, 
maar in de laatste tien minu-
ten boog het studententeam 
de achterstand om in een 
voorsprong. De hele wed-

strijd speelde CAS RC met 
slechts elf speelster. Zo won 
Obelix door overtal in de laat-
ste fase van de wedstrijd met 
slechts twee trys en een co-
versie verschil. 
De stand werd 39-27. Op de 
foto van Sophie Touber de 
onverzettelijke Cas RC-da-
mes tegen een overtal van 
Obelix.

Schoolvoetbal
Castricum - Op woensdag 
29 maart om 13.00 uur vindt 
het schoolvoetbaltoernooi 
plaats bij FC Castricum. Wet-
houder Rob Schijf en Afoe 
Man van de Rabobank) ge-
ven het startsein. Meisjes uit 
de groepen zeven en acht 
spelen die dag om de hoog-
ste eer. Op woensdag 5 april 
zijn dat de jongens uit de 
groepen zeven en acht en 
een week later de meisjes en 
jongens uit de groepen vijf en 
zes. Het toernooi vindt plaats 
op sportpark Noord End, de 
thuisbasis van FC Castricum. 
De halve finales en fina-
les worden gespeeld tussen 
16.00 en 17.00 uur en zo ein-
digt iedere speeldag met een 
Castricumse kampioen.

Squashers zijn tevreden
Castricum - De drie squash-
teams van Reflex hebben op 
vrijdag 17 maart het compe-
titieseizoen afgerond. Dames 
1 zijn op een vierde plaats 
geëindigd. Dit was na de tus-
senstand, waarbij ze op een 
gedeelde eerste plaats ston-
den,  misschien teleurstel-
lend, maar niet slecht vanwe-
ge een enkelblessure van Mi-
riam Boorsma, de tweede da-
me. Het eerste herenteam is 
vorig jaar gepromoveerd na 
een subliem squashseizoen 
vorig jaar. Het nieuwe niveau 

bleek erg pittig. Zij zijn  in de 
promotieklasse op de acht-
ste plaats in de poule geëin-
digd. Zij gaan voor het vol-
gend seizoen fors in training 
en gaan dispensatie aanvra-
gen om het nog een jaartje te 
gaan proberen op het hogere 
niveau. Heren 2 spelen in de 
tweede klasse. Zij hebben dit 
seizoen erg sterk gespeeld 
en staan al vanaf het begin 
van het seizoen op een hele 
stevige derde plaats, waarop 
ze ook het seizoen hebben 
afgesloten.

Waterveld ingezegend
Castricum - Zaterdagmiddag heeft de brandweer op een 
spectaculaire wijze meegeholpen aan de opening van het 
vernieuwde hockeywaterveld. Ze kwamen met toeters en bel-
len aanrijden en begonnen bij aankomst direct water te spui-
ten via de bumpermonitor en de twee stralen via de daklui-
ken. Foto: Evelien Olivier.

CALorie verduurzaamt 
Limmen - Dinsdag 14 maart 
waren zo’n veertig buurt-
bewoners aanwezig in Vre-
denburg om geïnformeerd 
te worden over verduurza-
men van de woning. Speci-
aal voor de wijk Limmen Oost 
heeft CALorie in samenwer-
king met installateurs de 

zonnepanelenactie verlengd. 
Men kan nog meedoen, aan-
melden bij CALorie of neem 
contact op via gavzijl@gmail.
com. En bewoners kunnen 
via CALorie een Quickscan 
van hun woning laten maken 
met advies over mogelijkhe-
den om te verduurzamen. 
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Uitgeest - Donderdag 16 
maart, rond 08.00 uur, vond 
er een aanrijding plaats tus-
sen een wielrenner en een 
personenauto. De aanrijding 
gebeurde op het moment dat 
de wielrenner de Molenwerf 
wilde oversteken richting het 
fietspad Limmerweg. De be-
trokken automobilist had de 
fietser niet gezien. De fietser 
is met botbreuken vervoerd 
naar het ziekenhuis. De afde-
ling verkeersonderzoek van 
de politie heeft een onder-
zoek ingesteld naar de toe-
dracht van de aanrijding.

Wielrenner 
geschept

Uitgeest - Zaterdag 25 
maart is er een viering van 
Kerk in Beweging met het 
koor Sound of Life en voor-
ganger pastor Kiki Kint.
Het thema is: “ziende blind” 
naar de evangelielezing over 
de genezing van de blinde. 
Zien wij de dingen altijd zo 
als ze zijn? Kijken wij weg als 
het ons niet bevalt? Met ge-
bed, zang en gedachten wil 
men hierover nadenken in 
deze viering waar iedereen 
van harte welkom is. ‘Laat het 
“Effata” ook onze ogen ope-
nen in deze veertigdagentijd 
op weg naar Pasen’, aldus de 
aankondiging.
De viering is om 19.00 uur in 
de O.L.V. Geboortekerk aan 
de Langebuurt in Uitgeest.

Kerk in 
Beweging

Uitgeest - Maandag 13 
maart , omstreeks 08.00 uur, 
zag een voorbijganger een 
autoband uitsteken uit het 
water gelegen langs de Pro-
vincialeweg (N203) ter hoog-
te van hectometer 56.3. De 
melder kon niet zien of het 
alleen een autoband betrof of 
dat er een auto in het water 
lag. Na onderzoek bleek het 
alleen een autoband te zijn, 
die in het water lag.

Autoband 
in water

Uitgeest krijgt nieuwe 
afvalinzameling

Uitgeest - Tot nu toe kon-
den Uitgeesters één keer 
per maand hun plastic af-
val aan de weg zetten waar 
het bij meer dan windkracht 
6 genadeloos over de stra-
ten verdeeld werd. Overvol-
le plastic-containers, kapot-
te plastic zakken en daardoor 
rondslingerend afval zijn als 
het aan wethouder Anke de 
Vink-Hartog ligt voorgoed 
verleden tijd. Anke de Vink-
Hartog: “Per 1 april krijgen 
wij een nieuwe afvalinzame-
ling waarmee in een deel van 
Uitgeest de ophaaldag veran-
dert. Wij hebben dit vanuit de 
werkorganisatie BUCH opge-
pakt en gaan nu praktischer 
ophalen. Dit gebeurt samen 
met de gemeenten Castri-
cum en Heiloo. Doordat over-
al op dezelfde manier wordt 
ingezameld, kunnen we effi-
ciënter werken. Een keer per 
twee weken, op dezelfde dag 
waarop de gft-bak wordt ge-
leegd,  wordt het plastic af-
val opgehaald. Het plastic 
wordt in paarse zakken, gra-
tis op te halen op verschillen-
de adressen, samen met me-

talen verpakkingen en drink-
kartons verzameld. De afval-
verwerker heeft een sorteer-
machine die deze materialen 
weer goed kan scheiden voor 
hergebruik. Op deze manier 
houdt men nog maar wei-
nig restafval over en zo ho-
pen wij milieubewuster met 
afvalstromen om te gaan.” 
Verder wordt aan lantaarn-
palen een kapstokring be-
vestigd waar dorpelingen de 
zakken aan kunnen hangen 
zodat deze niet meer op de 
stoep liggen. Op een nieuwe 
afvalkalender die vanaf de-
ze week huis aan huis ver-
spreid wordt, staat duidelijk 
op welke data er zal worden 
opgehaald. Sommige wijken 
in Uitgeest worden gesplitst 
en met kleuren en nummers 
op de kalender aangegeven. 
Voor het ophalen van grof 
vuil kan men liefst via de ge-
meentelijke website een af-
spraak maken. Raakt men de 
informatieve kaart per onge-
luk kwijt dan is er geen man 
over boord want alles is op 
www.uitgeest.nl terug te vin-
den. (Monique Teeling)

Collecte Hartstichting
Uitgeest - In de week van 3 
tot en met 8 april zal de col-
lecte van de Nederlandse 
Hartstichting weer plaats-
vinden. Ruim 80 collectanten 
gaan door weer en wind de 
deuren van Uitgeest langs. 
Secretaris Wim Brugman van 
het Comité Vrienden van de 
Hartstichting afdeling Uit-
geest: ,,Hopelijk onthaalt ie-
dereen hen hartelijk en heb-
ben de Uitgeesters al een 
potje met kleingeld (groter 
mag uiteraard ook!!) klaar 
staan om in de bus te de-
poneren. Maakt men al over, 

fantastisch, maar als ieder-
een 5 euro minder overmaakt 
en diezelfde 5 euro in de bus 
doet, wordt men bedankt via 
het dankbare gezicht van de 
collectant.’’ Jaarlijks groeit de 
bijdrage gestaag en de or-
ganisatoren hopen dit jaar in 
Uitgeest de 6000 euro te be-
reiken zodat de Hartstichting 
daar weer veel goed werk 
mee kan verrichten. Heeft u 
in de week van 3 tot en met 
8 april nog een gaatje om te 
helpen met collecteren, neem 
dan contact op met Wim 
Brugman via 06-26566543. 

Dorpshuis de Zwaan 
plaatst zonnepanelen

Uitgeest - Al sinds 2006 is 
Dorpshuis de Zwaan het so-
ciaal- en cultureel middel-
punt van Uitgeest. In haar 
elfjarig bestaan maakte het 
dorpshuis een gestage ont-
wikkeling door. Toename van 
gebruik van het pand heeft 
ook de energiekosten laten 
stijgen. Het dorpshuis kiest 
daarom vanaf 1 april 2017 
voor een duurzaam en mi-
lieuvriendelijk energiever-
bruik.
n overleg met instanties heeft 
Dorpshuis de Zwaan geko-
zen voor de plaatsing van 
zonnepanelen. Mede door 
een subsidiebijdrage van het 

Rijk (SDE+) en van de Pro-
vincie Noord-Holland is deze 
plaatsing mogelijk gemaakt. 
Start van de plaatsing is op 
20 maart. De installatie zal 
bestaan uit 167 panelen ver-
deeld over vijf dakvlakken en 
zal ongeveer 30.000 Khw per 
jaar produceren. De zonne-
energieproductie is vanaf 1 
april een feit.
Het project wordt uitgevoerd 
door een tweetal partijen. De 
firma Janszon uit Amsterdam 
levert kennis en materiaal. 
Uitvoering van de werkzaam-
heden gebeurt door de Uit-
geester André Kaptein. (foto: 
Ger Bus)

Vlaaien op voetbalveld
Uitgeest - Zondag 19 maart 
werd ’s middags bij FC Uit-
geest een koe het hoofd-
veld op gestuurd met als op-
dracht een mooie vlaai neer 
te leggen. Het veld was ver-
deeld in 600 vakken en be-
langstellenden konden voor 
slechts 10 euro per lot gok-
ken in welk vak de mest ge-
dropt zou worden. 

De opbrengst wordt door 
de selectie gebruikt om iets 
leuks buiten de wedstrijden 
om te organiseren. Dit kan 
gaan om het organiseren 
van een extra activiteit of een 
aardigheidje voor de spe-
lers die door ziekte of bles-
sure een bepaalde tijd niet 
kunnen voetballen. (Monique 
Teeling)

Uitgeest - Zaterdag 25 
maart van 09.30 uur tot 11.30 
uur is er weer een papier in-
zameling bij basisschool de 
Molenhoek in Uitgeest. De 
opbrengst is dit keer voor het 
schoolkamp van groep 8.

Oud papier
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‘La Pazza Gioia’ in 
fi lmhuis de Zwaan
Uitgeest - Vrijdag 31 maart 
is de fi lm ‘La Pazza Gioia’ te 
zien in fi lmhuis de Zwaan. 
Beatrice is rijk, mooi en slim. 
Ze woont in een prachtig 
landhuis in Toscane en heeft 
het telefoonnummer van Ge-
orge Clooney in haar mobie-
le telefoon staan. Helaas voor 

haar is het landhuis een psy-
chiatrische verpleeginstelling 
en neemt Clooney zijn tele-
foon niet op. Beatrice is ge-
dwongen opgenomen van-
wege haar egocentrische en 
hyper manipulatieve gedrag. 
Zij heeft vooral oog voor haar 
eigen belangen en probeert 

koste wat kost haar doelen te 
bereiken. Of ze nevenschade 
veroorzaakt houdt haar maar 
weinig bezig. Toch is zij niet 
slecht. Dat blijkt als Beatrice 
op een dag haar tegenpool 
Donatella tegenkomt. Dona-
tella heeft een zelfmoordpo-
ging gedaan en wordt in de 
kliniek behandeld voor haar 
depressie. Door een misver-
stand denkt Donatella dat 
Beatrice haar psychiater is 
en er ontstaat een openhar-
tig gesprek. De twee trekken 
elkaar aan en worden bes-
te vriendinnen. Tijdens een 
werkuitje zien ze kans te ont-
snappen uit de instelling. Ze 
beginnen een zoektocht naar 
het geluk tijdens een tocht 
door het mooie Toscane die 
langs hun verleden voert.
De zaal is open vanaf 19:45 
en de fi lm begint om 20:15. 
Toegang 6,- (5,- voor vrien-
den van de Zwaan) inclusief 
een kopje thee of koffi e voor-
afgaand aan de fi lm. Kaar-
ten zijn vooraf in de verkoop 
verkrijgbaar bij boekhandel 
Schuyt aan de Middelweg 
139 in Uitgeest.

Fietsexcursie in 
Krommenieërwoudpolder
Uitgeest - Op zondag 26 
maart organiseert IVN Af-
deling Midden Kennemer-
land een fi etsexcursie om 
De Krommenieërwoudpol-
der. Deze polder ligt op NAP 
-1,25 meter en behoort tot 
een van rijkste weidevogel-
gebieden. Al fi etsend rond-
om dit prachtige veenwei-
degebied met zijn uitgebrei-
de slotenpatroon en mix van 
landbouw- en natuurgebied 
gaat u samen met de natuur-
gids kijken naar de verschil-
lende weidevogels als kievit, 
grutto en scholekster. Tevens 
is er aandacht voor ande-
re grotere en hele kleine be-
woners, de kleurrijke beplan-
ting en de geschiedenis van 
dit gebied.
Verzamelen om 8.30 uur (let 
op: zomertijd!) op de par-
keerplaats van Recreatieter-

rein Zwaansmeer aan de La-
gendijk in Uitgeest. U kunt op 
de fi ets komen of hier uw au-
to parkeren en uw fi ets van 
de drager afhalen.
Zorg voor onopvallende, war-
me, (geluidsloze) kleding. 
Het is handig om een verre-
kijker mee te nemen. De rou-
te is ongeveer 9,5 kilometer 
lang, een aardig fi etstocht-
je en daarom wordt aangera-
den om jonge kinderen mee 
te nemen in een kinderzitje.

De excursie start om 8.45 uur 
en men verwacht rond 12.00 
uur weer terug te zijn. Aan-
melden kan via onze website. 
https://www.ivn.nl/afdeling/
midden-kennemerland. Kos-
ten zijn 4 euro voor volwas-
senen,  2 euro voor kinde-
ren. Graag gepast geld mee-
nemen.

Lezing over Cornelis 
Corneliszoon van Uitgeest
Uitgeest - In een lezing in 
het Huis van Geschiedenis, 
Westerhoutplein in Beverwijk 
op dinsdag 28 maart, met 
als spreker Wladimir Dob-
ber, staat Cornelis Cornelis-
zoon van Uitgeest, zestien-
de-eeuwse uitvinder/ innova-
tor en zijn rol bij de pre-indu-
striële ontwikkeling van het 
stroomgebied van het Oer-IJ 
centraal. 

Daarbij gaat het om vroeg-
ste toepassing van windener-
gie, de eerste windmolens in 
de Lage Landen en de inzet 
van windmolens bij landwin-

ning en over de toepassing 
van de krukas in windmolens 
door Cornelis Corneliszoon 
van Uitgeest. Verder over de 
mechanisering van arbeids-
processen met behulp van 
‘windmotoren’, de effecten op 
scheepsbouw, scheepvaart, 
de hegemonie op de wereld-
zeeën en handel die daar het 
gevolg van was. De Gouden 
Eeuw volgde: de basis voor 
onze huidige economische 
welvaart.

De lezing belicht de ontwik-
kelingen van het Oer-IJ-ge-
bied vanaf circa 750 n. C tot 

Lezing over Cornelis Lezing over Cornelis 

circa 1780, het begin van de 
‘Industriële Revolutie’, door 
de toepassing van stoom als 
energiebron. 

Wladimir Dobber, woonach-
tig in Krommeniedijk speel-
de een grote rol bij de op-
richting en ontwikkeling van 
het Industrieel Erfgoedpark 
De Hoop en is betrokken bij 
replica-bouw van historische 
schepen. Over de vele publi-
caties die hij schreef over de 
pre-industriële ontwikkeling 
van ons land gaf hij lezingen 
in binnen- en buitenland. Te-
vens was hij eindredacteur 
van het boek  ‘Cornelis Cor-
neliszoon van Uitgeest: uit-
vinder aan de basis van de 
Gouden Eeuw’.

Deze lezing wordt georgani-
seerd door Stichting Oer-IJ in 
samenwerking met het Huis 
van Geschiedenis en Biblio-
theek IJmond Noord. De le-
zing wordt gehouden in het 
Huis van Geschiedenis, Wes-
terhoutplein in Beverwijk. 
Aanvang  is 20.00 uur, inloop 
vanaf 19.30 uur. 

De toegang bedraagt 12,50, 
met bibliotheekpas of als vrij-
williger van Stichting Oer-IJ 
of Huis van Geschiedenis 10,-
. Kaartverkoop via de websi-
te van de bibliotheek of bij de 
klantenservice in een van de 
bibliotheekvestigingen.

Excursie naar Huis van Loon
Uitgeest - De S.U.S. orga-
niseert dinsdag 11 april een 
excursie naar Museum van 
Loon in Amsterdam. 
In het hart van de Amster-
damse grachtengordel ligt 
Museum Van Loon, een 
schitterend woonhuis dat in 
1672 werd ontworpen door 
de architect Adriaen Dorts-
man. De eerste bewoner was 
de schilder Ferdinand Bol, 
een leerling van Rembrandt. 
De inrichting van het huis 
ademt nog de sfeer uit van 
de rijkdom die de stad in die 
tijd beleefde. In de kamers 
vindt u portretten, schitte-
rend meubilair, fraai zilver-
werk en porselein uit ver-
schillende eeuwen. Ach-
ter het huis ligt een prachti-
ge tuin, aangelegd in de stijl 
van de 17e eeuw en afgeslo-
ten door de fraaie gevelwand 
van het koetshuis. Een uniek 
geheel dat u nergens anders 

meer in deze originele staat 
aantreft. Wie een kijkje wil 
nemen achter de gevels van 
deze wereldberoemde grach-
tengordel, moet beslist mee-
gaan met deze excursie.
Verzamelen om 09.15 uur 
bij station Uitgeest. Kosten 
7,50 met museumjaarkaart 
en 13,50 zonder museum-
jaarkaart. Dit is inclusief en-
tree, rondleiding van 1 uur 
met gids en een kop koffi e 
of thee. U dient zelf voor een 
vervoersbewijs voor de trein 
en tram te zorgen. Vooraf op-
geven is noodzakelijk en mo-
gelijk tot 3 april. 
Opgeven op het kantoor van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren, op de eerste etage van 
Dorpshuis de Zwaan, Mid-
delweg 5, 1911 EA Uitgeest, 
telefonisch: 0251 – 31 90 
20 of via de mail: s.u.s@in-
ter.nl.net. Website: www.uit-
geestersenioren.nl.

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé
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Weer een molen rijker

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Uitgeest is rijk aan molens en sinds kort is er weer eentje bij 
gekomen. Vanmorgen fietste ik langs de Castricummerweg en 
daar is afgelopen dagen een metalen weidemolentje geplaatst. 
Hij glimt nog, want hij is gloednieuw en staat er om het water 
op dat land te reguleren en aan te vullen.
Voor mij wekt dit een brokje nostalgie op, omdat ruim 60 jaar 
geleden op ruim 500 meter van die plek ook zo’n molentje 
stond. Dat was nabij mijn geboorteplek Ziendijk 2 in de buurt 
van de eendenkooi. De molen maalde het water weg van… ja-
wel het Molenstuk, zoals dat land heette. Het lag aan het water 
de Dije. Die vaart of waterweg is er nog maar op het Molenstuk 
van vroeger liggen nu sportvelden. Daar zal het water op een 
andere manier verpompt worden, neem ik aan.

Nico Brantjes

De column van Monique.....

Ik ben een echte Nederlander. En dan bedoel ik niet etnisch gezien want daar ben ik niet zo 
van. Ik zie mijzelf liever als wereldburger en ben nieuwsgierig naar verschillende culturen. 
Vlagvertoon is aan mij ook zeker niet besteed, dat soort nationalisme krijg ik kriebels van, ook 
haal ik het niet in mijn hoofd alle coupletten van het Wilhelmus uit ‘t heufd te leren. Ik ben 
overigens weer wel van de stamppot maar dat is, gelardeerd met rookworst,  zo’n beetje het 
enige culinaire van eigen bodem wat ik waardeer. De rest ga ik niet van jubelen. Ik ben trots 
op onze Nederlandse eigengereidheid, rebelsheid, vooruitstrevendheid en tolerantie. Maar er 
is iets veel meer Hollands aan mij. Als het over het weer gaat, lever ik graag commentaar al-
hoewel ik mij nooit laat tegenhouden in activiteiten door storm en regen. Momenteel heb ik 
toch even een dipje door het veranderlijke voorjaarsweer. Kijk, de sneeuwklokjes, winterako-
nietjes en krokussen komen tevoorschijn en daardoor worden verwachtingen gewekt. Ik ga 
er dan van uit dat het mooie weer er aan komt, da’s toch niet heel gek? Ik ken de spreuken 
‘maart roert zijn staart’ en ‘april doet wat ie wil’, ik weet dat het nog kan sneeuwen maar daar 
wil ik helemaal niet meer van uitgaan. Als ik in de duinen wandel met mijn man, door de war-
me zon mijn sjaal af moet doen en de jas open moet ritsen omdat ik anders flauwval dan wil 
ik er van op aan kunnen dat het gedaan is met de winterjas. Ik wil dat donzen ‘dekbed’ met 
grote capuchon in de wasmachine gooien, desnoods met tennisbal, om ‘m vervolgens goed 
op te bergen tot de volgende winter. Mijn huismerel vloog vorige week in het zonnetje af en 
aan met een bek vol takjes en een kop vol zomer. Wielrenners raceten door de straat met 
korte broek. De rits van mijn geliefde lange laarzen trok ik definitief kapot maar hé die trek 
ik toch niet meer aan. Ik heb al in de luwte op de stoel met mijn ogen dicht genoten van die 
goudgele ploert in de zalige veronderstelling dat ik de volgende dag een flinke fles zonne-
brandolie zou gaan kopen. Dat zijn toch allemaal genoeg voortekenen zou je denken. Maar 
deze week stapte ik op mijn fiets richting dorp en ondervond een weertype van een geheel 
andere orde. In de eerste plaats waaide ik uit mijn textiel met windkracht 6 en in de twee-
de plaats voelde ik in ene de dringende behoefte mijn oorwarmers op te zoeken. Fietsers zit-
ten ver in hun jassen gedoken en knijpen hun ogen dicht voor de gure wind. Wat is dit voor 
onzin, ik wil mijn tuinset buiten zetten en viooltjes halen! Nog even en de schaatsen moeten 
potdorie weer uit het vet.

Monique Teeling

Nederlander

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Als je met de fiets vanuit Krommeniedijk naar Uitgeest gaat, moet je via de Lagen-
dijk. Het beeld wat je dan gaat zien aan de horizon is dat van Uitgeest en geeft een mooi ta-
fereel met de RK-kerk op de achtergrond. Foto en tekst: Ger Bus

René Koelman trainer 
FC Uitgeest JO19-1
Uitgeest - Volgend seizoen 
is René Koelman de hoofd-
trainer van FC Uitgeest on-
der 19. René volgt Tom Smit 
op die trainer van het 2e elf-
tal wordt. René is al 3 jaar ac-
tief binnen FC Uitgeest als 
hoofdtrainer van de jongens 
onder 15. FC Uitgeest ziet in 
René Koelman de juiste per-
soon met de juiste kwalitei-
ten die passen bij de lichting 
onder 19.
Rik Jonker wordt de opvol-
ger van René als hoofdtrainer 
van de jongens onder 15. Rik 
was afgelopen jaar hoofdtrai-
ner van jongens onder 13. Dit 
jaar rond Rik zijn studie aan 
de ALO af en is het in het be-
zit van TC3. 
Ook de hoofdtrainer voor de 
jongens onder 17 voor ko-
mend seizoen is bekend. Kick 
Smit zal evenals dit jaar deze 
functie uitoefenen.

Het bestuur van FC Uitgeest 
is zeer blij dat René Koel-
man een volgende leeftijds-
groep wil trainen binnen FC 
Uitgeest én dat 2 jongens uit 
de vereniging aangesteld zijn 
als hoofdtrainer in de jeugd-
opleiding. Komende periode 
zullen de aanstellingen van 
de hoofdtrainers in de onder-
bouw bekend worden.
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Tijdens open dag Geesterheem

Kennismaken met 
Ontmoetingscentrum

Uitgeest - Zaterdag 18 
maart was de open dag van 
ViVa!Zorggroep in het ka-
der van de week van Zorg en 
Welzijn. Woonzorgcentrum 
Geesterheem in Uitgeest gaf 
de gelegenheid ontwikkelin-
gen van dichtbij te bekijken 
en meer te weten te komen.  
Zo kon men een apparte-
ment bezichtigen, vragen 
stellen aan het Wijkzorgteam 
of uitvinden van welke leuke 
activiteiten men gebruik kan 
maken. Medewerkster Anet 
Hardebol vertelde over het 
Uitbureau dat een groot sca-
la aan mogelijkheden biedt 
om cliënten mooie momen-
ten te bezorgen. Zo kan men 
zwemmen in Castricum on-
der deskundige begeleiding, 
wandelen of met de duofiets 
naar bijvoorbeeld het strand 
gaan. Maar omdat de fiets 
niet ieder moment gebruikt 
wordt, mogen dorpsbewo-
ners dit handige en makke-
lijke  vervoermiddel ook ge-
bruiken. Anet: “Wij hebben 
voor elk wat wils en merken 
dat hiermee het ‘zich alleen 
voelen’, doorbroken wordt. 
Doe je mee aan Zitdansen of 
Zwemmen dan hoor je bij de 
club en heb je je familie ook 
weer wat te vertellen. Behal-
ve dat het leuk is, is het ook 
heel goed voor de sociale 
contacten.”  
Aan de overkant van Gees-
terheem hingen zaterdag 
ballonnen om feestelijk te 
benadrukken dat hier het 
nieuwe Ontmoetingscentrum 
is gevestigd voor mensen 

met geheugenproblemen en 
hun mantelzorger. In deze 
Slimpwoning werd de slaap-
kamer bij de woonkamer ge-
trokken waardoor het nu een 
ruime woning is. Aan een 
grote tafel gevuld met spel-
letjes zit de heer Herman van 
de Pol samen met drie pro-
fessionele medewerkers. Het 
leukst vindt hij de legpuzzels 
die uitgestald bij het raam 
liggen maar gewoon gezel-
lig kletsen met deze of ge-
ne is ook prima. Coby Vis-
ser laat met trots de opge-
knapte ruimte zien waar zelfs 
gedacht is aan een privéka-
mertje voor de rustzoeker en 
vertelt: “Wij zijn zes dagen 
per week open van 10.00-
16.00 uur. Ja ook op zaterdag 
want anders is voor sommi-
ge mensen het weekend zo 
lang. ’s Ochtends beginnen 
wij met koffie en de krant of 
kletsen wat. Vervolgens kij-
ken wij wat de behoefte van 
de cliënt is. Dat varieert van 
een wandelingetje maken of 
een spelletje doen tot voorle-
zen of een boodschap halen. 
Wij kijken ook naar het verle-
den van iemand. Als een cli-
ent altijd heeft geschilderd 
dan gaan we een keer schil-
deren.” 
Om in aanmerking te komen 
voor dit Ontmoetingscentrum 
heeft men een indicatie no-
dig van het CIZ en/of de ge-
meente. Heeft men een indi-
catie voor het Ontmoetings-
centrum dan wordt een ei-
gen bijdrage gevraagd door 
het Centraal Administratie 

Kantoor(CAK). Dit is een in-
komensafhankelijke bijdra-
ge. Heeft men geen indica-
tie dan kan men in overleg 
eventueel ook tegen betaling 
deelnemen. Coby: “Wij kun-
nen ons voorstellen dat man-
telzorger of cliënt eerst wil 
kijken hoe het hier is en de 
sfeer wil proeven, dus men is 
altijd van harte welkom om 
eens aan te waaien. Er is veel 
mogelijk, men kan ook hal-
ve dagen deelnemen. Wij be-
grijpen dat de dagen voor 
een mantelzorger zwaar kun-
nen zijn en willen graag die 
zorg even overnemen zodat 
men ook eens tijd heeft om 
zelf iets te ondernemen.” In-
middels is de heer Simon de 
Vries binnengelopen en zit 
binnen een mum van tijd in 
de buurt van een enorme pot 
met paaseitjes via een kaart-
systeem spreekwoorden te 
raden. 
Er wordt veel gelachen, de 
sfeer is gemoedelijk. Coby: 
“Omdat wij net gestart zijn 
voor Uitgeest en Akersloot, 
wil ik graag een oproep doen. 
Wij kunnen nog veel vrijwil-
ligers gebruiken op allerlei 
gebied. Denk aan een uurtje 
voorlezen of helpen met ko-
ken want dat doen wij hier 
ook in onze keuken. Muziek 
maken zou kunnen of gezel-
lig liedjes zingen. Wij staan 
open voor ideeën en hopen 
op aanmeldingen van zowel 
cliënten (want plek genoeg) 
als vrijwilligers. Loop ge-
rust eens binnen of bel 0251 
-314463.’’ (Monique Teeling)

Professionele begeleiding voor links Simon de Vries en rechts Herman van de Pol

Rouwgroepen op scholen 
binnenkort weer van start
Uitgeest - Ook dit jaar biedt 
Zilveren Maan lotgenoten-
groepen op scholen aan in 
Uitgeest voor kinderen die 
geconfronteerd worden met 
een scheiding, overlijden of 
ziekte in het gezin. 
De verschillende program-
ma’s zijn voor kinderen van 4 
tot en met 12/13 jaar en wor-
den op de scholen gedraaid 
door professionele begelei-
ders die hiervoor speciaal zijn 
opgeleid. 
Het doel van deze groepen 
is kinderen een zetje te ge-
ven in hun ontwikkeling, het 
helpen omgaan met de situ-
atie en bovenal de  bevesti-
ging dat zij het kunnen.  Kin-

deren die mee hebben ge-
daan ervaren de leeftijdsge-
notengroep als steunend, fijn 
om eigen ervaringen en ge-
voelens te delen, en het is 
ook nog eens heel erg leuk 
om mee te doen. 
Veel kinderen geven terug 
dat het vooral fijn is om te  
ontdekken dat je niet alleen 
bent!  

Voor meer informatie of om 
uw kind op te geven kunt u 
bellen of mailen naar: Ma-
riëlle van der Laan, 06-
52452969, info@praktijkzil-
verenmaan.nl. Of Judith Ca-
paan, 06-43495529, judith.
capaan@gmail.com.

Uitgeest - Stel je voor: zo-
wel Ajax als Feijenoord als 
PSV verliezen in een week-
einde hun thuiswedstrijd van 
de hekkesluiters uit het rech-
terrijtje. Wanneer is dat voor 
het laatst gebeurd? Niemand 
kan het zich heugen. Welnu, 
afgelopen woensdag verloor 
de (zelfbenoemde) top van 
de A-lijn van de drie koppels 
die nét gepromoveerd waren 
uit de B-lijn. U ziet hun na-
men hieronder, trots, staan. 
De nr. 1 in de A-lijn, Ineke 
Los-Tineke van Sambeek, is 
zelfs een gelegenheidskop-
pel. Nou is het niet helemaal 
eerlijk om voetbal te verge-
lijken met bridge. Bij voetbal 
verlies je, als je verliest of ge-
lijkspeelt, meteen 3 punten of 
1 punt die niet meer terug-
komen, ongeveer zoals in de 
discrete wiskunde. Bij bridge 
verlies je hooguit een paar 
procenten van de 100 (die 
je toch nooit haalt), en dat is 
beter te vergelijken met de 
continue wiskunde. Ajax zou 
na het gelijke spel bij Excel-
sior blij zijn als de competi-
tie minder discreet zou zijn. 
Wij bridgers zijn echter wel 
blij met het continue karakter 
van de scores. Wie dat ook 
zijn, zijn Margriet de Beurs-
Tineke Eijking, die in de C-
lijn met ruim 72% de tegen-
standers, geheel niet dis-
creet, wegvagen. Over een 
paar seizoenen heen vinden 
de dames gestaag, en dat is 
dan weer continue, hun weg 
omhoog. Ga zo door zou ik 
zeggen. Onderhand hebben 
wij ook weer ons kleine vier-
tallentoernooi gespeeld. Drie 
vrijdagavonden in de na-
winter spelen wij in twee lij-
nen een viertallentoernooi. 

Dat is wat minder springe-
rig dan  de parencompetitie 
op woensdagavond. Je speelt 
14 spellen tegen een kop-
pel waarna je voor nog eens 
14 spellen tegen een tweede 
koppel van tafel wisselt. Na 
afloop worden de scores ver-
geleken, en gelijk bij het WK 
voetbal, waar Duitsland al-
tijd wint, winnen in de A-lijn 
Klaas de Groot-Peter Kos-
sen met nevenkoppel Eve-
lien Huising-Ria Weel, en in 
de B-lijn Riet Schafgans-Ma-
rian de Vries met nevenkop-
pel Tineke de Groot-Siebren 
Graafsma. In de afnemen-
de warmte, sommigen had-
den de jas al aan, werd aan 
de winnaars een aardige fles 
wijn overhandigd. Het brid-
gen zelf blijft continue hart-
verwarmend.

A-lijn: 1 Ineke Los-Tineke 
van Sambeek 57,64%, 2 Eve-
lien Huising-Ria Weel 57,29%, 
3 Nellie Modderman-Ans 
Stephan 56,60%;
B-lijn: 1 Auke Hulshof-
Gonny Hulshof 61,25%, 2 
Jan Goeman-Henk Zwaan 
60,42%, 3 Tiny ten Hoeve-
Aad Wijte 56,67%;
C-lijn: 1 Margriet de Beurs-
Tineke Eijking 72,92%, 2 An-
nie Bleeker-Ina Woerden 
57,64%, 3 Joop de Beer-Fie-
neke de Beer 49,31%;
D-lijn: 1 Alijne Dumas-Han 
Dumas 58,85%, 2 Elly Stuijt-
Aad Stuijt 56,77%, 2 Wil van 
der Pol-Ank van der Eng 
56,77%;
E-lijn: 1 Wim Nugteren-Nel 
van Bergen 61,98%, 2 Jan 
van den Booren-Eddy Jansen 
58,33%, 3 Laura Bos-Petra de 
Ruyter 53,13%. 
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws
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FC Uitgeest scrabbelt het 
woord ‘Kampioenschap’

Uitgeest - Het was een dolle 
boel zondag na de 1-0 over-
winning op KFC. Harde mu-
ziek schalde uit de luidspre-
kers in de kleedkamer, de 
spelers togen naar hun vas-
te plek in de kantine, na-
men een broodje bal en een 
drankje en haalden zoals al-
tijd de scrabbleborden te-
voorschijn. Aan vier tafels 
ontspon zich een verbe-
ten strijd om woorden met 
de meeste letter- en woord-
waarden. Warempel daar was 
het woord “gepassioneerd” 
op het bord. 16 punten. Aan 
een andere tafel verscheen 
het begrip “samenwerking”.  
10 punten. Maar het mooiste 
woord legde tafel 3 neer na-
melijk “Kampioenschap”. 22 
punten. Beduusd keken de 
spelers van het bord op on-
dertussen een blik naar bui-
ten werpend of de koe inmid-
dels had gescheten en zo ja, 
waar.  Kan het dan echt? De 
trainer Florian Wolf liep langs 
het bord en knikte : “Yes, we 
can”. 

FC Uitgeest startte zonder de 
afwezige linksback Joost de 
Jong. Zijn logische vervan-
ger heette Tinus Putter die 
ook vandaag weer een puike 
wedstrijd speelde en daar-
mee de trainer straks op die 
positie voor een luxe pro-

Oh, Oh wat maakten de spelers het de jury zondag weer 
lastig. Kandidaten genoeg maar natuurlijk kon er maar 
één winnen namelijk hij die rekenkundig het hoogste ge-
middelde heeft. Zondag was dat Jorn Brouwer. Jorn draait 
een goed seizoen en dat is knap want hij traint vanwege 
zijn studie doordeweeks in Tilburg om vervolgens moeite-
loos mee te spelen in een goed trainend en spelend elftal. 
Zondag beloond met de benoeming tot Bakkum en Krook-
speler van de wedstrijd. Jorn gefeliciteerd. (foto: Marian-
ne Jonker)

Bakkum en Krookspeler

bleem stelt. Al vanaf de af-
trap liet FC Uitgeest er geen 
gras overgroeien. Het initi-
atief werd gezocht en zon-
der dat KFC zich ingroef wa-
ren de kansen toch echt voor 
de gastheren. Zo waren Les-
ter Half en vooral Jorn Brou-
wer dichtbij de openings-
treffer. De laatste deed ove-
rigens in de 16e minuut al-
leen voor keeper Koreman 
alles goed maar de prima 
doelman redde fabuleus. 
KFC kon er vooralsnog wei-
nig tegenover stellen en ei-
genlijk was het wachten op 
de eerste treffer van groen-
geel. Die kwam dan ook en 
wel op een “lekker moment” 
zoals ze dat in voetbalter-
men noemen namelijk in de 
43e minuut. Een slim inge-
speelde bal op de vrijstaan-
de Jorn Brouwer werd door 
hem gepromoveerd tot een 
lepe voorzet waarbij hij, be-
doeld of onbedoeld, de hulp 
kreeg van de stevige wind. 
In ieder geval belandde de 
bal precies achter de centra-
le verdediger voor de voeten 
van Lester Half. De spits aar-
zelde niet en haalde met links 
snoeihard uit. 1-0.

De tweede helft gaf veel van 
hetzelfde. FC Uitgeest drong 
aan en KFC hield tegen. Toch 
werd het allemaal wat ner-

veuzer aan de kant van de 
thuisploeg omdat de bevrij-
dende tweede treffer maar 
niet wilde vallen. Kansen ge-
noeg maar paal (Kick Smit 
74e minuut) en goed kee-
perswerk van Koreman wa-
ren vooralsnog moeilijk te 
nemen obstakels. Zo bleef 
het spannend tot ver in de 
blessuretijd want ook al was 
KFC de onderliggende par-
tij, de ploeg bleef loeren op 
die ene kans. Gelukkig be-
schikt FC Uitgeest over een 
ijzersterke verdediging die 
ook vandaag weer een staal-
tje vakbekwaamheid liet zien 
door bijzonder weinig weg te 
geven. 
Zo bleef het 1-0 en wist men 
na afloop ook dat concurrent 
West Frisia wederom punt-
verlies had geleden waar-
door het gat naar nummer 
twee nu zeven punten be-
draagt. Op het vierde scrab-
blebord ontstond een stevige 
discussie of het woord “plat-
tekar” nu voor één woord tel-
de of twee? Heren, het zijn 
twee woorden. Jullie zijn er 
nog niet! (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, Mar-
chena, Vrouwe, Groen, 
Putter, Olgers (68e Aro-
ma), Smit (91e T.Sinnige), 
E.Sinnige, Brouwer, Ye-
boah (87e Duijn), Half.

Vrijdag 24 maart
Senioren:
FC Uitgeest 35+ Diemen 35+ 20:00

Dames:
FC Uitgeest VR1 35+ bij DSS 20:00

Zaterdag 25 maart
Jongens:
FC Uitgeest JO17:1 HBC JO17-1 14:30
FC Uitgeest JO17:2 SVW 27 JO17-2 11:00
SVW 27 JO17-4 FC Uitgeest JO17:4 13:00
HSV JO16-1 FC Uitgeest JO16:1 14:30
DIOS JO16-1 FC Uitgeest JO16:2 15:30
FC Uitgeest JO15:1 DIOS JO15-1 12:30
FC Uitgeest JO15:2 Dynamo JO15-1 14:45
Adelbert St JO15-1 FC Uitgeest JO15:3 11:30
Koedijk JO15-3 FC Uitgeest JO15:4 13:15
FC Uitgeest JO14:1 Blokkers De JO14-3 13:00
VSV JO13-1 FC Uitgeest JO13:1 11:00
RKEDO JO13-1 FC Uitgeest JO13:3 13:00
FC Uitgeest JO13:4 Egmondia JO13-2 13:15
FC Uitgeest JO13:5 Koedijk JO13-4 13:45
FC Uitgeest JO12:1 SV Spartanen JO12-1 09:00
Beemster JO12-1 FC Uitgeest JO12:2 11:30
FC Uitgeest JO11:1 Reiger Boys JO11-1 09:00
Koedijk JO11-2 FC Uitgeest JO11:2 10:00
Kolping Boys JO11-2 FC Uitgeest JO11:3 11:30
Vitesse 22 JO11-4 FC Uitgeest JO11:4 09:45
FC Uitgeest JO11:5 Castricum JO11-4 10:30
FC Uitgeest JO11:6 GSV JO11-1 11:45
Sp. Krommenie JO10-5 FC Uitgeest JO10:4 12:30
Alcmaria Victrix JO9-1 FC Uitgeest JO9:1 09:00
Meervogels 31 JO9-1 FC Uitgeest JO9:2 09:00
FC Uitgeest JO9:3 Foresters de JO9-3 10:30
FC Uitgeest JO9:4 HSV JO9-3 09:00
FC Uitgeest JO9:5 Kolping Boys JO9-7 10:00
Castricum JO9-6 FC Uitgeest JO9:6 09:00
FC Uitgeest JO8:1 Hillegom sv JO8-1 09:00
SVA JO8-1 FC Uitgeest JO8:2 08:30
FC Uitgeest JO8:3 Purmerland JO8-1 09:00

KSV JO8-3 FC Uitgeest JO8:4 09:00
Dynamo JO8-1 FC Uitgeest JO8:5 09:30

Meisjes:
FC Uitgeest MO19:1 OSV MO19-1 14:30
Zeevogels MO17-1 FC Uitgeest MO17:1 12:00
FC Uitgeest MO17:2 V.V. Bergen MO17-2 11:00
FC Uitgeest MO15:1 Kolping Boys MO15-1 11:30
Kolping Boys MO15-3 FC Uitgeest MO15:2 13:15
HSV MO13-2 FC Uitgeest MO13:1 10:30
FC Uitgeest MO13:2 Egmondia MO13-1 13:15
Vitesse 22 MO11-1 FC Uitgeest MO11:1 09:45
FC Uitgeest MO11:2 HSV MO11-1 09:00
G-team:
FC Uitgeest G1 WMC G3 11:45

Zondag 26 maart
Senioren:
Blokkers De 1 FC Uitgeest 1 14:00
SDO 2 FC Uitgeest 2 11:00
Vitesse 22 3 FC Uitgeest 3 11:00
DSK 2 FC Uitgeest 4 11:30
FC Uitgeest 5 Meervogels 31 4 10:30
FC Uitgeest 6 Limmen 4 13:00
Kwadijk 3 FC Uitgeest 7 11:00
Alkmaarsche Boys 6 FC Uitgeest 8 11:00
FC Uitgeest 9 Victoria O 6 12:45
FC Uitgeest 10 Rijp (de) 4 13:00
Kolping Boys 9 FC Uitgeest 11 12:00
FC Uitgeest 12 GSV 2 10:30
SVA 6 FC Uitgeest 13 12:00

Dames:
FC Uitgeest VR1 Kolping Boys VR2 11:00

Junioren:
SVA JO19-2 FC Uitgeest JO19:3 14:00
Limmen JO19-4 FC Uitgeest JO19:4 11:00
FC Uitgeest JO19:1 WV-HEDW JO19-1 10:00
FC Uitgeest JO17:2 Nieuwe Niedorp JO19-2 13:0

FC Uitgeest Vrouwen 1 
wint ondanks matig spel
Uitgeest - Zondag om 08:30 
stond er een verassend fris-
se groep te popelen om af te 
reizen naar de uitwedstrijd 
tegen VVH Velserbroek. Bij 
aankomst werd FCU ontvan-
gen met een gesloten kanti-
ne, maar gelukkig kon FCU 
wel de kleedkamer in. Niet 
alleen het vroege tijdstip 
maar ook de weersomstan-
digheden waren geen uitno-
diging tot een goede wed-
strijd. Met het goede gevoel 
van de wedstrijd tegen Sae-
nden nog in de benen, begon 
FCU de wedstrijd goed en 
had in de eerste 5 minuten 
al 2 goede kansen gehad om 
de score te openen, maar de 
scherpte ontbrak. Gelukkig 
was het Roxanne Kortekaas 
die in de 20e min. weer eens 
liet zien waartoe zij in staat is 
buiten de 16 meter, 0-1. FCU 

liet zien wie vandaag de pun-
ten wilde hebben. Het was 
Daniëlle Kortekaas die op 
slag van rust de bal kon intik-
ken na een mooie aanval en 
voorzet van rechts, 0-2.
Na rust leek FCU al bezig 
met het aankomende feestje 
(waar schijt de koe) bij FCU. 
Dit hield de vrouwen van 
FCU dusdanig bezig dat er 
werd vergeten dat er nog 45 
minuten moest worden ge-
voetbald. Alle goed bedoelde 
coaching mochten niet baten 
en FCU liet VVH de aanslui-
tingstreffer maken, 1-2. Het 
was een rommelige 2e helft, 
waarin VVH niet bij mach-
te was om door te drukken. 
Bo Smit wist het net weer te 
vinden en bracht het verschil 
weer op 2, 1-3. In de slotfase 
was het Anouk de Goede die 
de bal in de touwen joeg (1-

4) en tot slot frommelde Eva 
Schavemaker de eindstand 
(1-5) in het doel.
Een wedstrijd met een win-
naar die meer kwaliteit in 
huis had en ondanks het 
vroege uur, de harde wind en 
regen, verdiend de 3 punten 
mee naar huis nam.
Woman of the match: Lau-
ra Koek. Wekelijks laat Laura 
zien over een tomeloze inzet 
te beschikken. In deze mati-
ge wedstrijd maakte dat het 
verschil.



Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgen-
de vieringen de komende 
dagen gepland:
Woensdag 22 maart: 19.00 
uur H. Eucharistieviering in 
de kapel.
Vrijdag 24 maart: 15.00 uur 
Kruisweg; 19.00 uur Woord 
en Communieviering in 
Geesterheem.  
Zaterdag 25 maart: Kerk in 
Beweging m.m.v. Sound of 
Life.
Zondag 26 maart: 09.00 uur 
H. Eucharistieviering m.m.v. 
de Cantorij en er is koffie-
drinken na de viering in de 
Klop.
Vrijdagavond 24 maart is er 
Eucharistische Aanbidding 
in de kapel. Kapelaan Mario 
is vanaf 19.00 uur aanwe-
zig. Er is ook gelegenheid 
om het sacrament van ver-
zoening te ontvangen. Van 
19.00 uur tot 20.00 uur is er 
stille aanbidding, om 20.00 
uur opent kapelaan Ma-
rio de Eucharistische Aan-
bidding met een gebed en 
hij sluit de Aanbidding om 
21.00 uur af met een gebed. 
Iedereen is van harte wel-
kom. Je kunt tijdens deze 
uren binnen komen lopen, 
je kunt 10 minuten komen, 
een half uur, een uur. Ieder 
mag dat zelf weten.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe 

Geboorte

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 26 
maart plaats in de kerk in 
Akersloot, aanvang 10.00 
uur. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - Zaterdag 18 
maart, tussen 16.30 en 
20.00 uur, is ingebroken in 
een woning aan de J.E.de 
Witstraat te Uitgeest. 
De inbrekers klommen door 
een bovenlicht. 
Ze doorzochten de hele wo-
ning en namen diverse goe-
deren mee.

Inbraak in 
woning

Uitgeest - Nog een paar da-
gen, en dan loopt het bui-
tenzwembad vol, op naar de 
zomer! Het nog lege zwem-
bad gaf Elisabeth Schelvis in-
spiratie voor het maken van 
een fotoshoot. Zij volgt de fo-
toacademie en kreeg de op-
dracht om een mode fotos-
hoot te maken op locatie. Ze 

vroeg hulp bij de dames van 
W!T damesmode uit Bever-
wijk en die hielpen haar en-
thousiast met kleding, styling 
en visagie. 
Op een hele koude dag af-
gelopen weekend was het 
net droog genoeg om toch 
een heus lentegevoel te la-
ten zien.

Real Madrid meldt zich 
aan voor ICGT!
Uitgeest - Real Madrid doet 
dit jaar mee aan het ICGT! 
Het is de eerste keer dat de 
succesvolste voetbalclub 
ter wereld meedoet aan het 
Pinkstertoernooi in Uitgeest.
Eigenlijk hoeven we de club 
natuurlijk niet te introduce-
ren, maar we doen het lek-
ker toch. Real Madrid is de 
recordkampioen van Spanje: 
32 keer werd ‘de Koninklijke’ 
kampioen. De ploeg is ook 
recordkampioen van Europa, 
want het won maar liefst elf 
keer de Champions League 
en Europacup I.
Eigenlijk is er geen club die 
meer tot de verbeelding 
spreekt dan Real Madrid. Zi-
nedine Zidane, David Beck-
ham, Ronald, Cristiano Ro-
naldo, Alfredo Di Stéfano, Fe-
renc Puskás: al deze groot-
heden droegen het witte shirt 
van Real Madrid. En dan zijn 
er nog talloze legendarische 
namen die we niet opnoe-
men.
“Als toernooiorganisatie zijn 
we supertrots dat we Real 
Madrid hebben gestrikt voor 
ICGT 2017”, vertellen Rolf Ja-
ger en Mats Idema van de 
ICGT-toernooidirectie. “Mis-
schien is het wel onze mooi-
ste buitenlandse club die we 
tot nu toe hebben gestrikt, 

terwijl we al meer dan dertig 
jaar bestaan. In al die jaren 
zijn er al schitterende ploe-
gen voorbijgekomen. Maar 
dat Real Madrid naar Uit-
geest komt: dat is toch wel 
héél bijzonder. Dit is voor een 
groot deel te danken aan Je-
zus Esteban Voetbal Servi-
ces & Consultancy. Zonder 
Jezus Esteban was de komst 
van Real Madrid niet moge-
lijk geweest.”
“Met het vastleggen van Re-
al Madrid zijn we er zeker van 
dat het ICGT van dit jaar het 
sterkst bezette Pinkstertoer-
nooi van Nederland is”, ver-
volgt Jager. “En misschien 
ook wel van West-Europa. 
Zo komt bijvoorbeeld Ajax 
ook op volle oorlogssterkte 
naar Uitgeest. In de komen-
de weken maken we nog een 
aantal deelnemers bekend. 
Ik kan alvast verklappen dat 
daar ook een paar ijzersterke 
ploegen bij zitten.”

Naast Ajax en Real Madrid 
zijn onder andere ook FC 
Uitgeest, AZ en het Franse 
RC Lens al vastgelegd voor 
het toernooi van dit jaar. Het 
ICGT vindt plaats op 3 en 5 
juni op het terrein van FC Uit-
geest. Net als voorgaande ja-
ren is de entree gratis.

Stralende dag bij 
Tennisclub Uitgeest
Uitgeest - Zondag 13 maart, 
de eerste echte lentedag en 
een drukke dag op het ten-
nispark van TC Uitgeest. De 
dag begon met de open dag 
voor nieuwe jeugdleden. Trai-
ners Perry Meijer en Lester 
Half gaven een leuke trai-
ning om de kinderen kennis 
te laten maken met tennis. 
De kinderen van de open dag 
waren nog niet vertrokken 
of de volgende groep stond 
op de stoep; 36 enthousias-
te kinderen met hun ouders 
of familielid. Zij kwamen om 
het ouder-kind toernooi te 
spelen. Er werden fanatieke, 
maar gezellige wedstrijdjes 
gespeeld tussen verschillen-
de ouders met hun kind. Na 

afloop had de Jeugdcommis-
sie van TC Uitgeest een lunch 
geregeld én een interactieve 
quiz. ’s Middags was het de 
beurt aan de oudere jeugd, 
zij speelden het invitatietoer-
nooi samen met hun vriend 
of vriendin. Ook hier heers-
te een gezellige sfeer en wer-
den er leuke wedstrijdjes ge-
speeld. Gevolgd door een 
hapje een drankje en een 
quiz. De hele dag was er een 
grote publieke belangstelling 
en waren alle 7 banen van TC 
Uitgeest bezet. De organisa-
tie kan spreken van een ge-
slaagde dag!

Op de foto een goed gevulde 
kantine tijdens de quiz.

Successen voor darter 
Wessel Nijman

Uitgeest - Darter Wessel 
Nijman uit Uitgeest heeft af-
gelopen weekend de dub-
bel gepakt in Venray. Hij wist 
de ‘Hal Open’ op zaterdag 
te winnen, en schreef ook 
de ‘Hal Masters’ op zondag 
op zijn naam. Met het win-

nen van de Hal Masters heeft 
Wessel zich alweer geplaatst 
voor de Finder Darts Mas-
ters 2017 die gespeeld gaan 
worden in hotel Zuiderduin in 
Egmond aan Zee van 8 tot en 
met 10 december. (foto: Dart-
freakz.nl/Bas van den Berk)
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Twee weken restafval achtereen
In week 13 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 27 maart 
De Kleis en Waldijk: woensdag 29 maart 
De Koog: donderdag 30 maart 
Buitengebied en Uitgeesterweg: vrijdag 31 maart
N.B. Ook in week 14 wordt het restafval opgehaald! De wijkin-
deling is vanaf deze week veranderd:
Wijk 1, (ophaaldag maandag 3 april) Oude Dorp, tussen N203 
en Dokter Brugmanstraat 
Wijk 2, (dinsdag 4 april) Oude Dorp vanaf  Dokter Brugman-
straat; klein deel Waldijk; klein deel De Koog (begrensd door 
Prinses Beatrixlaan, Melis Stokelaan en Kooglaan); Buitenge-
bied west 
Wijk 3, (woensdag 5 april) Waldijk en Kleis 
Wijk 4, (donderdag 6 april) De Koog
Wijk 5, (vrijdag 7 april) Groot Dorregeest en gebied overzijde 
A9, Uitgeesterweg, Startingerweg

In week 15 komt het gft-afval weer aan de beurt. Alle data 
voor de rest van het jaar zijn te vinden op de nieuwe afval-
kalender via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl (huis-
vuil en afval). 

Sport & Cultuur in Uitgeest 2017
In 2017 organiseert de gemeente Uitgeest in samenwerking met 
de organisatie Sport- en Cultuurimpuls voor de eerste keer het 
project Sport & Cultuur in Uitgeest. Bij dit project bieden de sport- 
en cultuurverenigingen in Uitgeest gratis kennismakingscursus-
sen aan voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. 

Op deze manier wil de gemeente stimuleren dat kinderen meer, actiever 
en veelzijdiger gaan sporten en bewegen en dat verenigingen meer leden 
krijgen. Alle cursussen zijn gebundeld in een boekje. De boekjes worden 
uitgereikt aan alle kinderen in de groepen 1 t/m 8 van alle basisscholen 
in Uitgeest. Wethouder Antoine Tromp gaat op dinsdag 28 maart mee op 
pad tijdens een deel van de uitreiking. 

Inschrijven
Kinderen kunnen zich vanaf 27 maart inschrijven via www.uitgeestleeft.
nl.  Het is niet mogelijk om rechtstreeks bij de verenigingen in te schrij-
ven.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.uitgeestleeft.nl. Stuur een e-mail naar: 
info@sportencultuurimpuls.eu of bel met (088) 633 20 30.

Alle plastic, blik en 
drankkarton in één afvalzak
In Uitgeest wordt het afval scheiden vanaf 1 april 2017 gemak-
kelijker. De gemeente gaat naast het plastic ook drankkartons 
en metalen verpakkingen ophalen. Dat alles kan bij elkaar in één 
afvalzak die elke twee weken wordt opgehaald. De nieuwe zak 
wordt aan een ‘kapstokring’ gehangen die aan een lantaarnpaal 
is bevestigd.

De oranje zak kennen we inmiddels: elke vier weken zetten inwoners 
die met hun plastic afval buiten. Per 1 april komt daar de steviger paar-
se zak voor in de plaats. Behalve plastic kunnen daar ook de lege melk- 
en sappakken in en lege blikjes. Samen heet dat soort afval pmd (plastic, 
metalen verpakkingen en drankkartons). 
Wethouder Anke de Vink: ‘Wie goed afval scheidt, zal haast geen restaf-
val meer overhouden. Met het uitbreiden van de inzameling hopen we 
dat meer inwoners mee gaan doen of nog beter hun afval gaan scheiden. 
Het wordt in elk geval een stuk gemakkelijker om het te doen.’
De paarse zakken voor pmd zijn af te halen bij:
• het gemeentehuis in Uitgeest, Middelweg 28
• het afvalbrengdepot, Molenwerf 27 
• supermarkt Jumbo, Melis Stokelaan 2
• supermarkt Deen, Anna van Renesseplein 1
• supermarkt DekaMarkt, Middelweg 80

Wie nog oranje zakken heeft, kan 
deze gewoon opmaken en gebrui-
ken voor pmd. 

Wanneer wordt wat opgehaald? 
Tegelijk met het invoeren van pmd 
gaat een nieuwe inzamelaar aan 
de slag om het huisvuil op te ha-
len. De gemeente doet dat voortaan 
in eigen beheer, samen met de ge-
meenten Castricum en Heiloo. Dat 
brengt enkele wijzigingen met zich 
mee in de dagen en weken van in-
zamelen. Iedereen heeft daarover 
thuis een brief ontvangen. De ene 
week wordt het restafval opgehaald 
(voortaan in de even weken), de an-
dere week het gft en pmd (de on-
even weken). Dat betekent dat een-
malig twee weken achter elkaar het 
restafval wordt opgehaald (week 13 
en week 14).

Inloopavond herinrichting 
Centrumgebied
Maandagavond 28 maart 2017 is er een inloopavond over de 
herinrichting van het Centrumgebied van Uitgeest. Die vindt 
plaats in de aula van Geesterheem en duurt van 19.30 tot 
21.00 uur. Omwonenden en belanghebbenden zijn per brief 
uitgenodigd. Wie onverhoopt geen uitnodiging heeft ontvan-
gen is uiteraard van harte welkom.

De gemeenteraad van Uitgeest heeft afgelopen december besloten de 
plannen voor de herinrichting van het Centrumgebied verder uit te 
werken. In dit gebied moeten allerlei functies op het gebied van wo-
nen en zorg, onderwijs en recreatie een goede plek krijgen. Op zo’n 
manier dat ons centrum weer voor langere tijd een aantrekkelijke 
plek wordt voor jong en oud om te wonen en te verblijven. 
Het college van Uitgeest vindt het van groot belang belangrijk om de 
uitwerking van de plannen in nauw overleg met omwonenden en be-
langhebbenden vorm te geven. Op de inloopavond krijgen zij een 
toelichting over de aanleiding voor de herinrichting van het Centrum-
gebied, de stand van zaken, de vervolgstappen en de samenwerking 
met omwonenden en belanghebbenden in het vervolgproces. 

Beeldkwaliteitsplan 
Binnenkort wordt gestart met het opstellen van een beeldkwaliteits-
plan. Dat  is een instrument waarmee de ruimtelijke plannen voor het 
centrumgebied verder kunnen worden ontwikkeld. Dit beeldkwali-
teitsplan wil het college voor de zomer aan de gemeenteraad voor-
leggen.

In Geesterheem is maandagavond 28 maart een inloopavond over 
de herinrichting van het Centrumgebied (foto: gemeente Uitgeest).

Dankzij deze ‘kapstokring’ zal er 
veel minder plastic afval op straat 
rondzwerven (foto: gemeente Uit-
geest). 
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