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Palmpasen-optocht
uitgeest - Op zondag 1 april, 
Palmzondag, wordt er weer een 
processie gehouden vanaf het 
verzorgingshuis Geesterheem 
naar de Onze Lieve Vrouw Ge-
boorte aan de Langebuurt 37, 
waar dan om 11.00 uur de ge-
zinsviering begint. Alle kinderen 

zijn van harte uitgenodigd om 
hier aan mee te doen met hun 
Palmpasenstok. 

Het verzamelen is om 10.45 
uur voor het verzorgingshuis 
Geesterheem aan de Dr. Brug-
manstraat.

Klachten buurtbewoners in De Koog

Meer controle politie

Om niemand in moeilijkheden te brengen is de hangplek gefotogra-
feerd op een rustig moment

uitgeest - Er is een meningsver-
schil tussen de politie en burgers 
voor wat betreft de hangplek-
ken, met name bij de Benesser-
laan in De Koog. De politie vindt 
de overlast in vergelijking met 
Beverwijk en Heemskerk in Uit-
geest erg meevallen, maar het 
tegendeel is waar volgens bur-
gers in de Benesserlaan en de 
Korhoenstraat. Meer controle op 
genoemde hangplek door de po-
litie zou de overlast kunnen te-
rugdringen, is hun mening.

De politie gaat uit van het aan-
tal meldingen. Dat wordt afgezet 
ten opzichte van het aantal huis-
houdens. Dat zijn er in Uitgeest 
4500. In 2011 diende 1 procent 
van de huishoudens een klacht 
in. In Beverwijk was dat 1.2 pro-
cent en in Heemskerk 0.9 pro-
cent. Buurtbewoners vinden dat 
amper een verschil. “Wij hebben 
in Uitgeest een werkelijk pro-
bleem”, vinden zij. “Er is over-
last en rommel.” Wij praten met 
Jan Komen, wonend aan de Be-
nesserlaan 292 in het derde hof-
je en met Hans Schneiter, zijn 
buurman. Jan: “Ik ben contact-
persoon voor de Venstraten, de 
Benesserlaan (derde hofje) en 
de omgeving en ben het door-
geefluik van de buurtbewoners. 
Je wordt met jouw klachten con-
stant heen en weer geslingerd 
tussen de gemeente en de poli-
tie.” Hans: “Ik heb een klacht bij 
de politie ingediend, maar die 
bleek vreemd genoeg niet op 
mijn naam genoteerd te zijn. Dan 
verlies je wel het vertrouwen.”
Het bankje, dat met een rigou-
reuze ‘alles weghalen’-proce-
dure van wethouder Arnold Se-
ly was verdwenen samen met 
de tafeltennistafel en het klim-
rek is nu gelukkig weer terug. 
Op die bank zitten dertien tot en 

met achttienjarigen: ’s middags 
na schooltijd en ’s avonds, offi-
cieel tot 22.00 uur, maar ook nog 
uren daarna, volgens de buurt-
bewoners.

scheurende brommers
De belangrijkste klacht is het 
scheuren van de brommers.  
Maar de buitendienst beloof-
de half april hekjes rondom 
het grasveld te plaatsen. Op de 
hangplek wordt bepaald niet 
zachtjes gepraat en er ligt overal 

rommel. Er komt een nieuwe JOP 
(Jeugd Ontmoetings Plaats) vol-
gens plan op het terrein van de 
huttenweek. Jan Komen en Hans 
Schneiter: “Er is een omgevings-
vergunning aangevraagd, maar 
hoe ver staat het daar nu eigen-
lijk mee? En hoe lang blijft het 
nog bij de oude situatie? Gaat 
men nog over tot herinrichting 
met spelmogelijkheden? Voorlo-
pig is daadkrachtige politiecon-
trole vanaf 15.00 uur van groot 
belang.” (Marga Wiersma)
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Koek en zopie voor 
Team CAL d’HuZes
Castricum - Team CAL d’HuZes  
is volop bezig met zijn voorberei-
dingen voor de grote dag 7 ju-
ni, waarop de 35 deelnemers zo 
vaak mogelijk de Alpe d’huez 
zullen beklimmen om sponsor-
gelden te werven voor kanker-
onderzoek. 
De teller staat nu op zo’n 75.000 
euro, en daarmee is team CAL 
ruim over de helft van het streef-
getal van 125.000 euro! Opval-
lend is dat veel van de sponsor-
activiteiten in het teken staan 
van eten en drinken. 

Sponsoractiviteiten
Dat begon al in de schaatsweek 
in de winter, toen Tieme Wal-
ta met ‘de Binders’ een koek en 
zopietent op een duinmeertje bij 
Egmond zette. Meer dan 100 li-
ter chocomel, 95 liter Glühwijn, 
40 liter snert en 50 rookwor-
sten werden verkocht. Het lever-
de 1500 euro op voor het goe-
de doel. 
De moeder van team Wilco van 
Pel bakt op bestelling appeltaar-
ten voor Alpe d’HuZes. Ze heeft 
er al 28 gebakken en gaat nog 
tot begin juni door. Van elke ap-
peltaart gaat 15 euro naar het 
goede doel. Inge Bakker, docent 
banketbakkerij, verzorgt tot eind 
april een aantal workshops voor 
Alpe d’HuZes. Vanaf 25 euro is 
men een onvergetelijke middag 
in de weer met koekjes van ei-
gen deeg, high tea of marsepein 
en truffel. De workshops vinden 
plaats bij Bakkerij P. Bakker op 
de Dusseldorperweg in Limmen. 
De jongste deelnemer, de elfja-
rige Lex Burgering organiseert 
op 1 april een fantastisch pan-
nekoekenfeest (zonder ‘n’) voor 
het hele gezin in de Burgerij in 
Limmen. En hoofdsponsor Jo-
hanna’s Hof heeft een speciaal 
‘Menu CAL d’HuZes’ op de me-
nukaart staan. Per menu gaat 5 
euro naar het goede doel. Infor-
matie over al deze activiteiten is 

te vinden op de website van CAL 
d’HuZes: www.teamcal.nl.
  
Sport en voeding
Eten en drinken is voor team 
CAL dus van groot belang bij de 
werving van sponsorgelden. Dat 
kan geen toeval zijn zou men 
zeggen. En dat klopt. Terwijl het 
voorjaar nog maar net begonnen 
is, zitten de 34 fietsers en die ene 
hardloper van team CAL al mid-
den in hun trainingsopbouw op 
weg naar 7 juni. Dat betekent dat 
ze heel wat trainingskilometers 
maken. Zoals iedere duursporter 
weet is de voeding voor, tijdens 
en na de inspanning van groot 
belang. En dat geldt zeker op de 
grote dag zelf, wanneer de deel-
nemers van half 5 ’s morgens tot 
8 uur ’s avonds een toppresta-
tie moeten kunnen leveren. Niet 
voor niets heeft team CAL zich 
dan ook uitgebreid laten voor-
lichten door voedingsdeskundi-
ge Ineke Earnshaw. Zij kan het 
weten, want haar man Dave is al 
jaren een vaste deelnemer aan 
Alpe d’HuZes.  

Kanker en voeding
Voeding is ook op een andere 
manier direct verbonden met Al-
pe d’HuZes. ‘Kanker en voeding’ 
is één van de vijf onderzoeks-
programma’s die met de spon-
soropbrengsten worden gefi-
nancierd. Goede voeding kan de 
kwaliteit van leven met kanker 
beïnvloeden. Daarom is in 2010 
aan de Vrije Universiteit van Am-
sterdam een leerstoel Kanker en 
Voeding ingesteld, met Prof. Dr. 
Ellen Kampman als hoogleraar. 
Haar onderzoeksprojecten rich-
ten zich op voeding tijdens en na 
kanker. Daarvoor is de komende 
jaren drie miljoen gereserveerd. 
Wie meer wil weten over het on-
derzoeksprogramma dat met de 
opbrengsten van Alpe d’HuZes 
wordt gefinancierd, kan kijken 
op www.opgevenisgeenoptie.nl. 

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

Optreden Belle Perez op 
feestavond Holland Casino
Regio - In Holland Casino 
Zandvoort vindt op vrijdag 6 
april een sfeervolle feestavond 
plaats met optredens van Bel-
le Perez en Tommy Thompson. 
Het belooft een fantastische 
avond te worden! Tommy brengt 
de bezoekers met een veel-
zijdig repertoire, van disco tot 
danceclassics en van ballads tot 
rock & roll, volledig in de juiste 
‘mood’.  Het hoogtepunt van de 
avond is het optreden van Bel-
le Perez, de latino-diva uit Bel-
gië. Met haar heerlijke songs 
creëert zij de passionele sfeer 
die alleen Belle Perez kan op-
roepen. Dit zorgt voor een unie-
ke Spaanse ‘shake’ die iedereen 
zal  smaken.
Deze avond maken de bezoe-
kers bij de speelautomaten 
kans op een van de tien ‘mys-

tery jackpots’: een volledig ver-
zorgd arrangement voor vier 
personen!
Entreevoorwaarden: minimum-
leeftijd 18 jaar en een geldig le-
gitimatiebewijs. Dresscode: stijl-
vol en verzorgd. Zie ook www.
hollandcasino.nl.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum: 
12-03-2012: Finn Nicolaas Bjorn, 
zoon van N.J. Kool en W.W.M. 
Heeringa, geboren te Bever-
wijk. 16-03-2012: Ties, zoon van 
M.J.L. Blom en T. Lute, geboren 
te Castricum. 18-03-2012: Donny 
Sarris Albert, zoon van R. Rorije 
en S. Nooter, geboren te Castri-
cum. 18-03-2012: Merel There-
sia, dochter van A. van der Flier 
en L.T.A. van Veen, geboren te 
Castricum. 18-03-2012: Niels 
Petrus Gerardus, zoon van A.P.F. 
Termes en J. de Moel, geboren 
te Castricum. 20-03-2012: Kris, 
dochter van J. Maij en R. van der 
Voort, geboren te Castricum.
Wonende te Limmen: 
10-03-2012: Yenthe, dochter van 
T.F. Jonker en M. Ploeg, geboren 
te Alkmaar.
Wonende te Bakkum: 
19-03-2012: Halifa, zoon van A. 
Abudureheman en H. Wumaier, 
geboren te Alkmaar.
 
Aangifte  huwelijken  en  part-
nerschapsregistraties:
14-03-2012: Dirkson, René en 

Weijers, Rosanne M., beiden wo-
nende te Limmen. 16-03-2012: 
Stel, Pepijn A. en Papilaja, Ka-
therina M., beiden wonende te 
Castricum. 16-03-2012: Nee-
len, Dik en Blees, Yvonne, bei-
den wonende te Castricum. 19-
03-2012: ’t Hart, Hendrik H. en 
Leenstra, Elida, beiden wonende 
te Akersloot. 20-03-2012: Bek-
ker, Sebastiaan en van der Rol, 
Meike, beiden wonende te Cas-
tricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
20-03-2012: Winkelman, Gerar-
dus J. en Verdonk, Johanna H., 
beiden wonende te Limmen.
 
Overleden:
Wonende te Castricum: 
14-03-2012: Oosterhof, Dirk, oud 
92 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met A. van der Zwaag. 
17-03-2012: Kuijs, Nicolaas G., 
oud 70 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met J.C. Blok. 19-
03-2012: Konijn, Anna C, oud 78 
jaar, overleden te Beverwijk, ge-
huwd met J.M. Borst.

Beestenboel in 
de bibliotheek
Castricum - Karin en José Nie-
kel exposeren met Beesten-
boel tot 7 mei met schilderijen 
over beesten in de bibliotheek in 
Castricum. De expositie is gra-
tis te bezoeken tijdens de ope-
ningsuren op de Geesterduin-
weg 1.

Lezing over zeevogels 
en het global plastic
Castricum - Natuurfotograaf 
Peter Zwitser en Hans van Wee-
nen van de Plastic Soup Founda-
tion (PSF) verzorgen op zondag 
1 april in de bibliotheek van Cas-
tricum een lezing over zeevogels 
en hun problemen op zee. Peter 
Zwitser toont foto’s en Hans van 
Weenen vertelt over de schade-
lijke gevolgen van plastics in zee 
waardoor het natuurlijk leefmi-
lieu van deze vogels bedreigd 
wordt.
Peter Zwitser heeft over de oce-
anen van zowel het noordelijk als 
het zuidelijk halfrond gevaren en 
prachtige foto’s van zeevogels 
gemaakt. Hans van Weenen be-

gon met het onderzoeken van 
het plasticprobleem tijdens zijn 
studie scheikunde. Hij gaat nu 
in op de vraag wat de toekomst 
is van dit inmiddels mondiale 
probleem dat hij ‘global plastic’ 
noemt. De lezing is tot stand ge-
komen op initiatief van de Vogel-
werkgroep Midden Kennemer-
land en Landschap Noord-Hol-
land. De lezing begint om 13.30 
uur.
Kaarten zijn voor 3,00 euro te 
koop bij de klantenservice of re-
serveer via 0251-655678/ cas-
tricum@bibliotheekkennemer-
waard.nl. De toegangsprijs is in-
clusief consumptie.

Achtste-groepers huilen niet 
krijgt Musicalworld Kids Award
Bakkum - Vrijdag werd in de 
Dansende Duinen op het ter-
rein van Dijk en Duin de Musi-
calworld kids Award uitgereikt. 
De voorstelling ‘Achtste-groe-
pers huilen niet’ was de winnaar.
Onder begeleiding van Toon-
beeld zoekt een groep vrijwilli-
gers de schoolvoorstellingen uit 
voor alle basisscholen van Cas-
tricum, Akersloot en Limmen. 
Eén van de voorstellingen die dit 
jaar geboekt is voor groep 7/8 

is ‘Achtste-groepers huilen niet’. 
De voorstelling is gemaakt naar 
het populaire boek van Jacques 
Vriens en won de prijs met 28% 
van de stemmen. De muziekthe-
atervoorstelling gaat over het 
vieren van de herinnering. Wie 
zich aan wil sluiten bij de groep 
vrijwilligers is welkom. Bel voor 
meer informatie Toonbeeld tel.: 
0251 659012 en vraag naar Ma-
rion Albers of Manda de Jong of 
mail tnbmanda@xs4all.nl.

Limmen - Zaterdagochtend is er 
voor kinderen van vier tot en met 
negen jaar van 10.30 tot 12.00 
uur een Oud Hollandse spellen-
ochtend in Conquista. Zaterdag-
avond 31 maart is er in Club-Xtra 
van 19.00 tot 22.00 uur het spel 
Minute to win it. Conquista is op 
zoek naar vrijwilligers. Mail voor 
vragen of meer informatie naar 
nadine@conquista.nl.

Spelletjes doen 
bij Conquista

Dilvis op Castricum105 in 
Ondernemend Castricum
Castricum - Woensdag 4 april 
is er op Castricum105 weer een  
aflevering te beluisteren van On-
dernemend Castricum. Hein Dil 
van Dilvis te Akersloot is ditmaal 
te gast in de studio. Elke eerste 
woensdag van de maand van 
19.00 tot 20.00 uur wordt een on-
derneming uit de gemeente Cas-

tricum uitgenodigd om over zijn/
haar bedrijf te komen vertellen. 

Aan bod komen de geschiedenis 
van het bedrijf, het reilen en zei-
len in de huidige tijd en de even-
tuele toekomstplannen. Ook de 
Kamer van Koophandel levert 
een bijdrage.

Castricum - Van 28 maart tot en 
met 15 mei exposeert Stichting 
Wisselwerk bij Klaver Vier aan de 
Dorpsstraat 45. Stichting Wissel-
werk is een dagbesteding en on-
derdeel van de Meergroep voor 
mensen met een psychische en 
verstandelijke beperking. De ex-
positie bestaat uit schilderijen, 
keramiek en glas in lood.  

Castricum - Vanaf woensdag 21 
maart zendt C-TV ook uit in het 
digitale pakket van Ziggo. Dat 
betekent dat inwoners van Cas-
tricum, die geen analoge tele-
visie meer hebben, weer dage-
lijks kunnen afstemmen op C-TV. 

Nieuws van C-TV Om de uitzending digitaal mo-
gelijk te maken heeft Ziggo di-
verse aanpassingen gedaan aan 
het netwerk en in de studio’s van 
Omroep Castricum. In Castricum 
en Bakkum zendt C-TV uit op ka-
naal 41, inwoners van Akersloot, 
De Woude en Limmen kunnen 
afstemmen via kanaal 46.

Castricum - Het thema van de 
landelijke autismeweek is ‘Laat 
ze meedoen’. Dit keer is het Au-
ticafé Castricum niet alleen ge-
richt op ouders, maar worden 
ook gemeenten en een aantal 
organisaties (zoals welzijnsor-
ganisaties, sportclubs,  werkge-
vers van vakantiebaantjes) uit-
genodigd. 
De thema-avond begint met 
twee korte lezingen. Hansje Veen 
van het Auticafé spreekt als ou-
der over effecten  van het weg-
vallen van het PGB. Een spreker 
van Per Saldo geeft een toelich-
ting op de laatste ontwikkelin-
gen met betrekking tot het PGB 
en de rol van gemeenten hierin. 
Na de pauze zal door alle aan-
wezigen in groepjes doorge-
sproken worden over de wensen 
en mogelijkheden in de regio 
voor het ondersteunen van kin-
deren en jongeren met autisme.  
Het Auticafé vindt plaats op 
dinsdag 3 april van 20.00 tot 
22.00 uur in de Juliana van Stol-
bergschool, Juliana van Stol-
bergstraat 3. De toegang is gra-
tis. Aanmelding en informatie: 
Hansje Veen, tel. 0251-679333 of 
auticafecastricum@hotmail.com. 

Thema-avond 
bij Auticafé

Workshop van Goed 
Contact druk bezocht
Castricum - Op 12 maart was er 
een drukbezochte internetmar-
ketingavond die vrouwennet-
werk Goed Contact organiseer-
de. Eelco Kraefft van het Am-
sterdamse content marketingbu-
reau Ehio Media legde ruim 60 
ondernemende vrouwen uit hoe 
ze Google kunnen beïnvloeden 
en hoe hun website, nieuwsbrief 
of blog bovenaan kan verschij-
nen in de zoekresultaten. Er was 
veel ruimte voor vragen en prak-
tische tips en veel vrouwen gin-

gen dan ook geïnspireerd huis-
waarts. Op 11 april organiseert 
Goed Contact een netwerkont-
bijt voor haar leden in het Ou-
de Theehuys. Tijdens het ontbijt 
wordt er aan de hand van stellin-
gen gediscussieerd over het the-
ma leiderschap ten aanzien van 
zichzelf én ten aanzien van de 
medewerkers en collega’s. Meer 
informatie op de website: www.
goed-contact.nl. 
Foto: Babette Welboren Fotogra-
fie.

Expositie bij 
Klaver Vier
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Dorpskerk klinkt als kathedraal 
tijdens Iskra Monumentconcert
Castricum - Zaterdag 31 maart 
wordt het Iskra Monumentcon-
cert verzorgd door Joseph Puglia 
op viool en de Hongaarse cellist 
Örs Köszeghy. Het concert be-
gint om 20.15 uur in de Dorps-
kerk en op het programma staan 
werken van Bach, Ravel en Ko-
daly.
Tijdens het concert zal de klei-
ne Dorpskerk van Castricum 
klinken als een heuse kathe-
draal wanneer violist Joseph Pu-
glia het publiek meeneemt in 
de Tweede Partita voor Vioolso-
lo. Bach laat deze muziek varië-
ren van hoog tot zeer laag, van 
uitbundig tot verstild maar blijft 
spannend en virtuoos. En dit is 
nog maar een deel van het Mo-
numentconcert. Met cellist Örs 
Köszeghy speelt Puglia het Duo 
voor viool en cello van Kodaly en 
Ravel’s Sonate voor viool en cel-

lo. Kaarten kunnen gekocht wor-
den via www.iskra.nl of vanaf 45 
minuten voor aanvang aan de 
concertkassa. 

Reünie Turbo in Bobs
Uitgeest - Zaterdag 31 maart 
organiseren dj’s Rob Roest en 
René Lust voor de zevende keer 
de reünie Turbo Toen. Het feest 
der herkenning heeft dit jaar als 
thema: TopPop Yeah! De twee 
voormalig dj’s van de Uitgees-
ter discotheek Turbo 2000 kun-
nen inmiddels van een traditie 
spreken. Net zoals de vorige af-

leveringen laten Rob en René de 
lekkerste dansbare muziek ho-
ren uit vooral de jaren ‘70, ‘80 
en ‘90. Turbo Toen is zaterdag 31 
maart vanaf 21.00 uur. Wie meer 
wil weten kijkt op www.discotur-
bo2000.nl. Kaarten kosten 10 eu-
ro en zijn verkrijgbaar bij de re-
ceptie van Bob’s Party Palace.
 

voorjaar. drukte in de bouw
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Castricum - Activiteitenclub 

Stapmaatjes Stapmaatjes, voor gezellige 
mensen tussen 30 en 55 jaar, 
gaat op tweede paasdag fietsen. 
Startpunt is het NS-station Cas-

tricum. Er wordt een bezoek ge-
bracht aan Hortus Bulborum in 
Limmen en het strand van Eg-
mond. 

Spullen welkom voor 
rommelmarkt C-Squad
Castricum - Op zaterdag 31 
maart houdt theatergroep C-
Squad weer een rommelmarkt. 
Deze vindt plaats in Geesterha-
ge van 9.00 tot 14.30 uur.

Op vrijdagavond na 17.30 uur 
kan men spullen afleveren bij 
Geesterhage. En op afspraak 
worden ze op vrijdag 30 maart 
tussen 18.00 en 21.00 uur op-
gehaald. Bel hiervoor 0251-
659333 na 20.00 uur of mail naar 

rommelmarkt@c-squad.nl. De 
theatergroep is op zoek naar al-
lerlei spullen maar geen meu-
bels. C-squad is de jongste thea-
tergroep van Castricum en heeft 
in mei 2010 de zeer succesvol-
le productie Famed op de plan-
ken gebracht. 
Op dit moment wordt er hard ge-
repeteerd voor een nieuwe pro-
ductie. De opbrengst van de 
rommelmarkt is voor deze nieu-
we productie.

Programma 29 maart t/m 4 april 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 21.00 uur zaterdag 18.30 uur 
zondag 20.00 uur maandag 18.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
The Best Exotic Marigold Hotel
donderdag 20.00 uur vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 15.30, 18.30  & 21.00 uur 

zondag 15.30 uur 
maandag, dinsdag 20.00 uur 

woensdag 15.45 & 20.00 uur 
The Hunger Games

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag 20.00 uur 

The Descendants
maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 

Hysteria
dinsdag 14.00 uur 

Extremely Loud & Incredibly Close
vrijdag 18.30 uur 
The Iron Lady

zaterdag 13.00 uur 
Sprookjesboom

zaterdag & zondag 15.30 uur 
woensdag 15.45 uur 

Achtste groepers huilen niet
zondag 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
Tony 10

zaterdag & zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

The Muppets

Descendant met George Clooney
Matt King (George Clooney), va-
der van twee dochters, wordt 
gedwongen zijn verleden en 
zijn toekomst met andere ogen 
te gaan bekijken wanneer zijn 
vrouw betrokken raakt bij een 
ernstig bootongeluk in Waiki-
ki. Wanneer Alexandra hem ver-
telt dat haar moeder ten tijde van 
het ongeluk een verhouding had, 
wordt Matt gedwongen om op 
een andere wijze naar zijn leven 

en zijn nalatenschap te kijken in 
een week waarin hij veel belang-
rijke beslissingen moet nemen. 
Samen met zijn dochters gaat hij 
op zoek naar de minnaar van zijn 
vrouw. 
Tijdens deze zoektocht krijgt hij 
te maken met een afwisselen-
de reeks van humoristische en 
soms pijnlijke situaties, en be-
seft hij dat hij zijn leven en gezin 
weer aan het opbouwen is. 

Hysteria is een ondeugende ro-
mantische komedie, gebaseerd 
op een waargebeurd verhaal, 
over de uitvinding van de vibra-
tor tegen de vrouwenziekte ‘hys-
teria’ in het Victoriaanse Enge-
land. Klachten van hysterische 

Hysteria vrouwen worden tijdelijk verhol-
pen door een zogenoemde ‘bek-
kenmassage’. 
In hun zoektocht naar de meest 
doeltreffende behandeling krij-
gen ze hulp van een in elektri-
citeit gespecialiseerde uitvinder, 
en besluiten ze te experimente-
ren met een nieuw elektrisch ap-
paraat. 

Castricum - Op zondag 1 april 
staat De Soos in teken van een 
spellenmiddag, met spellen als 
Hints en Wat neem je mee op 
reis. Vanaf 14.00 uur zijn mensen 

Spelletjesmiddag in De Soos
met en zonder beperking wel-
kom in Jongerencentrum Disco-
very op de Dorpsstraat 2a schuin 
tegenover het NS-station. 
Discovery is rolstoeltoegankelijk.  
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Door het lint...
Castricum - Woensdag 21 
maart opende wethouder Bert 
Meijer op ludieke wijze het ge-
heel verbouwde pand van Reakt 
De Wissel op de Gasstraat 3. 
Reakt biedt mensen met psy-
chiatrische en/of psychosociale 
problematiek steun in hun func-
tioneren. Per fiets legde de wet-

houder in het pand een gemar-
keerde route af en werd langs de 
zijlijn aangemoedigd door alle 
genodigden. Aan het einde van 
de route fietste hij door het lint. 
Dit was het moment van de offi-
ciële opening.
Belangstellenden kunnen ook 
een kijkje nemen bij De Wissel.

Ouderen genieten van 
schoonheidsbehandeling
Akersloot - Bewoners van 
woonzorgcentrum Strammer-
zoom zijn getrakteerd op een 
schoonheidsbehandeling. Ook 
de heren wilden zo’n verwenbe-
handeling niet missen en geno-
ten er enorm van. Eerst was er 
gebak bij de koffie en daarna 
startten de behandelingen. Be-

woners die nog niet aan de beurt 
waren, konden een zeepket-
ting maken in ’t Trefpunt. Na de 
beautybehandeling werden de 
handen verzorgd en de nagels 
gelakt. De verwennerij is moge-
lijk gemaakt door onder andere 
de stichting ‘Ook voor jou’ en het 
Oranjefonds.

Voor laatste keer kroostrijke 
gezinnen bij Oud-Castricum
Castricum - De foto-expositie 
over de grote Bakkumse en Cas-
tricumse gezinnen is voor het 
laatst te bezichtigen op de eerst-
volgende open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum, die ge-
houden wordt op zondag 1 april 
in het Historisch Informatiecen-
trum De Duynkant aan de Ge-
versweg 1b. Dit betreft foto’s van 
in totaal zo’n dertig families met 

bekende namen als De Graaf, 
Groot, Glorie (foto), Veldt et ce-
tera. Er wordt ook een film ver-
toond die Hans Kinders samen 
met Cor Smit over dit onder-
werp heeft gemaakt. Hierin ver-
tellen kinderen van de families 
Zonneveld, Dekker en Lute over 
het vroegere gezinsleven. Be-
langstellenden zijn welkom in De 
Duynkant van 12.00 tot 17.00 uur.

Cursus keramiek
Bakkum - De vereniging Per-
spectief geeft een vervolg op de 
succesvolle beginnerscursus ke-
ramiek die gegeven wordt door 
de kunstenares Ineke Koops.
In zes lessen wordt ingegaan op 
de verschillende technieken en 
mogelijkheden.
Het uiteindelijke doel van de cur-
sus is om een eigen stijl te ont-
wikkelen.

De cursus loopt van donderdag 
12 april tot en met 31 mei van 
19.30 tot 22.00 uur in Ateliers De 
Duinrand, Van Oldenbarneveldt-
weg 37 Bakkum. Aanmelden: Jo-
anne_vetter@hotmail.com of via 
tel.: 0251-655183.  

Castricum - In de week voor Pa-
sen wordt in de kerken het lijden 
en sterven van Jezus herdacht. 
In de Maranathakerk in Castri-
cum gebeurt dit op de woens-
dagavond al vele jaren met me-
ditatieve dans. Danservaring is 
niet nodig. Iedereen is welkom 
op 4 april vanaf 19.45 uur in de 
kerk op de hoek Beatrixstraat/
Kleibroek in Castricum. Kos-
ten vijf euro. Aanmelden kan via 
0251-652729/651035.

Meditatief dansen

Castricum - De workshop Beter 
Slapen is voor iedereen die toe is 
aan een gezonde nachtrust.
‘… En morgen gezond weer op!’ 
is het motto van deze workshop
De workshop Beter Slapen wordt 
door Context in Castricum in 
ontmoetingscentrum Geester-
hage gegeven op donderdag 12 
april  van 15.00 tot 17.00 uur. 
Deze workshop is kosteloos voor 
burgers uit  Castricum
Aanmelden kan telefonisch 
(088) 3571790 of (088) 3571980 
of via de website www.context.nl 

Workshop 
Beter Slapen

oplossing
Zoek de 10 verschillen

Castricum - Ruim vijftig buurt-
bewoners zijn dinsdag 20 maart 
in de Tuin van Kapitein Rommel 
aanwezig geweest bij de infor-
matieavond over zonnekracht. 

De sprekers, Piet Geerke van 
CALorie en Berend Olde Rik-
kert van Zon-IQ, hebben alles 
rond zonnepanelen op de da-
ken uit de doeken gedaan. Piet 
ging in op wat CALorie allemaal 
doet en betekent in de CAL-ge-
meenschap. Iedereen kan zich 

Zonnekracht

Koor De Vredeburgers 
op zoek naar versterking
Limmen - Gemengd koor De 
Vredeburgers is begonnen met 
het instuderen van het nieuwe 
repertoire. Daarbij zijn nieuwe 
leden, vooral sopranen, welkom. 
Mensen die van zingen houden 
en niet ouder zijn dan zestig jaar 
worden  uitgenodigd om tijdens 
repetities vrijblijvend de sfeer te 
komen proeven van dit gezellige 
koor. Er wordt wekelijks op don-
derdagavond gerepeteerd in het 

protestantse kerkje aan de Zuid-
kerkenlaan in Limmen. Het koor 
bestaat uit ongeveer veertig le-
den. 

Het repertoire is klassiek geva-
rieerd waarbij het accent ligt op 
lichte operamuziek. Het eerst-
volgende optreden is tijdens de 
4 meiviering. Voor meer infor-
matie: 072-5052087/5052235 en 
www.devredeburgers.nl.

aanmelden voor de nieuws-
brief: www.calorieenergie.nl. Be-
rend zette uiteen wat zonnepa-
nelen kunnen opleveren. Uit de 
intensieve interactieve discus-
sies over draaimeters en terugle-
veren aan het net, blijkt dat Cas-
tricum warm loopt voor zonne-
kracht. Velen waren benieuwd 
of zonnepanelen inmiddels voor 
henzelf voldoende aantrekke-
lijk waren. Dat bleek inderdaad 
het geval gezien de vele enthou-
siaste informatie- en offerteaan-
vragen. Stuur een mail naar zwa-
re001@hotmail.nl voor een infor-
matiepakket. 

Castricum - Vrijdag 30 maart 
is er weer unplugged friday bij 
Mezza Luna. Eten en drinken 
met op de achtergrond sfeervol-
le en gezellige live muziek? Re-
gionale helden ontmoeten elkaar 
op het podium van Grandcafé 
Mezza Luna. Een vaste huisband 
onder leiding van André Voebel 
varieert in repertoire en brengt 
op eigenzinnige wijze de aller-
bekendste songs met een intiem 
karakter.
Deze vrijdag treedt Nienke van 
den Berg als zangeres op.
Unplugged friday is gratis en 
toegankelijk voor iedereen, men 
hoeft dus niet uitsluitend te eten.
Muziek vanaf 20.00 uur.
Grandcafé Mezza Luna, Mient 1, 
Castricum.

Unplugged in 
Mezza Luna
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En nu ik!
“De Bakkerij is echt thuis”

Castricum - Kunst, wat hebben 
we eraan? Laura ten Zeldam, 24 
jaar, bestuurslid van poppodium 
De Bakkerij en beginnend kun-
stenares, kijkt nadenkend voor 
zich uit. Ze formuleert zorgvul-
dig. De klok is net een uur voor-
uit, de zomer lonkt en in de zon 
ziet zelfs het stationsplein van 
Beverwijk er vrolijk uit. “Voor een 
afstudeerproject van mijn oplei-
ding moest ik puur vanuit mezelf, 
dus zonder opdracht, een beel-
dend kunstwerk maken. Dat was 
voor mij heel leerzaam omdat 
ik me begon af te vragen waar-
om kunst eigenlijk zin heeft. Je 
moet altijd bedenken wat men-
sen er aan hebben.” Nu staat ze 
met haar vriend Arjan, die illu-
straties maakt, op de zondags-
markt in de Breestraat. Lau-
ra maakt schetsboekjes met de 
hand, waarbij ze tweedehands 
materialen gebruikt: casette-
hoesjes, Simson-blikjes, lucifer-
doosjes, lp-hoezen. Ieder boek-
je is gesigneerd, heeft een num-
mer en is uniek. 

Het kunstenaarschap heeft ze 
niet van huis uit meegekre-

gen: vader zit in de koeltech-
niek, moeder in de geneeskun-
de, broertje doet sport en ma-
nagement, zusje zit op de hoge-
re hotelschool. Toch is Laura een 
geboren creatieveling. 

“Al zolang ik me kan herinne-
ren vind ik schilderen en teke-
nen leuk. En ik ben fan van lezen. 
Mijn moeder zei wel eens dat ik 
buiten moest gaan spelen, ik zat 
veel binnen. Als kind zei ik twee 
dingen: ik word kunstenaar en ik 
krijg een zilvergrijze Audi. Toen 
zei mijn oma een keer dat je als 
kunstenaar nooit een Audi kunt 
kopen. Inmiddels wil ik ook he-
lemaal geen dure auto meer, ik 
wil liever zo’n oud blikken busje.
Na mijn middelbare school twij-
felde ik wat ik wilde. Ik vond wis-
kunde ook heel leuk. Na een half 
jaar reizen door Laos en Thailand 
ben ik de docentenopleiding aan 
de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten gaan doen. Die 
studie bestaat uit drie pijlers: 
beeldende kunst, waarbij je zelf 
iets moet maken; stage lopen, 
waarbij je lesgeeft; en kunst-en 
cultuurgeschiedenis. Een inten-

Laura verkoopt handgemaakte schetsboekjes in Beverwijk.

sieve studie, door de combinatie 
van die drie heel verschillende 
dingen. Uiteindelijk heb ik een 
kapel gemaakt, symbool voor 
rust en veiligheid in een drukke, 
hectische wereld met veel infor-
matie. De kapel is bedoeld voor 
een poppetje dat al jaren mijn 
talisman is. Ik heb hem bijna al-
tijd bij me, zeker als ik iets span-
nends moet doen. Dan heb je al-
tijd iets herkenbaars bij je.”
Naast de schetsboekjes werkt 
Laura op een naschoolse op-
vang en volgt ze een deeltijdstu-
die glas in lood in Brussel. “Na 
mijn docentenopleiding wist ik 
ineens zeker dat ik verder wilde 
met glas in lood. Dat is het me-
dium waar ik mijn ei in kwijt kan. 
Ik vind de combinatie van am-
bacht en spiritualiteit heel mooi. 
Je hebt er bijna geen apparatuur 
voor nodig. Lood is een zwaar, 
aards materiaal, terwijl glas heel 
licht is. Glas is meer dan een 
mooi materiaal, het laat natuur-
lijk veel licht door in alle kleu-
ren en er zit voor mij echt een 
geest in.” Laura heeft in Amster-
dam, Zaandam, Castricum, Alk-
maar, Bakkum gewoond en nu 
weer Castricum. Ze woont in de 
Dorpsstraat, boven poppodium 
De Bakkerij waar ze ook in het 
bestuur zit. 
“Toen ik in het bestuur kwam 
waren we net met de aankoop 
van het nieuwe pand bezig, dat 
was erg hectisch. Nu is er meer 
aandacht voor de organisatie en 
de structuur. We zijn hard bezig 
met de nieuwbouw, want in 2013 
moet er een nieuwe zaal zijn. 
Dan kunnen we weer doen waar 
we goed in zijn, namelijk band-
jes programmeren. Mijn focus 
ligt op het creatieve, dus nu ben 
ik bijvoorbeeld aan het kijken 
naar de vormgeving van de nieu-
we zaal. Ik zit zelf vooral doorde-
weeks in De Bakkerij, dan kun 
je goed praten. Het is een open 
plek waar iedereen zijn plek kan 
vinden. De mensen die er ko-
men zijn heel divers, doen heel 
verschillende studies en hebben 
daarmee verschillende visies. 
Dat is een typische Bakkerij-ei-
genschap. Er heerst een cultuur 
van ‘iedereen hoort erbij’. Ik heb 
me er altijd welkom en op mijn 
plek gevoeld. Het is echt thuis.” 
Zie ook www.lauratenzeldam.nl. 
Tekst en foto: Arjen de Wit.

Expositie in het Gemaal
Akersloot - Op 1 april worden 
de deuren van het Gemaal 1879 
geopend. Elke zondagmiddag 
van 13.30-16.30 uur en op aan-
vraag is in de maanden april en 
mei het werk te zien van Hans 
ten Broeke, beeldend kunste-
naar uit Akersloot. Om 12.00 uur 
wordt de expositie geopend door 
zijn kleinzoon Eben Berend; hij 
geeft het startsein door het ma-
ken van een vingerverfschilde-
ring. Hans beheerst een aantal 
disciplines in de schilderkunst 
en legt zijn ziel bloot in olieverf 
en acrylverf. Hij schildert zowel 
abstract als figuratief op doek 
en op hout. Op de foto een frag-
ment van een werk van de kun-
stenaar. 

’t Praethuys in Castricum
Castricum - ’t Praethuys is afge-
lopen donderdag onder overwel-
digende belangstelling geopend 
op de Dorpsstraat 23. De voor-
zitter van het bestuur, Jan Glau-
bitz, vertelde dat ’t Praethuys 
Alkmaar, dat dit jaar zijn tienja-
rige bestaan viert, voldoet aan 
een grote vraag. Volgens coör-
dinator Nel Kleverlaan is er be-
langstelling voor een locatie van 
’t Praethuys in Castricum. Hier 
wordt nu een luisterend oor ge-
boden, de overige activiteiten 
blijven in Alkmaar. 

Hierna volgden warme woorden 
van burgemeester Toon Mans. 
Een citaat uit het postuum ver-

schenen boek van Martin Bril 
sloot precies aan bij datgene wat 
’t Praethuys voor mensen met 
kanker kan betekenen. De vlag 
werd onder luid applaus van het 
publiek opgehangen en toen 
mocht de burgemeester nog de 
taart aansnijden die gesponsord 
was door  De Roset. Na een on-
gedwongen samenzijn maakte 
het publiek plaats voor de doel-
groep. Diverse mensen werden 
deze eerste ochtend al ontvan-
gen door de vrijwilligers. Hieruit 
blijkt dat ’t Praethuys al tijdens 
de eerste openingsochtend vol-
deed aan de vraag. De volgen-
de inloop staat gepland op don-
derdag 26 april vanaf 10.00 uur.

Spekman spreekt in Geesterhage
Castricum - De nieuwe partij-
voorzitter Hans Spekman komt  
woensdag 4 april naar Castri-
cum in het ontmoetingscentrum 
Geesterhage vanaf 20.15 uur. 
Spekman praat over de vernieu-
wing van de PvdA, de crisis en 

de bezuinigingen. Sinds het aan-
treden van de nieuwe voorzitter 
gaat het weer bergopwaarts met 
de PvdA. 

Hans Spekman wil de partij ver-
nieuwen en vergroten. Beken-

de punten van Hans Spekman 
zijn: het ledenaantal verdubbe-
len tot 100.000 leden, weg uit het 
PvdA-pand aan de Herengracht 
en verkiezing van de lijsttrekker 
door leden en niet-leden. Alle 
belangstellenden zijn welkom.º

Flashmob Bakkerspleintje
Castricum - Leerlingen van de 
groepen 7 en 8 van basisscho-
len De Klimop, de Montessori, 
de Sokkerwei en de Juliana Stol-
bergschool verrasten vrijdag-
middag het winkelende publiek 
met een flashmob. Een flashmob 

is een groep mensen die plotse-
ling op een openbare plek sa-
menkomt, iets ongebruikelijks 
doet en daarna weer snel uit-
eenvalt. De jongens en meiden 
voerden een ritmische dans uit 
op het Bakkerspleintje..
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Voetbal en golf komen 
samen in toernooi
Uitgeest - Wie nog nooit van 
footgolf of de Nederlandse ver-
sie voetgolf heeft gehoord is 
geen uitzondering maar daar-
in komt binnenkort, als het aan 
Thijs Sluijter ligt, verandering.
Deze Uitgeester profvoetballer 
die bij verschillende binnen- en 
buitenlandse clubs speelde en 
momenteel bij Almere City voet-
balt, zet zich met hart en ziel in 
voor het toernooi “Footgolf Mas-
ters 2012” dat op 19 en 20 mei in 
Spaarnwoude wordt gehouden 
ten bate van de Dirk Kuyt Foun-
dation.
Op 19 mei spelen de recreanten 
en op 20 mei de profs, VIPS en 
sponsoren.
Footgolf is een combinatie van 
golf en voetbal en wordt met een 
voetbal gespeeld. Doel is de bal 
met zo min mogelijk trappen in 
de hole te krijgen, die speciaal 
voor dit spel een doornsnede van 
52 centimeter heeft.
Thijs vertelt dat het als grap be-
gon: “Met een aantal vrienden 
speelden we footgolf en kwa-
men zo op het idee om het gro-
ter aan te pakken en er een goed 
doel aan te verbinden. De Dirk 
Kuyt Foundation steunt en orga-
niseert sportprojecten voor men-
sen met een beperking. Sporten 
is voor hen niet vanzelfsprekend 
maar wel goed voor de gezond-
heid en belangrijk voor hun so-
ciale leven. Met enige aanpas-
singen kan deze doelgroep mee-
doen. Het is dus de opzet om 
met dit toernooi zoveel mogelijk 
geld bijeen te krijgen. Binnen-
kort worden amateurclubs bena-
dert en zullen er posters uitko-
men waarop  reclame gemaakt 
wordt voor dit evenement.”
Thijs heeft een aantal bekende 

voetbalnamen weten te verbin-
den aan dit toernooi. Onder an-
dere Gertjan Verbeek, Demy de 
Zeeuw, Kevin Hofland en Erwin 
Koeman trekken hun kicksen 
aan en prachtig is natuurlijk dat 
Ronald Koeman plotseling aan 
de telefoon hing met de mede-
deling dat hij graag meedoet.
Behalve dat het een buitenkans 
is eens te spelen met voetbalico-
nen, zijn er leuke prijzen te win-
nen en krijgt men aan het eind 
van de dag een body bag met 
cadeaus waarmee je thuis kunt 
komen.
Bovendien zijn er door middel 
van een veiling via de websi-
te www.footgolfmasters2012.nl 
van verschillende professione-
le clubs shirtjes met handteke-
ningen te verkrijgen. Via deze si-
te kan men zich ook inschrijven, 
er is nog plek maar haast is ge-
boden.
Hoofdsponsor in dit verhaal is 
L’Oreal (Fructis for men) maar 
meerdere sponsoren hebben 
zich reeds aan dit toernooi ver-
bonden.
Ook aan de inwendige mens is 
gedacht, sponsoren zullen na af-
loop getrakteerd worden op een 
barbecue.
Thijs: “Helaas kan Dirk Kuyt zelf 
niet aanwezig zijn omdat hij een 
paar dagen ervoor  naar het bui-
tenland vertrekt met het Neder-
lands elftal, maar met een video-
boodschap is hij toch vertegen-
woordigd.”
Behalve met voetballen wil Thijs 
zich in de toekomst meer gaan 
bezighouden met het organise-
ren van evenementen voor be-
drijven dus dit zal niet het laat-
ste zijn wat wij van hem gehoord 
hebben. (Monique Teeling)

Management Footgolf Masters 2012 met van links naar rechts Bjorn 
van der Geest, Menno Olgers en Thijs Sluijter

Drie nieuwe Nederlanders
Uitgeest - Voor drie inwoners 
van Uitgeest brak vorige week 
woensdag de dag aan dat zij 
zich officieel Nederlander kon-
den noemen. Een Somalische, 
een Cubaanse en een Griek wer-
den door burgemeester Mieke 

Baltus toegesproken in de raad-
zaal. De naturalisatieceremonie 
werd bijgewoond door familie-
leden en bekenden en door de 
nieuwe Nederlanders afgesloten 
met het afleggen van de ‘Verkla-
ring van verbondenheid’. Burge-

meester Baltus sprak de hoop 
uit dat de drie ook nog iets van 
hun eigen landsaard zouden be-
houden, om door te geven aan 
de overige Nederlanders. ‘Dat 
is goed voor ons allemaal.’ (foto: 
gemeente Uitgeest).

Speeltuin Kindervreugd weer open!
Uitgeest - Vanaf maandag 2 
april opent speeltuinvereniging 
“Kindervreugd” Uitgeest haar 
deuren voor een nieuw speel-
seizoen. De speeltuin is dit jaar 
geopend tot en met de herfst-
vakantie. Om te spelen kan er 
een kaartje worden gekocht bij 

de toezichthoud(st)er voor 1 eu-
ro per dagdeel. Willen kinde-
ren vaker komen spelen, dan 
kunnen zij het beste lid worden 
van de vereniging. Voor 22 eu-
ro per jaar kan het gehele gezin 
een jaar lang gratis spelen in de 
speeltuin. Daarnaast kunnen zij 

ook meedoen aan alle activitei-
ten van Kindervreugd, zoals de 
workshops, kinderdisco en het 
carnaval.
De openingstijden zijn als volgt: 
ma, di, do, vr: 15.30-17.30 uur, 
wo: 13.30-17.00 uur, za: 10.00-
12.00 & 13.30-17.00 uur. Op zon-
dag is de speeltuin gesloten. Tij-
dens de schoolvakanties van Uit-
geest gelden andere openingstij-
den. Kijk hiervoor op www.speel-
tuinuitgeest.nl. Buiten de norma-
le openingstijden is het mogelijk 
om de speeltuin af te huren voor 
bijvoorbeeld een kinderfeest-
je of schoolreisje. Op de zondag 
wordt de tuin in twee dagdelen 
verhuurd, namelijk van 9.30 tot 
14.00 uur en van 14.30 tot 18.30 
uur. Ook kan de speeltuin op de 
zaterdagmiddag van 12.00 tot 
13.30 uur gehuurd worden.

Boomfeestdag op de Kooglaan

Uitgeest - Wethouder Wil 
Spaanderman heeft woensdag 
21 maart, op Nationale Boom-

feestdag, samen met leerlingen 
van groep 6/7 van de Paltrok-
school een aantal struikjes ge-

plant in een plantsoen aan de 
Kooglaan. Het ging om Lonicera 
(groenblijvende kamperfoelie), 
Spiraea (roze bloeiende spier-
struik) en vlinderstruiken. Wet-
houder en leerlingen kweten 
zich enthousiast van hun taak. 
Maar omdat het om bijna vier-
honderd struiken ging, moest 
het karwei worden afgemaakt 
door medewerkers van de ge-
meentelijke buitendienst.

Na afloop van het plantkar-
wei bedankte de wethouder de 
schooljeugd hartelijk voor hun 
betrokkenheid. De leerlingen 
kregen een passend aandenken 
aan de boomfeestdag.  
Het thema van de boomfeestdag 
van dit jaar was: ‘Bomen (be)le-
ven’. (foto: gemeente Uitgeest)
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Nieuws van de vereniging 
‘Vrienden van Pincehely’
Uitgeest - Zoals u ondertus-
sen wel weet onderhoudt de Uit-
geester vereniging ‘Vrienden van 
Pincehely’ al vele jaren het con-
tact tussen Uitgeest en het Hon-
gaarse dorp Pincehely. Medio 
2011 deed men in deze krant 
verslag van een uitwisselings-
reis, waarbij Uitgeester kinde-
ren mochten logeren bij Hon-
gaarse gezinnen in Pincehe-
ly. Deze reis was een daverend 
succes, mede doordat er dank-
zij gulle giften vanuit de Uitgees-
ter gemeenschap heel veel mooi 
en goed bruikbaar spelmateriaal 
aan het kinderdagverblijf aldaar 
werd geschonken. 
Zoals in het reisverslag van me-
dio 2011 al werd aangekondigd, 
was het de bedoeling dat er in 
2012 wederom een jeugdreis zou 
plaatsvinden, maar dan anders-
om: een bus vol Hongaarse kin-
deren is uitgenodigd om in ju-
ni 2012 Uitgeest te logeren. Dit 
is altijd een geweldig spekta-
kel voor deze Hongaarse kinde-
ren, want de meeste jongens en 
meisjes gaan nooit op vakantie, 
en zijn dus ook nog nooit in het 
buitenland geweest… Helaas 
dreigde de economische crisis 
roet in het eten te gooien. De fi-
nanciële omstandigheden zijn in 
Hongarije heel slecht; 50 pro-
cent van de mensen in Pincehe-
ly is werkeloos! Hierdoor werd al 
gauw duidelijk, dat de Hongaar-
se ouders deze uitwisselingsreis 
voor hun kinderen niet konden 

betalen. Om de kinderen niet in 
de kou te laten staan, besloot 
de vereniging daarom de kos-
ten voor deze reis zelf op zich te 
nemen. Uit eigen middelen kon 
de helft van het benodigde be-
drag op tafel gelegd worden; de 
resterende helft moest op één of 
andere wijze nog bij elkaar ge-
schraapt zien te worden….
Gelukkig is dat inmiddels ge-
lukt, opnieuw dankzij ruimhar-
tige steun vanuit de Uitgeester 
bevolking! Na een oproep in di-
verse kranten kwamen vele klei-
ne en grote bedragen binnen en 
tijdens de kerstsamenzang op 
de Waldijk is door alle mensen 
bij elkaar 225 euro gedoneerd! 
Dankzij uw hulp en steun is het 
nu dus mogelijk geworden, dat 
de Hongaarse kinderen in Uit-
geest komen logeren.
De Hongaarse kinderen (28 in 
totaal, plus 8 begeleiders) ko-
men met een bus aan in Uitgeest 
op zaterdag 23 juni en zij ver-
trekken weer op vrijdag 29 ju-
ni (waarbij de bus weer zo veel 
mogelijk vol gestopt zal met door 
u geschonken spullen, die men 
in Hongarije uitstekend kan ge-
bruiken). Tijdens deze week wor-
den er onder andere een bezoek 
gebracht aan Medemblik, het 
strand, het klimduin, en het Dol-
finarium. Ook worden de kinde-
ren getrakteerd op een barbe-
cue.
Toch heeft men nog wat extra 
hulp nodig om deze reis tot een 

succes te maken: voor enkele 
kinderen en de beide chauffeurs 
wordt nog gezocht naar een 
gastgezin. Lijkt het u leuk om 
voor een paar nachtjes onder-
dak te bieden, neemt u dan con-
tact op met tje.vanduin@ziggo.
nl  of 0251-310757. Verder kunt u 
de organisatiew, om het hen nog 
net iets gemakkelijker te maken, 
altijd nog financieel steunen. Het 
banknummer is 3520259 ten na-
me van Vrienden van Pincehely.
Tot slot graag nog even uw aan-
dacht voor het volgende: van 25 
september tot en met 3 oktober 
2012 gaat een bus met Uitgees-
ter volwassenen op weg naar 
Hongarije, om aldaar bij de men-
sen in Pincehely thuis te logeren. 
Voor deze reis zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. De prijs 
voor deze 8-daagse excursiereis 
naar Hongarije, met op de heen- 
en terugreis een overnachting in 
Zuid-Duitsland, is 260 euro per 
persoon. U logeert tijdens het 
verblijf in Pincehely bij gastge-
zinnen thuis en ter plaatse wor-
den door de Hongaarse vereni-
ging diverse excursies geor-
ganiseerd. Wilt u zich aanmel-
den? Dat kan via s.groet@case-
ma.nl of 0251-318245. En ook tij-
dens deze busreis zal de bus na-
tuurlijk weer volgepropt worden 
met zoveel mogelijk, door de Uit-
geester gemeenschap geschon-
ken hulpgoederen…
Siem Groet, Voorzitter vereniging 
Vrienden van Pincehely

Muziek centraal op 
Basisschool de Paltrok
Uitgeest - Op basisschool de 
Paltrok staan de komende drie 
weken volledig in het teken van 
muziek. Er wordt veel aandacht 
besteed aan verschillende soor-
ten muziek. Er is meer dan ge-
middeld aandacht voor zang en 
ritme.

Vaak is cultuur het onderge-
schoven kindje binnen het huidi-
ge basisonderwijs, de nadruk ligt 
toch vaak op taal en rekenon-
derwijs. Volgens basisschool de 
Paltrok in Uitgeest is het nood-
zakelijk eens per jaar een extra 
portie cultuuronderwijs toe te 
voegen aan de aangeboden les-
stof. 
Door de kinderen actief te la-
ten ervaren dat er meer is dan 
de normaal door hen beluister-
de muziek, wil de school de ken-
nis en vaardigheden van de leer-
lingen op het gebied van muziek 
een extra stimulans geven.
De leerlingen zullen op ver-
schillende manieren kennisma-
ken met de veelzijdigheid van 
het begrip muziek. Zo is er dins-
dag 27 maart een veelheid aan 
workshops aangeboden, in sa-
menwerking met de stichting 
Swing uit Alkmaar. Zij verzor-
gen workshops over Djembé, 

Capoeira, en Steeldrums, maar 
ook zal een heuse jazzband ac-
te-de-présence geven. Het pro-
ject werd de afgelopen week in-
geleid door elke ochtend muziek 
aan de kinderen te laten horen 
van verschillende pluimage. De 
school beoogt hiermee de kin-
deren zonder vooroordelen te 
laten luisteren en hen belang-
rijke zaken te laten ervaren zo-
als het verschil in ritme en dy-
namiek. De in deze eerste week 
geleerde basiskennis zal wor-
den uitgediept in de daaropvol-
gende weken. De school zal de 
kinderen proberen uit te dagen 
verder op de leerstof in te gaan 
door gebruik te maken van hun 
eigen interesses en manier van 
leren. Uitgangspunt is hierbij de 
theorie van de meervoudige in-
telligentie, die ervan uitgaat dat 
niet elk kind op dezelfde manier 
leert. Sommigen doen kennis op 
via geschreven taal, anderen vin-
den het prettig dingen te doen, 
of door met elkaar te praten en 
kennis uit te wisselen. De school 
verwacht dat op deze manier 
aan het einde van de projectwe-
ken de kerndoelen voor muziek-
onderwijs, zoals die door het Mi-
nisterie worden voorgeschreven 
ruimschoots gehaald zijn.

Geen kinderen meer in 
paspoort bijschrijven
Uitgeest - Met ingang van dins-
dag 26 juni vervalt de geldigheid 
van kinderbijschrijvingen in pas-
poorten. Vanaf die dag moeten 
kinderen een eigen paspoort of 
identiteitskaart hebben om naar 
het buitenland en terug naar Ne-
derland te reizen. 
Alle ouders en voogden die kin-
deren jonger dan 16 jaar in hun 
paspoort bijgeschreven hebben 
staan, krijgen daarover rond 15 
maart een brief van de minister 
van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties.  
De brief geeft aan of het nood-
zakelijk is dat het bijgeschreven 
kind een eigen reisdocument 
krijgt. Als dat het geval is, wordt 
aangeraden die in ieder geval 

vóór 1 mei aan te vragen. Dan 
is levering voor de zomervakan-
tie nog mogelijk. Normaal duurt 
het verwerken van een aanvraag 
vijf werkdagen. Vanwege de ver-
wachte drukte in verband met 
extra aanvragen heeft de leve-
rancier van de reisdocumenten 
echter veel meer tijd nodig. 
Heeft een bijgeschreven kind 
geen eigen reisdocument nodig 
vóór 1 september 2012, dan ver-
zoekt de gemeente deze niet te 
vroeg te komen aanvragen. Dat 
voorkomt extra drukte aan de 
publieksbalie.
Meer informatie over het verval-
len van de geldigheid van de kin-
derbijschrijving kunt u lezen op 
www.paspoortinformatie.nl.

Vanaf 26 juni hebben kinderen een eigen reisdocument nodig
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Aanpassingen aan bushaltes
Uitgeest - De gemeente Uit-
geest laat enkele bushaltes aan-
passen op de route Geester-
weg - Heemskerk. Het gaat om 
de haltes ter hoogte van de Mo-
lenweg, Melis Stokelaan, Veenis-
laan, Anna van Renesselaan en 
die bij het NS-station. Om het 
instappen van de bus makke-
lijker te maken, worden de hal-
tes verhoogd. Daarnaast worden 
geribbelde stroken in de bestra-
ting opgenomen waardoor men-
sen met een visuele handicap 
beter hun weg kunnen vinden. 
Dit project wordt mede gefinan-
cierd door de provincie Noord-

Holland.
De werkzaamheden beginnen 
eind maart en duren tot eind 
mei. Tijdens het werk worden tij-
delijke haltes ingericht. Tijdens 
het werk aan de halte ter hoogte 
van de Molenweg is het noodza-
kelijk de Geesterweg ter plaatse 
af te sluiten. 
Doorgaand verkeer wordt om-
geleid door de Wiekenlaan en 
de Populierenlaan. Bij de halte 
Melis Stokelaan is ook een af-
sluiting nodig. Hier wordt het 
verkeer omgeleid door de Me-
lis Stokelaan, de Kooglaan en de 
Prinses Beatrixlaan. 

Overzichtskaartje werkzaamheden bushaltes in Uitgeest

Fietsen met Kennemer TC
Uitgeest - De Kennemer Toer 
Club organiseert een fietstoer-
tocht op zondag 1 april. De IJs-
baantoer kan gefietst worden 
vanuit de sporthal De Zien in 
Uitgeest. De route voert over de 
volle breedte van onze provincie 
naar Monnickendam.
De fietsers maken kennis met 
het vergezicht over de Wijker-
meerpolder en het landschap 
rond de Westzanerdijk. Na het 
natte veenweidegebied van Wa-
terland kan aan de haven van 
Monninckendam worden ge-
pauzeerd. De Purmerringvaart 
en het Noord-Hollandskanaal 
wijzen weer de weg naar Uit-
geest. Door het open landschap 
van de vele polders is de 100 ki-

lometer-tocht uitstekend ge-
schikt als trainingstocht voor de 
komende Ronde van Noord-Hol-
land.
De fietstocht van de Kennemer 
Toer Club is voor iedereen toe-
gankelijk en kan geheel in eigen 
tempo worden gereden. Inschrij-
ven op zondag 1 april in Sporthal 
De Zien aan de Zienlaan 4 van 
9.00 tot 9.30 uur. Het inschrijf-
geld bedraagt 2 euro. Leden van 
de NTFU krijgen 50 cent korting. 
De leden van KTC kunnen gratis 
deelnemen. 
Nadere inlichtingen omtrent de 
club en de tochten zijn te vinden 
op www.kennemertc.nl en bij  
J. van Schie  (’s avonds), tel. 
0251-231530.

Activiteiten bij 
Kindervreugd
Uitgeest - Komende week is 
er weer van alles te beleven bij 
speeltuinvereniging Kinder-
vreugd in Uitgeest. Op 31 maart, 
in de middag, voeren de kinde-
ren van toneelgroep ‘Jong Ta-
lent’ twee toneelstukken op die 
ze het afgelopen activiteitensei-
zoen hebben ingestudeerd. Van-
wege deze voorstelling is het 
maken van Palmpasen stokken 
verplaatst naar de ochtend, van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Op maandag 2 april is het de 
beurt aan de dames en heren 
van de klaverjasclub. Zij leg-
gen vanaf 20.00 uur een kaartje 
in het clubgebouw aan de Mid-
delweg 108-110. Tot slot kun-
nen de kinderen op woensdag 4 
april nog bij de speeltuin terecht 
voor het eieren schilderen. Meer 
informatie over deze activiteiten 
is te vinden op de website van 
de speeltuin: www.speeltuinuit-
geest.nl.

Win een 
slipcursus
Regio - Wie de meeste levens 
redt, maakt kans op een slipcur-
sus. Dat kan met het spel ‘Am-
bulance Control’ op www.ambu-
lancecontrol.nl. Het online spel is 
sinds december meer dan 65.000 
keer gespeeld. Deze maand is er 
een wedstrijdelement aan toege-
voegd. Tot 15 april zijn er vijf slip-
cursussen te winnen (een intro-
ducé mag mee).
De kernvraag van het spel is: 
stuur je wel of geen ambulan-
ce? In digitaal gesimuleerde si-
tuaties zitten spelers op de stoel 
van de meldkamercentralist. Net 
als in de werkelijke situatie krij-
gen ze lastige vragen van het pu-
bliek te verwerken.  
Ambulancecontrol.nl is een initi-
atief van Veiligheidsregio Noord-
Holland-Noord, gesubsidieerd 
door het ministerie van Binnen-
landse Zaken. 

Snelheidscontrole
Uitgeest - Zaterdagmiddag 
werd er op de N203 gecontro-
leerd op snelheid. Hier reden 
acht bestuurders harder dan 
maximaal toegestane snelheid. 
Betrokken bestuurders kregen 
een proces-verbaal voor de snel-
heid. Een bestuurder maakte het 
dusdanig bont dat zijn rijbewijs 
werd ingevorderd.

Aangehouden 
na conflict
Heemskerk - Vorige week vrij-
dagmiddag kreeg de politie een 
melding van een conflict bij een 
autobedrijf aan de Rijksstraat-
weg. Hierbij is één persoon, een 
47-jarige Rotterdammer, aange-
houden. Hij zou gedreigd heb-
ben met een scherp voorwerp 
naar een 43-jarige Heemskerker. 

Film ‘A Separation’ in 
filmhuis de Zwaan
Uitgeest - Vrijdag 30 maart 
wordt de film ‘A Separation’ ge-
draaid in Filmhuis de Zwwn.
Simin, de vrouw van Nader wil 
samen met hem en hun dochter 
Termeh Iran verlaten. Ze heeft al-
les al geregeld en staat erop om 
in het buitenland een nieuw le-
ven te beginnen. Nader begint 
te twijfelen vooral als duide-
lijk wordt dat zijn vader Alzhei-
mer blijkt te hebben.  Hij wil hem 
niet aan zijn lot overlaten en  be-
sluit daarom dat het gezin dan 
maar thuis moet blijven. Simin is 
het hier niet mee eens en wei-
gert nog langer met hem samen 
te wonen. Ze vertrekt naar haar 
moeder en laat Nader en Termeh 
alleen achter. Nader kan maar 
moeilijk met deze nieuwe situ-
atie omgaan en huurt een jon-
ge vrouw in om op zijn zieke va-
der te passen. Hij weet echter 
niet dat zijn nieuwe hulp niet al-

leen zwanger is, maar ook zon-
der de toestemming van haar 
man werkt.
Dit sterke familiedrama werd ge-
regisseerd door Asghar Farhadi 
(zie foto) en speelt zich af binnen 
de ingewikkelde structuren van 
de Iraanse Islamitische maat-
schappij. A Separation won vo-
rig jaar een gouden beer in Ber-
lijn voor de beste film en dit jaar 
een Oscar voor de beste buiten-
landse film.

A Separation is te zien op vrijdag 
30 maart in Filmhuis de Zwaan 
in Uitgeest.  De zaal is open van-
af kwart voor acht en de film be-
gint om 20.15.  Toegang:  5 euro 
inclusief een kopje koffie voor-
afgaand aan de film. ‘Vrienden’ 
betalen 4 euro. Kaarten in de 
voorverkoop zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt, Middelweg 
139, Uitgeest. 

Wmo: eigen bijdrage 
woningaanpassing
Uitgeest - Inwoners van Uit-
geest die gebruik maken van in-
dividuele voorzieningen uit de 
Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) betalen sinds 1 
januari 2012 een eigen bijdrage. 
De financiële tegemoetkoming 
voor woningaanpassingen krijgt 
een maximum van € 45.000 en 
er wordt een vermogensdrempel 
ingevoerd.
De nieuwe eigen bijdrage vloeit 
voort uit een recent besluit van 
de gemeenteraad naar aan-
leiding van de evaluatie van 
de Wmo. Dit besluit was mede 
noodzakelijk omdat de kosten 
voor Wmo-voorzieningen de af-
gelopen jaren bleven toenemen, 
terwijl het Rijk niet meer midde-
len beschikbaar stelde.  
Meebetalen aan een Wmo-voor-
ziening is niet nieuw. Inwoners 
die huishoudelijke hulp ontvan-
gen, betalen al langer een ei-
gen bijdrage. Nieuw is nu een 
eigen bijdrage voor woon- en 
vervoersvoorzieningen. Bijvoor-
beeld voor een tillift, traplift of 
aanpassing van de woning. Maar 
ook voor bijvoorbeeld een scoot-
mobiel. Alleen voor een rolstoel 
geldt geen eigen bijdrage. Wie 
al een woon- of vervoersvoor-

ziening had vóór 1 januari 2012 
krijgt te maken met een over-
gangsregeling en gaat pas van-
af 1 januari 2013 een eigen bij-
drage betalen. 
De hoogte van de eigen bijdra-
ge is afhankelijk van de leeftijd, 
burgerlijke staat en het (geza-
menlijk) belastbaar inkomen. Het 
Centraal Administratie Kantoor 
(CAK) berekent de hoogte van 
de eigen bijdrage. Wie meerdere 
Wmo-voorzieningen naast elkaar 
heeft, betaalt voor deze voorzie-
ningen samen nooit meer dan de 
maximale eigen bijdrage.
Bij verzoeken om woningaan-
passingen wordt vanaf januari 
2012 rekening gehouden met de 
overwaarde van de woning. In-
dien de overwaarde hoger is dan 
het drempelbedrag worden aan-
vragen voor woningaanpassin-
gen afgewezen. Het drempelbe-
drag is circa € 70.000 (kan half-
jaarlijks worden bijgesteld).

Uitgangspunt van de Wmo is dat 
van burgers wordt verwacht dat 
ze eerst zelf oplossingen zoeken 
voor de beperkingen die ze erva-
ren. Pas daarna kan een beroep 
worden gedaan op de algemene 
middelen. 
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3295 mensen hebben een abonnement

Bij de bibliotheek draait 
‘t niet alleen om boeken

De vestigingscoördinator in Uitgeest, Els van den Bos (links) en de adjunct-directeur van de Bibliotheek 
IJmond Noord, Fred Kabalt  bij de boekenkast met Toptitels

Uitgeest - Tot en met 31 de-
cember 2007 functioneerde de 
bibliotheek Uitgeest zelfstandig. 
Maar op 1 januari 2008 veran-
derde door een fusie met de bi-
bliotheken Beverwijk en Heems-
kerk de naam in Bibliotheek 
IJmond Noord. Naast deze drie 
vestigingen is er voor Wijk aan 
Zee een jeugdservicepunt in de 
basisschool De Vrijheit. Biblio-
theek IJmond Noord gaat mee 
met de nieuwste ontwikkelingen.
 
In 2011 werden er in Uitgeest 
ruim 85.000 boeken uitgeleend. 
3295 mensen hebben een abon-
nement (telling 31 december 
2011), wat ongeveer neerkomt 
op 30 procent van de inwoners. 
De bibliotheek werkt met één-
, twee- en drie-sterren abonne-
menten voor het lenen van boe-
ken en tijdschriften. Voor multi-
media moet apart betaald wor-
den. Voor de leeftijdsgroep 18 
tot en met 64 jaar kost een één 
ster abonnement negentien eu-
ro en een drie sterren abonne-
ment 49 euro. Het verschil zit in 
de hoeveelheid te lenen materia-
len, maar bij drie sterren mogen 
ook nog tien stuks multimedia 
gratis geleend worden.
 
Internetten
In Uitgeest zijn acht leesclubs 
(groep van acht à negen hoofd-
zakelijk vrouwen, die per maand 
thuis hetzelfde boek lezen en die 
dat dan vervolgens gezamenlijk 

gaan bespreken). Ook zorgcen-
tra, peuterspeelzalen en scholen 
hebben een lenerspas. Hiermee 
kunnen bijvoorbeeld materialen 
geleend worden rondom een be-
paald thema. Elk jaar, met name 
in de kinderboekenweek, wor-
den er in de bibliotheek kinder-
boekenschrijvers uitgenodigd, 
die de scholen zelf mogen uit-
kiezen. Sinds de opkomst van in-
ternet liep het lezen van boeken 
tien jaar geleden terug, maar het 
trekt de laatste twee jaar weer 
wat aan. Je kunt gratis inter-
netten met een eigen laptop  en 
iPad via wifi. Ook zijn er com-
puters aanwezig waar men voor 
één euro per uur het internet op 
kan.
 
Els van den Bos
Wij hebben een gesprek met de 
adjunct-directeur van de Biblio-
theek IJmond-Noord, Fred Ka-
balt alsmede met de vestigings-
coördinator van Uitgeest, Els van 
den Bos. De meeste bibliotheek-
bezoekers zullen haar kennen, 
want zij is het aanspreekpunt in 
de Uitgeester vestiging. Naast 
het helpen van klanten houdt zij 
de uitleenruimte op orde, is ver-
antwoordelijk voor het onder-
houd van het gebouw, assisteert 
zij bij lezingen en de bijeenkomst 
van de succesvolle literatuurcur-
sus alsmede bij andere activitei-
ten. Zo komt 29 maart voor de 
tweede keer Janna van Zuylen 
alles uitleggen over: ‘Beleef de 

levensboom’. 
Fred Kabalt: “De backoffice van 
de bibliotheek IJmond Noord is 
gevestigd in Beverwijk. Er wer-
ken in ‘t totaal 39 mensen. On-
geveer de helft daarvan is biblio-
thecaris. Ook in de Uitgeester bi-
bliotheek is altijd een bibliothe-
caris aanwezig, die adviezen en 
informatie geeft. De zeven bibli-
othecarissen van het jeugdteam 
houden zich onder meer bezig 
met het stimuleren van lezen en 
de ontwikkeling van kinderen. 

Zo staat het team achter de filo-
sofie van Emilio Reggio, die een 
voorstander is van het ontwik-
kelen van talenten en meervou-
dige intelligentie. Prikkelen tot 
meer kennis. Dat zie je ook terug 
in de 100 talentenbibliotheek. Elk 
kind heeft zijn of haar eigen ta-
lenten. Om die talenten te acti-
veren wordt de collectie op een 
speciale manier aangeboden. Is 
een kind geïnteresseerd in tech-
niek, dan liggen er in de Ein-
steinkamer science fiction boe-
ken, maar ook allerlei informatie-
ve boeken op het gebied van de 
wetenschap. Houdt een kind van 
sprookjes, dan is er in de fan-
tasiekamer naast een leesboek 
ook een informatieboekje over 
sprookjes te vinden. Voor kinde-
ren, die van knutselen houden is 
er ‘het atelier’, enz. Eén ding wil 
Fred Kabalt graag kwijt. “Kinde-
ren kunnen ook zelf activiteiten 
bedenken en organiseren. Wij 
zorgen er dan voor dat het uit-
voerbaar wordt. Kinderen kun-
nen zich in de bibliotheek aan-
melden.”
 
Een willekeurige woensdag
Wij bezoeken de bibliotheek op 
woensdagmiddag 7 maart. Aan 
de leestafel zit een man gecon-
centreerd een krant te lezen. Ver-
derop zit een vrouw op een bank 
een paar kinderen voor te lezen. 
Een paar jongens van zo’n jaar of 
zeven à acht pakken in de kin-
derhoek verschillende boeken 
uit de schappen, kijken er in of 
zetten deze weer terug. Voor de 
jeugd zijn er informatieve boe-
ken, jeugdboeken en prenten-
boeken. Verbaasd ben je als je 
hoort dat er zelfs boekjes te leen 
zijn voor baby’s van amper drie 
weken. ‘Boekstart’ heet het pro-
ject. Els van den Bos: “Voor ba-
by’s zijn er gratis zachte stoffen 
boekjes, waar zij zelfs op kunnen 
sabbelen. Er wordt goed gebruik 
van gemaakt. Op een speelse 
manier wordt er al jong een soort 
taalgevoel gecreëerd. Alles gaat 
na iedere uitleen rechtstreeks de 
wasmachine in.’’
 
Frontale presentatie
Opvallend is de nieuwe pre-

sentatie, waarbij steeds enkele 
boeken net als in de boekwin-
kel frontaal worden gepresen-
teerd. Alle te lenen boeken ko-
men van de Nederlandse Bibli-
otheek Dienst (NBD). Gehuur-
de collecties komen van de pro-
vinciale organisatie voor Noord- 
en Zuid-Holland: Probiblio. Elke 
vestiging heeft een ruime hoe-
veelheid Toptitels (landelijk veel 
verkochte boeken), zoals bij-
voorbeeld ‘Noorderlicht’ van Su-
zanne Vermeer  en ‘Koorts’  van 
Saskia Noort. Die Topboeken ne-
men een opvallende plaats in. Is 
er over een boek gesproken op 
de tv bij de ‘Wereld draait door’ 
of  bij ‘Pauw en Witteman’, dan 
zorgt de NBD razendsnel voor 
levering. Binnen twee dagen ko-
men deze ‘Breaking News’ titels 
dan bij de vestigingen binnen.
 
Beleefbibliotheek
In de bibliotheek hanteert men 
het concept ‘Beleefbibliotheek’. 
De collectie is ingedeeld in di-
verse interessegebieden. Elk in-
teressegebied heeft een andere 
kleur, zodat een regelmatige be-
zoeker onmiddellijk weet waar hij 
of zij moet zoeken. Rood bijvoor-
beeld is de kleur voor Lifestyle: 
romantische verhalen, kookboe-
ken, boeken over gezondheid 
en tuinieren. Er ligt een markt-
onderzoek aan ten grondslag. 
Mensen, die van romantische 
verhalen houden, houden vaak 
ook van koken, gezondheidsin-
formatie en tuinieren. Blauw is 
de kleur voor  Hoogspanning: 
detectives, thrillers, science fic-
tion, enz. Roze is voor literatuur 
en cultuur en geel is voor Tijd/
Reizen om maar een paar voor-
beelden te noemen. 
Fred Kabalt: “Zo’n vier keer per 
jaar (twee keer in het voorjaar en 
twee keer in het najaar) nodigen 
wij bekende schrijvers uit. Die 
houden een lezing in het Ken-
nemer Theater te Beverwijk. Zo’n 
150 à 200 bezoekers zijn er dan 
aanwezig. Er hangt natuurlijk 
een prijskaartje aan. Daarom de-
len wij de kosten en opbrengs-
ten met Het Kennemer Theater 
en de Beverwijkse boekhandel.” 
(Marga Wiersma)
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Uitgaan zonder geld op zak
Nog enkele gratis 
betaalstickers beschikbaar
Uitgeest - Sinds half februa-
ri kunnen cafébezoekers in Uit-
geest uitgaan zonder geld op 
zak. Betalen gaat snel, makkelijk 
en veilig met de mobiele porte-
monnee MiniTix. Niet meer in de 
rij om te pinnen, geen onhandig 
dikke portemonnee in broekzak 
of tas én minder overlast voor 
omwonenden van de pinauto-
maat. Rabobank IJmond Noord, 
drie café’s en de gemeente Uit-
geest staken de koppen bij el-
kaar voor invoering van mo-
biel betalen. Vrijdag 30 maart is 
de implementatie van dit nieu-
we betaalsysteem compleet en 
wordt de pinautomaat op vrij-
dag- en zaterdagnachten geslo-
ten.
Iedereen met een mobiele tele-
foon kan mobiel betalen. Een-
voudigweg door een betaalstic-
ker van ‘Cashless Betalen’ aan 
te schaffen, deze te activeren 
en vervolgens op zijn mobiel-
tje te plakken. Gedurende de in-
troductieperiode geeft de Rabo-
bank 1.000 betaalstickers gratis 
weg. Deze stickers zijn verkrijg-
baar bij Buona Sera, De Balken 
of  ’t Portiertje en bij de bankwin-
kel van de Rabobank in Uitgeest 
(zolang de voorraad strekt, één 
sticker per persoon). Daarna is 
de aanschafprijs 3,75. Iedereen 
die deze actiesticker gebruikt om 
mee te betalen, krijgt van Rabo-
bank IJmond Noord binnen een 
week 2 euro in zijn MiniTix por-
temonnee gestort. Bij elkaar een 
voordeel van 5,75. 

Automaat ’s nachts gesloten
Vanaf 30 maart aanstaande gaat 
de pinautomaat van de Rabo-
bank aan de Middelweg iede-
re vrijdag- en zaterdagnacht van 
23.00 uur tot 06.00 uur op slot. 
Het mobiel betalen maakt pin-
nen overbodig. De mobiele por-
temonnee is niet alleen handig 
voor cafébezoek, ook om ge-
leende bedragen over te ma-
ken aan vrienden en bekenden, 
of voor online aankopen zon-
der random reader. Is de MiniTix 
portemonnee leeg, dan is bijvul-
len simpel. Dat kan onder meer 
automatisch door een koppe-
ling met de bankrekening of met 
de apps Cashless Betalen (iPho-
ne) en Mijn iD (Blackberry). Het 
maximale bedrag dat in de por-
temonnee past is 300 euro. Ie-
dereen kan mobiel betalen, on-
geacht van welke bank of provi-
der men gebruik maakt.

Mobiel betalen
Mobiel betalen met MiniTix kan 
al bij meer dan 3.000 adressen in 
Nederland, waaronder, horeca, 
hockey/sportverenigingen, be-
drijfskantines, onderwijs, parke-
ren, thuisbezorgadressen en bi-
oscopen. Kijk voor meer infor-
matie op www.rabobank.nl/mo-
bielbetalen

Betalen met je MiniTix porte-
monnee is veiliger dan met con-
tant geld. Zakkenrollers hebben 
weinig profijt van de mobiele 
portemonnee van een ander. Na 
verlies kan deze namelijk direct 
worden geblokkeerd. Dat lukt 
niet met de ouderwetse knip.
Jongeren onder de 18 jaar moe-
ten voor het openen van de Mi-
niTix portemonnee toestemming 
vragen aan hun ouders. 

Het Locas Langemeer 
Dubbel toernooi
Uitgeest - In de week van 23 juni 
tot en met 1 juli wordt weer ge-
streden om de titels, tijdens het 
43ste Locas Langemeer Dubbel-
toernooi op het tennispark van 
TC Uitgeest. Uiteraard is de or-
ganiserende commissie al in vol-
le gang, om alles top te laten ver-
lopen. Dit jaar zal het park en het 
clubhuis weer prachtig worden 
aangekleed om het toernooi ex-
tra sfeer te geven. Het thema is 
al bekend. Vele festiviteiten voor 
klein en groot zullen deze week 
worden georganiseerd. De feest-

avond  is op vrijdag 29 juni.
Het draait natuurlijk wel om het 
tennis! Dit jaar kan er worden in-
geschreven in de volgende
categorieën: herendubbel, da-
mesdubbel en gemengd dubbel 
5, 6, 7, 7-35+, 8-17+.
Uiteraard wordt weer gespeeld 
met een afvalschema en verlie-
zersronde voor alle categorieën,
dus altijd minimaal twee wed-
strijden. Er kan ingeschreven 
worden via www.toernooi.nl en 
de inschrijfdatum loopt van 1 
mei tot 8 juni.
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Rotary komt in actie voor goede doel
Heiloo - Rotaryclub Heiloo doet 
de Kustrally in 2012 herleven met 
de toevoeging ‘Rijden voor Wa-
ter’. Op zaterdag 2 juni vanaf 9.00 
uur rijden de deelnemers het 
plein bij Winkelhof ’t Loo op; au-
tomobielen en motoren van der-
tig jaar of ouder en jongere spe-
ciale uitvoeringen die het bekij-
ken waard zijn. Om 10.30 uur 
is de start. Via het stationscen-
trum rijden ze Noord-Holland in. 
Omstreeks 17.00 uur worden de 
deelnemers terugverwacht op 
het plein. Na een korte tijd voor 
bezichtiging is de prijsuitreiking 

en een diner. Deelnemers kun-
nen zich opgeven via de web-
site www.kustrally.nl. Zoals ge-
bruikelijk wordt er gereden voor 
een goed doel. Dat is dit jaar de 
in Heiloo opgerichte Stichting 
Maak Ethiopië Gezonder. De op-
brengst gaat integraal naar wa-
terprojecten in dat gebied. 

Op zondag 17 juni gaat voor de 
vijfde keer de PCC-Maalwater 
Run van start. Rotaryclub Hei-
loo organiseert dit recreatieve en 
wedstrijd hardloopevenement in 
samenwerking met atletiekver-

eniging Trias. Voor de allerjong-
sten is er de bambinirun over 
vierhonderd meter. De jongeren 
tot twaalf jaar kunnen twee km 
lopen. Er is ook een mogelijkheid 
om vier en tien km hard te lo-
pen. Inschrijven kan vanaf nu via 
www.avtrias.nl. 
Het batig saldo van de spon-
sor- en deelnamegelden wordt 
bestemd voor Stichting Shelter-
Box Nederland. ShelterBox voor-
ziet in noodonderdak, warmte en 
waardigheid voor mensen die 
getroffen zijn door (natuur)ram-
pen. 

Open dag op 5 april met demonstraties

Mooij Verf verlegt de grenzen! 

Heemskerk - Sinds twee jaar 
kan de professionele verwer-
ker van verf bij Mooij Verf op de 
Trompet in Heemskerk terecht. 
Ook voor verfverwante artike-
len Na jarenlang vanuit Bever-
wijk de regio te hebben bediend 
is het bedrijf in april 2010 naar 
Heemskerk verhuisd. Richard 
Vermeulen, accountmanager, 

Matthijs de Jong en Richard Vermeulen.

legt uit: ‘Op deze locatie  kunnen 
wij de klant nog beter van dienst 
zijn. Zo beschikken wij nu over 
een compleet opleidingscentrum 
waar wij voor onze klanten op-
leidingen kunnen verzorgen. Dit 
kunnen vakgerichte opleidin-
gen zijn, maar ook Arbo gerela-
teerde  opleidingen.” Vestigings-
manager Matthijs de Jong vult 

aan: ”Daarnaast wordt ons as-
sortiment met oerhollandse verf-
merken, de perfecte bereikbaar-
heid en de ongedwongen sfeer 
door onze klanten zeer gewaar-
deerd”. Ook in breder perspec-
tief verlegt Mooij de grenzen. 
Niet alleen verf, maar onder an-
dere ook wandbekleding, zon-
wering, vloerbedekking en lami-
naat worden geleverd. Matthijs 
vertelt: “Net zoals je bij groot-
handels in de ons omringende 
landen ziet, worden we steeds 
meer een one-stop shop.” Don-
derdag 5 april organiseert Mooij 
Verf een open dag. In een infor-
mele sfeer kunnen geïnteres-
seerden die dag tussen 15.00 
en 20.00 uur kennismaken met 
Mooij Verf en haar relaties. Di-
verse leveranciers houden de-
monstraties en informeren over 
hun producten. Tevens kan men 
kennismaken met de laatste no-
viteiten op het gebied van verf en 
de verwerking ervan. “Daarnaast 
zijn er geweldige acties waar de 
professionele verwerker niet om-
heen kan!” Het adres is De Trom-
pet 1161, tel.: 0251 767003. 

William Borst gast bij 
de 100 van Castricum
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is te gast William Borst uit 
Bakkum. William runt samen 
met zoon Fabian het roemruch-
te Hotel-Café-Restaurant Borst 
in Bakkum, dat al bijna 100 jaar 
in bezit is van de familie Borst. 
Bijna drie jaar geleden overleden 

de vrouw en dochter van Willi-
am bij een auto-ongeluk in Zuid-
Afrika. Vader en zoon hebben 
het leven weer zo goed mogelijk 
opgepakt. De uitzending is op 
donderdag 29 maart van 21.00 
tot 22.00 uur. Herhaling op zon-
dag 1 april van 12.00 tot 13.00 
uur. Foto: Combi Loek Anderson. 

Bakkum - Toen het buitenlicht 
rond 5.20 uur voor de derde 
keer aanging, ging de bewoon-
ster van een woning aan de Tet-
burgstraat kijken wat er aan de 
hand was. 

Er bleek ingebroken te zijn. Ver-

Inbrekers laten buit staan
der onderzoek wees echter uit 
dat de buit nog in de steeg stond. 
Er was een gaatje geboord in 
een kozijn van een keukenraam. 
Via dit gat kon het raam worden 
geopend. 

Uit de woning werden onder an-

deren een computer, laptops en 
geld gestolen. 
Ook pakten de inbrekers twee 
fietsen weg uit een schuur, 
waarvan zij de sleutel in de wo-
ning hadden gevonden. 

De inbrekers lieten veel van de 
gestolen spullen achter in de 
steeg naast de woning, waaron-
der de computer en de fietsen.

Cum laude voor dirigent Emergo 
Castricum - Dirigent Erik van 
de Kolk (27) van muziekvereni-
ging Emergo is cum laude af-
gestudeerd met een negen voor 
zijn master examen dirigent Ha-
FaBra. Een bijzonder hoog resul-
taat. Het examen vond vrijdag 
plaats in het Koninklijk Conser-
vatorium Den Haag. Het fanfare-

orkest van Emergo is momenteel 
in voorbereiding voor het Open 
Nederlands Fanfare Kampioen-
schap op 28 april waar zij trach-
ten het resultaat van vorig jaar 
(tweede) proberen te verbeteren 
en dit jaar kampioen van Neder-
land te worden in de eerste di-
visie.

Traktatie voor Kerbert Dierentehuis
Toerkoop Zonvaart beste 
reisbureau Noord-Holland!
Regio - Reisbureau Toerkoop 
Zonvaart  mag zich vanaf heden 
profileren als beste reisbureau 
van Noord Holland. Het reisbu-
reau  is winnaar van de provin-
ciale verkiezing ‘Reisbureau van 
het jaar 2012’. Vanwege dit heug-
lijke feit heeft het reisbureau ge-
trakteerd. De medewerkers van 
Toerkoop Zonvaart IJmuiden 
brachten het Kerbert Dierente-
huis een bezoekje met  gebak, 
hondenkoekjes en kattensnoep. 
In het Kerbert Dierentehuis in 
IJmuiden, onderdeel van de Die-
renbescherming Noord-Holland 
Noord, worden jaarlijks honder-
den honden en katten liefdevol 
opgevangen, verzorgd en her-
plaatst bij nieuwe adressen. Ook 
is er een pension voor tijdelijke 
opvang. Het meeste werk wordt 
verricht door een groep vrijwilli-
gers. 
De verkiezing ‘Reisbureau van 
het jaar 2012’ is een initiatief van 
vakblad TravMagazine Reisrevue 
en heeft tot doel een bijdrage te 
leveren aan het voortdurende 
proces van kwaliteitsverbetering. 
De verkiezing heeft verschillen-

de ronden gekend. In de vierde 
ronde, de juryronde, werden de 
overgebleven beste twee reis-
bureaus per provincie door een 
vakkundige jury ondervraagd. En 
Toerkoop Zonvaart werd de win-
naar! 
Joke Jak vertelt: “In tijden van 
crisis, prijzenoorlog en internet-
geweld is het geen eenvoudi-
ge opgave een reisbureau te ex-
ploiteren, maar het lukt Toerkoop 
Zonvaart al 48 jaar uitstekend. 
Het blijkt dat veel reizigers zich 
op internet oriënteren en vervol-
gens bij het reisbureau boeken. 
Vaak moeten diverse reisonder-
delen op een goede manier aan 
elkaar gekoppeld worden. Het is 
heel prettig en tijdbesparend als 
men daarbij kunt rekenen op de 
deskundigheid van een profes-
sional. 
Met achttien filialen in Noord 
Holland is er altijd wel één in 
de buurt. In deze gemeente is 
een filiaal op de Dorpsstraat 51. 
Op de foto Joke Jak van het fi-
liaal IJmuiden die Mariëtte We-
ber  het gebak en snoep over-
handigd.
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FC Uitgeest: ‘null – null’
Uitgeest -  Er zijn talloze ma-
nieren om tegen een nul-nul aan 
te kijken. De score kan tot stand 
zijn gekomen na een saaie, of 
een spectaculaire, misschien wel 
een gelijkopgaande wedstrijd. 
Nul-nul bevat goed nieuws na-
melijk de ‘nul gehouden’ en 
slecht nieuws namelijk niet ge-
scoord. De ‘null-null’ van FC Uit-
geest afgelopen zondag tegen 
het sterke Zaanlandia bevatte 
alle bovenstaande ingrediënten 
en zo konden uiteindelijk beide 
ploegen tevreden zijn. 

FC Uitgeest begon voor het eerst 
dit seizoen met ‘youngster’ Kick 
Smit in de basis voor de ietwat 
met zijn vorm worstelende Sven 
de Wit en met Bob Out dit keer 
op het middenveld.
Vanaf de eerste minuut ont-
spon zich een heel aardig du-
el tussen twee teams die beho-
ren tot de beste ploegen in de-
ze tweede klasse A. Er werd vlot 
gecombineerd en beide teams 
kregen in de beginfase kansen 
op een voorsprong. Zo was Pim 
Molenaar al in de tweede mi-
nuut dicht bij de openingstref-
fer en waren er kansjes voor Ste-
fan Winter en Remco van Box-
tel. Aan de andere kant was het 
Bozkurt die dacht te profiteren 
van een klassiek misverstand 

onder de noemer “wie pakt de 
bal?”, tussen keeper Erik Al-
ders en zijn verdediging. Geluk-
kig voor alles wat groengeel was 
mikte de spits de bal aan de ver-
keerde kant van de paal.
In de 32ste minuut werd FC Uit-
geest te kort gedaan toen Ste-
fan Winter op snelheid verde-
diger de Graaf klopte en alleen 
op keeper Drost leek af te gaan. 
Helaas tuinde de warrig leiden-
de scheidsrechter IJzendoorn 
met open ogen in het “valse” 
vlagsignaal van de grensrech-
ter van Zaanlandia die daarmee 
FCU een honderd procent kans 
onthield.

Direct na rust kreeg FC Uitgeest 
de kans om de wedstrijd open te 
breken. Na een prachtige com-
binatie verscheen Stefan Winter 
alleen voor keeper Drost. Maar 
zoals zo vaak dit           seizoen bij 
de voorwaartsen van FCU, ont-
brak ook nu de koelbloedigheid 
om zo’n dot van een kans te be-
nutten. 
Nog geen twintig seconden later 
ontsnapte doelman Erik Alders 
aan rood toen hij de bal buiten 
zijn eigen strafschopgebied met 
de hand beroerde en scheids-
rechter IJzendoorrn besloot al-
leen maar een vrije trap te geven.
In de 49ste minuut en in de 51ste 

minuut waren zowel Bart Me-
ijland als Remco van Boxtel met 
twee schitterende volleys dicht 
bij een treffer maar het zat we-
derom niet mee.
Zowel Zaanlandia als FCU kreeg 
in het vervolg nog een paar 
kansjes maar het werd steeds 
duidelijker dat de wedstrijd van-
daag geen winnaar kon en zou 
krijgen. 
Zo werd het een echte ‘null-null’. 
Een stand die legendarisch werd 
in de jaren’60 door Frits van Tu-
renhout die iedere zondag in 
Langs de Lijn om half vijf de uit-
slagen voor de voetbaltoto voor-
las en als niemand anders het 
vermogen om de “nul- null” zo 
mooi uit te spreken dat je als 
luisteraar het idee kreeg dat er 
bij die wedstrijd ondanks de bril-
stand toch heel wat gebeurd 
moest zijn.
Met het gelijke spel komt er wel 
erg veel druk te staan op de las-
tige uitwedstrijd volgende week 
tegen SVW’27.  Maar Groengeel: 
houdt vertrouwen! Weggeven 
achterin doen jullie weinig. Nu 
alleen nog gaan scoren. 

FC Uitgeest: Alders, Brandjes, De 
Jong (45 de Wit), van den Helder, 
Groen, Out, Meijland, Molenaar 
(68 Hollenberg), Smit, van Box-
tel, Winter (68 Pinas).

WEDSTRIJDPROGRAMMA

Zaterdag 24 maart pupillen:
Bergen MP1-Uitgeest MP1 10:00
Uitgeest MP2-Duinrand S MP1 09:00
Uitgeest MP3-Rijp (de) MP1 09:00
Uitgeest F1-ADO 20 F1 09:00
Uitgeest F2-Jong Holland F1 10:15
Reiger Boys F3-Uitgeest F3 08:45
Uitgeest F4-Reiger Boys F4 10:15
ADO 20 F5-Uitgeest F5 09:15
Graftdijk F1-Uitgeest F6 10:00
Uitgeest F7-Fortuna Wormerv. F5 09:00
Uitgeest F8-Velsenoord FC F1G 09:00
Castricum F6-Uitgeest F9 09:00
Uitgeest E1-EDO hfc E1 13:00
Uitgeest E2-ADO 20 E2 09:00
KSV E4-Uitgeest E3 11:30
Castricum E5-Uitgeest E4 10:00
HSV E7-Uitgeest E5 10:30
Kennemers E3-Uitgeest E6 09:00
Uitgeest E7-Kolping Boys E9 11:30
Kolping Boys E10-Uitgeest E8 10:15
Uitgeest E9-Jong Holland E7 10:15
Uitgeest E10-Zeevogels E4 11:30
Uitgeest E11-HSV E9 10:15
JVC ME1-Uitgeest ME1 10:00
Uitgeest D1=vrij
Rijp (de) D1-Uitgeest D2 14:00
ODIN 59 D2-Uitgeest D3 10:15
Uitgeest D4-Vitesse 22 D3 11:00
Uitgeest D5-Foresters de D4 12:30
Uitgeest D6-Foresters de D5 14:45
Foresters de D7-Uitgeest D7 11:30
Castricum D6-Uitgeest D8 11:00
LSVV D5-Uitgeest (FC) D9M 09:00
Uitgeest MD1-Vitesse 22 MD1 09:00

G-team:
VVJ G1-Uitgeest G1 11:00
Uitgeest G2-Zouaven De G1 11:30
Uitgeest JG1-WMC JG1 14:45

Junioren:
Uitgeest C1=vrij
Uitgeest C2-Adelbert St C1 14:30
Uitgeest C3-Apollo 68 C1 13:00
Uitgeest C4-KSV C2 12:30
EVC C2-Uitgeest C5 13:15
Purmersteijn C5-Uitgeest C6 14:30
Vitesse 22 MC1-Uitgeest MC1 14:30
Uitgeest B1=vrij
Uitgeest B2-Reiger Boys B2 14:30
HSV B3-Uitgeest B3 14:30
Uitgeest B4-Koedijk B5 14:30
Senioren (zondag):
Ajax 2-Uitgeest 2 17:00
Zondag 25 maart senioren:
SVW 27 1-Uitgeest 1 14:00
Castricum 2-Uitgeest 4 11:00
Uitgeest 9-Alkmaarsche Boys 8 11:00
Koedijk 10-Uitgeest 12 11:30
Junioren:
RODA 23 A1-Uitgeest A1 14:30
Uitgeest A2=vrij
Uitgeest A3=vrij
Vitesse 22 MA1-Uitgeest MA1 14:00
Dames:
Uitgeest DA1-Schagen DA1 11:00

Onderlinge wedstrijden 
turnvereniging Unitas
Uitgeest - Zaterdag werden de 
jaarlijkse onderlinge wedstrij-
den bij turnvereniging Unitas 
gehouden en tot een groot suc-
ces volbracht. Alle turnsters la-
ten op deze dag hun beste pres-
taties zien, waar ze de afgelo-
pen tijd hard voor hebben ge-
traind en strijden in een spor-
tieve wedstrijd tegen elkaar voor 

een mooie medaille.

De selectieturnsters en de jong 
talent meisjes begonnen om half 
tien uur met hun wedstrijd. Gro-
te winnaressen waren: Anne-
marie den Boer, Quirine Zonne-
veld, Billie Boyle, Fleur Schelvis 
en Zoe Guit.
Na de prijsuitreiking werd er een 

Van links naar rechts Denise 
Haak, Fleur de Groot en Shanna 
Bosman

Britt Bankert, Brit Scholten, Anna Rentenaar, Britt Coezand, Amber 
Opdam, Julia Corten, Indy Dokter en Maud Vonk

demonstratie gehouden door de 
selectieturnsters en waren de 
recreatieturnsters van de maan-
dag- en vrijdagmiddag aan de 
beurt om te laten zien wat ze ge-
leerd hadden. 

Het was gezellig druk in sporthal 
De Meet met allemaal trotse pa-
pa’s, mama’s, opa’s en oma’s en 
andere familieleden die de kin-
deren kwamen aanmoedigen. 
Alle kinderen gingen met een 
medaille naar huis en de vol-
gende meisjes stonden op het 
hoogste schavotje: Kim Jonker, 
Ivan Khoshnaw, Maaike Boer-
koel, Kris Reijersen, Hannah Wit-
te, Britt Scholten, Isa Groen en 
Denise Haak.

Inschrijven voor de 
Avondvierdaagse
Uitgeest - Honderden wande-
laars staan op dinsdag 17 april 
aan de start van alweer de 51ste 
avondvierdaagse van Uitgeest. 
Vier dagen lang lopen zij door 
de mooiste plekken in de omge-
ving. Net als voorgaande jaren 
zijn er twee verschillende afstan-
den. Voor de kleinsten (groep 1 
tot en met 5) zijn er tochten van 
5 kilometer uitgestippeld. Zij lo-
pen verplicht onder begeleiding. 
Voor de grotere kinderen (vanaf 
groep 6) en de fanatieke volwas-
senen is er de 10 kilometer. 

De inschrijving voor dit evene-
ment vindt plaats van dinsdag 3 
tot en met vrijdag 6 april. ’s Mid-
dags tussen 15.30 en 17.00 uur 
en ’s avonds tussen 19.00 en 
20.00 uur kan men terecht bij de 
vrijwilligers in het clubgebouw 
van speeltuin Kindervreugd. In-
schrijfformulieren worden uitge-
deeld op de scholen in Uitgeest 
en zijn te downloaden vanaf de 
website: www.avondvierdaagse.
speeltuinuitgeest.nl. Hier vindt 
u ook alle andere informatie, het 
nieuws en de foto’s.
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Grieks eten met passie bereid

Alles is goed in restaurant Olakala

Castricum - De naam Olakala 
betekent alles is goed oftewel 

okay. Het Griekse restaurant, ge-
vestigd op de hoek  Dorpsstraat 

Landschapsdag op 15 april
Veranderingen buitenge-
bied Castricum centraal
Castricum - Er wordt op 15 april 
een Landschapsdag georgani-
seerd met allerlei activiteiten. 
Om 10.00 uur wordt het evene-
ment door burgemeester Mans 
en wethouder Portegies ge-
opend op de boerderij van de fa-
milie Res aan de Provincialeweg 
1-3. Voorafgaande aan de Land-
schapsdag wordt er op woens-
dag 11 april vanaf 20.00 uur een 
informatieavond gehouden in ’t 
Achterom in Akersloot. 
Tien jaar geleden fuseerden 
Castricum, Akersloot, Limmen 

en De Woude. Kenmerkend van 
de nieuwe gemeente is dat de 
dorpskernen omgeven zijn door 
een waardevol buitengebied 
waar diverse landschapstypen 
voorkomen. Het beleid van de 
nieuwe gemeente is er het afge-
lopen decennium op gericht ge-
weest dit specifieke karakter van 
de gemeente te versterken. Er 
is een wethouder buitengebied 
gekomen en voor de Overleg-
groep Buitengebied Castricum 
is grote belangstelling. Er zijn 
ook vier wandelboekjes en een 

Muziek uit de Duin- en Zaanstreek

Castricum - Op zondag 1 april 
vindt er in het Jac. P. Thijsse Col-
lege, de Bloemen 65 in Castri-
cum een concert plaats. Het 
concert wordt gegevens door 
drie orkesten, Fanfare Orkest 

42/Burgemeester Mooijstraat 
bestaat vijftien maanden. Eige-
naar Kostas Zafeiroudis: “Het is 
niet van ver te zien dat het een 
Grieks restaurant is. Ik heb geen 
Griekse beelden en posters van 
de Acropolis. Dat zie je ook niet 
in restaurants in Griekenland.”  

Als je met hem praat bemerk je, 
dat hij een grote liefde heeft voor 
nieuwe Griekse gerechten, zoals 
bijvoorbeeld  gebakken mosse-
len met venkel. Kostas moeder, 
Vaso Angeloudi had negen jaar 
een restaurant in België. Kos-
tas erfde haar kooktalent. Hoe-
wel je hem altijd in de bediening 
ziet, is hij ook kok. Hij komt pas 
goed op dreef als hij over koken 
begint te praten. “Ik weet wel-
ke smaak ik wil hebben”, zegt hij 

“en ik zal voor de finishing touch 
altijd in de keuken de gerech-
ten even proeven of ik maak ze 
zelf. Voor onder meer scholieren 
en voor het personeel, dat hier 
in de buurt in de winkels werkt 
heb ik tot 17.00 uur een gyros-
schotel voor tien euro.” Die scho-
tel bestaat uit geroosterde var-
kensreepjes, huisgemaakte fri-
tes, tzatziki en een salade. Ook 
zijn er pita/gyros broodjes voor 
3.50 euro. 

“Een traditioneel Grieks gerecht 
is de stoofschotel met kruiden: 
stifado genaamd. Daarvoor haal 
ik biologisch rundvlees bij de 
groene slager Hans van Borre  in 
Castricum.” Kostas is geboren in 
Noord-Griekenland. Toen hij een 
Nederlandse vrouw leerde ken-

nen, kwam hij naar Nederland, 
maar toch blijft hij met hart en 
ziel een Griek. De producten, 
die hij gebruikt zijn bij voorkeur 
Grieks, zoals de bekende kala-
mata olijfolie. 

“Als wij met onze Griekse fami-
lie eten kennen wij geen voor-
gerecht en geen hoofdgerecht. 
Er komt een groot dienblad op 
tafel met allemaal verschillende 
gerechten in een kleine hoeveel-
heid. Dat traditionele gebruik 
pas ik ook toe in mijn restaurant. 
Op het menu staat nu een com-
binatie van acht mezes: vis, vlees 
of vegetarische gerechten onder 
meer tzatziki, auberginesalade 
en fêta uit de oven. 

Er kan doorlopend warm gege-
ten worden. Er zijn diverse kof-
fiesoorten (fair trade)  met on-
der meer koffie met Griekse li-
keur. Het restaurant ‘Olakala’ 
lijkt op een gezellige Griekse ta-
verne. Kijk ook eens op de fraaie 
website www.olakala.nl.  (Marga 
Wiersma) 

Emergo uit Castricum, Harmo-
nie Concordia uit Oostzaan en 
Fanfare Lamoraal van Egmont uit 
Egmond aan den Hoef. De mu-
zikale klanken die afkomstig zijn 
uit de Duin- en Zaanstreek, zijn 

te beluisteren vanaf 14.00 uur. 
Entree is 5,00 euro en voor kin-
deren tot 14 jaar 2,50 euro.

Het programma is divers. Emer-
go gaat op 28 april naar het 
Open Nederlands Fanfare Kam-
pioenschap en zal het werk wat 
daar gespeeld gaat worden The 
Spectrum of the Sky ten geho-
re brengen. Concordia Oost-
zaan heeft mystieke werken op 
het programma staan als Eternal 
Father, Strong to save en sluit 
af met het swingende Sing Sing 
Sing. Lamoraal speelt De Helde 
van Velde van Leon Vliex, Sir Du-
ke van Stevie Wonder en de so-
listen Wouter Buijs en Nick Peet-
oom zullen hun kunnen laten 
horen in Flying Mallets.
Alle orkesten staan onder leiding 
van jonge dirigenten. Gezien het 
grote bezoekersanimo heeft 
Emergo een voorverkoop opge-
start. Men kan een mail sturen 
naar info@emergo.org of bellen 
naar René Bos (06) 50662900.

fietsboekje uitgegeven en twee 
boeken van Ernst Mooij over de 
landschappen. 
Nu de nieuwe gemeente tien 
jaar bestaat wordt er weer een 
Landschapsdag georganiseerd 
om te laten zien wat er in deze 
periode veranderd is.  Op diver-
se locaties, herkenbaar aan de 
gemeentevlag, vinden activitei-
ten plaats. De agrariërs nodigen 
belangstellenden uit een kijkje te 
nemen op de bedrijven van Ge-
rard Veldt, de familie Res en in 
de Zanderij waar Menno Twisk 
vertelt over de bollenteelt daar. 
In Akersloot is men welkom bij 
het moderne veeteeltbedrijf van 
Hans Sander en Wendy de Ko-
ning. Op de locaties van deze 
agrariërs zijn ook natuurorgani-
saties en cultuurhistorische ver-
enigingen aanwezig met geva-

rieerde tentoonstellingen. Het is 
bovendien mogelijk weidevogels 
te observeren. In Akersloot ha-
ken de brandweer en de scou-
ting aan met een open dag. Ver-
der draait molen De Oude Knegt 
en de winkel is open. Het gemaal 
1879 is die dag gratis toegan-
kelijk en onthaalt de bezoekers 
om 12.00 uur met muziek van 
het Duo Leeghwater. In Limmen 
opent het kampeerterrein van 
het NTKC haar poorten voor het 
publiek. PWN presenteert zich in 
De Hoep. Op deze locatie krijgt 
men een beeld van de natuur-

herstelprojecten die zijn uitge-
voerd in de afgelopen tien jaar in 
het Noord-Hollands duinreser-
vaat en wat het inzetten van be-
grazing teweeg heeft gebracht in 
het duin. Er worden om 11.00 en 
13.00 uur vanaf De Hoep twee 
fietsexcursies gegeven. Van-
uit de nieuwe Gasterij ’t Ruiter-
huys is Landschap Noord-Hol-
land actief en kunnen belang-
stellenden zelf onderzoek doen 
in natuurgebied Zeerijdtsdijkje. 
Tijdens lezingen om 12.00, 13.00 
en 15.00 uur is te horen over een 
veelbelovend plan. 

AlleTijd speelt zaterdag 
op in café De Balken
Uitgeest - Zaterdag 31 maart 
staat de formatie AlleTijd op het 
podium van café de Balken. Alle-
Tijd is een Alkmaarse zesmans-
formatie met maar een doel: 
Feest op èn voor het podium! Dit 
motto is niet voor niets: ‘AlleTijd 

voor een feessie!’ Het repertoire 
bestaat uit covers van dansba-
re pop, classic rock en soul. Ze 
spelen met een eigen, aansteke-
lijk AlleTijd-sausje. De band start 
de eerste set rond de klok van 
22.30 uur. 
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Dikke rookpluimen 
boven natuurgebied
Uitgeest - Bij de manschappen 
van de brandweer Uitgeest ging 
zaterdagavond rond half zeven 
de piepers af voor een buiten-
brand. Er bleek riet in brand te 
staan in het natuurgebied van 
Landschap Noord-Holland. Het 
was nog een hele klus om bij de 
brandhaard te komen vanwege 

de drassige ondergrond van het 
weiland die ze moesten overste-
ken. Het Landschap Noord-Hol-
land is daar bezig met het maai-
en en verbranden van overtollig 
riet, dat gebeur ieder jaar voor-
dat het broedseizoen begint. 
(Bron: mgkmedia.nl / Lucas Ha-
zes)

Cursus AED bij FC 
Uitgeest was succesvol
Uitgeest - In Nederland wor-
den wekelijks ruim 300 mensen 
getroffen door een hartstilstand. 
Hoe sneller een slachtoffer kan 
worden geholpen, hoe groter 
de overlevingskans. Om ervoor 
te zorgen dat naast ambulance-
personeel ook anderen snel hulp 
kunnen bieden, hangt er in veel 
openbare ruimtes een Automa-
tische Externe Defibrillator. Met 
een AED kan middels een elek-
tronische schok het hart weer op 
gang worden gebracht. 
Ook FC Uitgeest beschikt over 
een AED (defibrillator), om bij 
een hartaanval het hart in com-
binatie met hartmassage weer 
regelmatig op gang te brengen. 

Daarom had FC Uitgeest beslo-
ten om een cursus voor het ge-
bruik van de AED te organiseren. 
Op drie avonden gaf Loek Breet-
veld op een deskundige en ple-
zierige wijze instructie over het 
gebruik van de AED. Het werden 
bijzonder leerzame avonden voor 
de cursisten. Uiteindelijk hebben 
30 personen aan de cursus deel-
genomen.
Loek Breetveld gaf aan dat hij 
hoopt dat de vereniging het vol-
gende jaar deze cursus wil her-
halen en hoopt dan op dezelf-
de belangstelling. Maar mogelijk 
zijn er dan ook andere mensen 
die dan aan deze cursus willen 
deelnemen.

Nieuws van de bridgeclub
Uitgeest - Tijdens een groot 
bridgetoernooi twee weken te-
rug speelden mijn maat en ik 
op het scherp van de snede: 5 
schoppen werd door ons nog 
uitgenomen met 6 klaveren. 
Dat werd, met wat chagrijn (we 
speelden tegen twee oudere da-
mes die niet heel gezellig met 
ons en ook niet met elkaar aan 
het converseren waren), gedou-
bleerd. 
Eigenlijk ging het spelen best 
wel goed tot het moment dat 
ik, geheel door eigen schuld, de 
troefcontrole verloor en in plaats 
van dat ik mijn vijf vrije ruitens in 
dummy kon benutten, trakteer-
de de tegenpartij mij op vier van 
hun vrije slagen. Zeven down in 
plaats van de ingecalculeerde 
drie leverde een daverende toer-
nooinul op, min 1700. Een van de 
dames voegde ons na de laat-
ste kaart, zonder ons aan te kij-
ken, minzaam toe: ‘Dat lijkt me 
wel voldoende!’ Toen wij daarna 
afdropen, popte er in mijn hoofd 
een zinnetje op uit een ver ver-
leden. Nou ja, ver? We hadden 
nog telefoons met draaischijven 
en we moesten nog verplicht op 
zondag naar de kerk. Dat zinne-
tje was: ‘Je moet het geknakte 
riet niet breken’. Toentertijd kon 
ik dat niet zo heel goed plaatsen, 
ondanks de uitleg van Bil. Nu be-
greep ik er meer van: ik verloor 
de troefcontrole (‘Knak’ deed het 
riet), en vervolgens werd mij dat 
na het spel nog even fijntjes na-
gedragen (‘Krak’ zei het riet).
En afgelopen woensdag maak-
te ik dat, maar nu aan de goe-
de kant, nogmaals mee: de lei-
der maakt een foutje in 1SA (het 
riet knakte) en ik smaakte het 
genoegen om daardoor de leider 
tijdens de het eindspel in te kun-

nen gooien, waardoor hij (het 
riet brak) van zijn hand af moest 
spelen, voor 1SA -1, waar alle 
anderen +1 of +2 maakten.
En nu ik er nog wat meer over 
nadenk: eigenlijk is dat bij veel 
bridgespellen de bedoeling. Bij 
de rechttoe-rechtaan-spellen 
valt er niks te knakken of te bre-
ken. Die spelletjes zijn dan ook 
niks aan. Bij die andere spellen 
is het het ultieme doel van de 
leider, of de tegenpartij, om op 
zoek te gaan naar het knakpunt , 
en eenmaal gevonden zal de lei-
der, maar ook de tegenspeler, 
niet nalaten om daarna ook nog 
’s met veel genoegen het breken 
uit te voeren.  Goddeloos spel, 
eigenlijk, dat bridge.

Hieronder ziet u de namen van 
de knakkers die ook het breken 
goed beheersen.
A-lijn: 1 Eric Molenaar-Harry 
Twaalfhoven 61,81%; 2 Ria Ves-
sies-Carien Willemse 60,07%; 3 
Hans Wijte-Paul Wijte 58,68%.
B-lijn: 1 Toin Graafsma-Henk 
Graafsma 57,81%; 2 Tiny ten 
Hoeve-Aad Wijte 56,25%; 3 
Nelleke vd Kraats-Joke Mooy 
52,60%.
C-lijn: 1 Annie Bleeker-Ina 
Woerden 60,83%; 2 Henny Kaan-
dorp-Ans Verheijde 57,92%; 3 
Agnes Apeldoorn-Milja vd Boo-
ren 55,42%.
D-lijn: 1 Toos Schalk-Jaap 
Schalk 60,76%; 2/3 Ans An-
dringa-Ria de Wildt 58,68%; 2/3 
Joop de Beer-Fieneke de Beer 
58,68%.
E-lijn: 1 Truus v Fulpen-Wil vd 
Pol 57,81%; 2 Margriet de Beurs-
Marianne v.d. Klein 55,21%; 
3/4 Meeuwes Luten-Theo Ruys 
53,13%; 3/4 Gert Willemse-Jaap 
Zonneveld 53,13%. (Paul Wijte)

Tafeltennisnieuws
Uitgeest - Het eerste team van 
TTV Uitgeest had na de stevige 
zege van de vorige week hoop 
op een begin van een opleving. 
Maar met tegenzin gaven de he-
ren deze week toe, dat ze terecht 
met 10-0 naar huis werden ge-
stuurd.
Tegen Amsterdam78/3 was het 
voor de heren van team 1 vech-
ten tegen de bierkaai. Feite-
lijk lieten de Amsterdammers 
de opponenten zover komen als 
zij wilden, want werden Victor 
Tchernov, Paul Walbeek en Henk 
Spoelstra iets te mans, dan gooi-
den ze even alle registers open 
en boorden ze elk initiatief de 
grond in. Alle Uitgeesters be-
haalden nauwelijks meer tegen-
punten dan hun eigen leeftijd…
en dat is niet al te veel, want zo 
oud zijn ze nou ook weer niet!
Team twee deed het ook slecht. 
Met twee spelers opkomen, ter-
wijl men toch al hopeloos onder-
aan in de poule staat, is ook al 
geen pre. Knap was het nog dat 
Renee van Buren een tegenpunt 
scoorde. Gert van Dijk behaalde 
in al zijn drie partijen maar een-

maal de 11 eerder dan zijn te-
genstander.
Team drie stond halverwege de 
avond tegen een lelijke 3-1 ach-
terstand aan te kijken tegen de 
tegenstanders van Spaarne 4. 
Maar met invaller Ruud Pel erbij 
maakten Roger Schuddeboom 
en Henk Pel alles goed, want aan 
het eind van de avond lieten ze 
de wedstrijdsecretaris trots een 
6-4 overwinning zien.
Uitgeest 4 kon deze week het 
verlies nog beperken tot 6-4 te-
gen JOVO 10. Marcel Couwen-
berg was deze keer de beste 
man van het team, want hij ver-
diende twee van de vier punten. 
Dennis Janssen en Nico Baltus 
konden gelukkig ieder nog hun 
laatste wedstrijd naar zich toe-
trekken.
Uitgeest 5 had deze week weer 
veel aan de pas dit jaar begon-
nen spelers Patrick Rasch en 
Marijn van Kampen. Beide he-
ren haalden dikverdiend ieder 
twee punten binnen tegen GSV 
4. En omdat ook Huib van Leeu-
wen nog eenmaal won, was de 
5-5 uitslag een eerlijke uitslag.

Gert van Dijk in zijn tevergeefse poging tot een overwinning te komen

Speelschema 
MHCU

Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er komende za-
terdag alsvolgt uit:

Thuis	
09:00 MF2 - Uitgeest MF1 
09:00 JE1 - Qui Vive JE3 
09:00 ME1 - HBS ME3 
09:00 ME3 - AthenA ME5 
10:00 J8D1 - Strawberries 
J8D1 
11:30 JB1 - HBS JB4 
13:00 MD2 - Strawberries 
MD5
14:30 MB1 - Kraaien MB1 
16:00 MB2 - FIT MB2 
17:30 MC2 - Kraaien MC3 
17:30 MA1 - Bloemendaal 
MA3

Uit 
09:00 Chico’s - Castricum, 
oefenwedstrijd
09:00 MF1 - Uitgeest MF2
09:00 J8D2 - FIT J8D1 
09:00 ME2 - Castricum ME9 
09:00 JE3 - Myra JE1 
09:00 MD1 - Bloemendaal 
MD2
10:45 JE2 - HIC JE4 
14:45 JC1 - Pinoké JC5 
16:15 MC1 - Alliance MC7 

Zondag	1	april
Uit
12:30 HA - Spire WFHC HB

Uitgeest - Het programma voor 
de komende week van Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest:

Donderdag	29	maart
20:00 Honkbaltraining

Vrijdag	30	maart
17:30 Jeugdbasketbal
20:00 Dartcompetitie
RZVV	Regiobank	Competitie:	
19:30 WEA accountants - Regio-
bank; 20:10 Piet Putter Bouw - 
Tesselaar; 20:50 Smit&Alles/Rol-
vink Poelier - Snijder Stoffering; 
21:30 The Spirit of Wine - Sport 
Sportief Castricum; 22:10 De 
Buurvrouw - SMC IJmond
RZVV	Regiobank	Beker	Com-
petitie:	22:50 MP Schilders Cas-
tricum - Loodg. Wester/Putter

Zaterdag	31	maart
14:30 Basketbalcompetitie LCP

Zondag	1	april	
08:00 Tennis; 10:00 Jeugddarten

Maandag	2	april
19:00 Volleybaltraining
20:30 uur De Zien H 1 – WS 2

Dinsdag	3	april
18:00 Jeugdbasketbal
20:00 Senioren Basketbal

Woensdag	4	april
20:00 Recreatie-badminton en 
volleybal

Sport- en Tennis-
centrum Uitgeest



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

I n f o b u l l e t i n
 28 maart 2012

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

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

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

- Afdeling Grondgebiedzaken: maan-
dag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur.

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

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

In dringende gevallen kan telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE sAMENlEVINGszAKEN
De Commissie Samenlevingszaken houdt een openbare ver-
gadering in de raadzaal van het gemeentehuis op maandag 2 
april. De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda 
staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Toelichting op de stand van zaken Centrum voor Jeugd en 
Gezin en de transitie jeugdzorg.
- Voorstel inzake de herstructurering van de sociale werkvoor-
ziening de Meergroep.
- Voorstel inzake de vaststelling van de Strategische nota 
Schiphol.

VERGADERING COMMIssIE GRONDGEBIEDzAKEN
De Commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare ver-
gadering in de raadzaal van het gemeentehuis op dinsdag 3 
april. De vergadering begint om 19.30 uur (gewijzigd tijdstip!) 
en op de agenda staat onder meer het volgende onderwerp:
- Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Appartemen-
ten Smallekamplaan.

ONtVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGsVERGuNNING
20-03-2012 OV 2012-034  Sternstraat 31 Verwijderen asbest
22-03-2012 OV 2012-036 De Bonkelaar 12 Plaatsen dakkapel 

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook 
worden verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN
Verzenddatum
28-03-2012 OV 2012-034  Sternstraat 31  Verwijderen 
       asbest 
28-03-2012 OV 2012-023  Prinses Beatrixlaan 25 Verwijderen 
       asbest 
27-03-2012 OV 2011-170  Waldijk    Oprichten
           19 appartementen 

Bezwaar maken: tegen deze besluiten kunnen belanghebben-
den binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar in-

dienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Uit-
geest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Deze termijn van zes we-
ken gaat in één dag na de verzending van de besluiten aan 
de aanvragers. Deze datum hoeft dus niet gelijk te zijn aan 
de datum van deze publicatie. Het indienen van een bezwaar-
schrift schorst de inwerkingtreding van de vergunning ech-
ter niet. Als u niet kunt wachten op een uitspraak op uw be-
zwaarschrift omdat u van mening bent dat snel een voorlo-
pige maatregel nodig is, dan kunt u de voorzieningenrech-
ter verzoeken om een voorlopige voorziening. Het verzoek 
om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voor-
zieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

VERDAGING OMGEVINGsVERGuNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest ma-
ken bekend dat zij in het kader van artikel 3.9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor 
de volgende ingekomen aanvraag om omgevingsvergunning 
de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 
zes weken:
Ontvangstdatum 
31-01-2012 OV 2012-015 sectie HA, nummer 82 en lokaal 
bekend als het perceel Provincialeweg 10 Plaatsen telecom-
municatiemast 

Inlichtingen over de mogelijkheid tot het indienen van een 
bezwaarschrift tegen dit besluit zijn verkrijgbaar bij de afde-
ling Publiekszaken. Een bezwaarschrift gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders dient binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking te worden ingediend.

RECtIfICAtIE GEwEIGERDE OMGEVINGsVERGuNNING
In de Openbare Bekendmakingen van 21 maart 2012 stond 
vermeld dat op 19 maart 2012 een aanvraag om omgevings-
vergunning was geweigerd met het kenmerk OV 2012-020 
voor het plaatsen van een dakkapel aan de Prinses Irenelaan 
30. Het adres had moeten luiden: Prinses Irenelaan 31. 

Burgerlijke stand 
GEBOREN
Ilja van den Hoek, dochter van L. van 
Nalta en M.H.W. van den Hoek
R.D. van den Berg, zoon van J.A. Ble-
ijendaal en R.R. van den Berg
L.R. Groeneveld, dochter van P.M. 
Brugman en P.P. Groeneveld
D.J.S. Beentjes, zoon van M.C. Mooij 
en T.P.B. Beentjes

Kaasstolp
In Den Haag lijken ze het de laatste weken alleen nog maar te heb-
ben over de zogenaamde ‘poppetjes’. Wie wordt de nieuwe leider van 
de PvdA? En als Samsom vervolgens gekozen is, meteen de vragen: 
‘Wordt hij ook lijsttrekker?’ ‘Hoe zal zijn eerste debat verlopen?’ ‘Blijft 
hij overeind tegen Wilders?’ Toen een dag later Brinkman opstapte, 
ging het gesprek van de dag in Den Haag en de actualiteitenrubrieken 
daarover. ‘Is de PVV nog een geloofwaardige gedoogpartner?’ ‘Wat gaat 
de PVV-fractie in Noord-Holland doen?’ En ’s avonds worden we dan 
overspoeld met uitkomsten van peilingen die moeten aangeven hoe 
de bevolking hierover denkt.

Uiteindelijk is het alleen maar navelstaren onder de Haagse kaasstolp. 
In het land zit niemand daarop te wachten. Waar we allemaal wel op 
zitten te wachten, zijn de uitkomsten van de besprekingen in het Cats-
huis. Dat we met zijn allen moeten bezuinigen staat vast. Maar waar-
op, en hoeveel, is nog steeds onduidelijk. Wij maken ons als gemeen-
tebestuur bijvoorbeeld zorgen over de mensen in de werkvoorziening 
en over de betaalbaarheid van onze voorzieningen in de toekomst. 
Maar iedereen, ook in Uitgeest, heeft op het persoonlijke vlak ook  be-
hoefte aan duidelijkheid. Veel mensen vragen zich af wat er bijvoor-
beeld staat te gebeuren met de hypotheekrenteaftrek. Of de kinder-
opvang nog wel te betalen is en wat er gebeurt met de kosten van de 
zorg. 

Daar moet het over gaan in Den Haag. Dus, onder de kaasstolp van-
daan en aan de slag. We snakken ernaar.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Bouwkeet tijdelijk 
in groenstrook
In de week na Pasen gaan de werk-
zaamheden van start voor de ver-
vanging van het riool van de Wester-
geest en omgeving. Al eerder wordt de 
groenstrook tussen de Florijn en boek-
handel Schuyt ingericht als tijdelijk de-
pot voor de opslag van bouwmateri-
aal. Er komt een inrit vanaf de Middel-
weg. In de groenstrook komen ook de 
bouwkeet voor de uitvoerder van de 
aannemer en een directiekeet voor de 
directievoerder en toezichthouder van 
de gemeente. Na afloop van de werk-
zaamheden wordt de groenstrook 
weer in de oorspronkelijke staat terug-
gebracht.  




