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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Jonge handen maken licht werk bij het tellen van de stemmen in de raadzaal van het gemeentehuis van 
Uitgeest (foto: gemeente Uitgeest)

PU blijft grootste partij
Uitgeest - De gemeenteraads-
verkiezingen van 19 maart heb-
ben in Uitgeest de volgende uit-
slag opgeleverd:

Progressief Uitgeest: 4 zetels 
(2010: 4)
D66: 2 zetels (2010: 3)
UVP: 2 zetels (2010: 2)
VVD: 2 zetel (2010: 2)
PvdA: 1 zetel (2010: 2)
CDA: 2 zetels (2010: 2)
Uitgeest Lokaal: 2 zetels
(2010: 0)

Vergeleken met de verkiezingen 
in 2010 verliezen D66 en PvdA 

elk één zetel. Nieuwkomer Uit-
geest Lokaal komt met twee ze-
tels in de nieuwe gemeenteraad.
Het opkomstpercentage was 
met 58,5%, ruim een procent ho-
ger dan bij de raadsverkiezingen 
in 2010.

Elders in deze Uitgeester Cou-
rant vindt u een compleet over-
zicht van de verkiezingsuitsla-
gen.

Eigen Huis & Tuin komt 
naar deze regio
Regio - Op woensdag 2 april 
komen Quinty, Thomas en Lode-
wijk naar Heemskerk om te hel-
pen met klus-, tuin- en interieur-
problemen. Van 09.00 tot 11.00 
uur staat het klustrio klaar op 

het Burgemeester Nielenplein 
in Heemskerk. Heeft u een klus-
vraag, een tuin- of interieurpro-
bleem? Vul dan het formulier in 
op www.eigenhuisentuin.nl/on-
tour/.
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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SCHEIDINGSBEMIDDELING 
IJMOND

Betaalbaar en deskundig

1ste gesprek 
vrijblijvend en gratis

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Tel. 0251-203230

e-mail: info@scheidingsbemiddelingijmond.nl
www.scheidingsbemiddelingijmond.nl
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Met Zwitserse room, 
verse banaan en 
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wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Hoe stemde Uitgeest?
Uitgeest - In onderstaande overzicht is te zien hoe Uitgeest vorige week heeft gestemd. Op de si-
te van de gemeente, www.uitgeest.nl, is een tweede overzicht te zien waarbij het stemgedrag per 
wijk in beeld wordt gebracht. In dit overzicht is ook te zien welke kandidaten veel voorkeursstem-
men kregen.

 

 

 

 
 

 

Uitgeest: uitslag raadsverkiezingen 2014 

 
Inwoners: 13.256  

Stemgerechtigd: 10.161 

 

 Zetels Uitgebrachte 

stemmen 

% in 

2014 

Zetels 

2010 

Stemmen 

in 2010 

% in 

2010 

Totaal 15 5910 58,5 15 5479 57,3 

Progressief 

Uitgeest 

4 1658 28,06 4 1385 25,4 

D66 2 765 12,95 3 1125 20,6 

UVP 2 889 15,03 2 915 16,8 

VVD 2 514   8,68 2 756 13,9 

CDA 2 902 15,27 2 674 12,3 

PvdA 1 451   7,63 2 603 11,0 

Uitgeest Lokaal 2 731 12,73 - - - 
       

 

Gemeente trakteert 
bewoners Geesterheem
Uitgeest - Op vrijdag 21 maart is 
door waarnemend burgemeester 
Van Eijk, wethouders, raadsle-
den en ambtenaren van de Ge-
meente Uitgeest een bijzondere 
NL-doetdag georganiseerd voor 
de bewoners van Woonzorgcen-
trum Geesterheem. In het kader 
van deze grootste landelijke vrij-
willigersactie werden de bewo-
ners ’s morgens naar Johanna’s 
Hof in Castricum vervoerd en 

getrakteerd op koffie met gebak. 
Ook bezochten zij de expositie in 
bezoekerscentrum De Hoep. 

’s Middags werd genoten van 
een heerlijke High Tea in het res-
taurant en werd het Uitgeester 
Volkslied gezongen onder lei-
ding van de heer Eilert. Bewo-
ners, vrijwlligers en medewer-
kers hebben genoten van de ge-
zellige middag. 

Uitgeest Lokaal blij met 
uitslag verkiezingen
Uitgeest - De nieuwe partij Uit-
geest Lokaal heeft op de ge-
meenterraadsverkiezingen vo-
rige week 731 stemmen we-
ten te bemachtigen, goed voor 
twee zetels in de gemeenteraad. 
In een schriftelijke reactie geeft 
lijsttrekker Bert Weijers (foto) 
aan zeer verheugd te zijn met dit 
resultaat.
‘We hebben op zeer overtuigen-
de wijze gewonnen’, aldus We-
ijers. ‘Voor een nieuwe politie-
ke partij, die voor de eerste keer 
heeft meegedaan, een opmerke-
lijk resultaat. Dit geeft vertrou-
wen voor de toekomst.’
Uitgeest Lokaal wil volgens We-
ijers leren van het verleden en dit 
gebruiken voor het heden. ‘Fris 
en helder blijft ons motto voor 
de komende raadsperiode en wij 
gaan ons stinkende best doen 
om Uitgeest als mooi dorp te be-
houden. Ook willen we zorgen 
voor een goed fundament voor 
de toekomst, zodat we ook de 
extra taken die op de gemeente 
afkomen, kunnen uitvoeren.’
Uitgeest Lokaal gaat naar eigen 
zeggen  werken aan een gezond 
financieel beleid, een duide-
lijk programma en transparante 

politiek. ‘Duidelijk is een woord 
wat wij vaak zullen gebruiken en 
waar we onszelf aan zullen blij-
ven herinneren. Wij willen een 
sterk Uitgeest, zelfstandig als dit 
verstandig is. Ook gaan we strij-
den voor de voorzieningen die 
ons dorp vormen. Met een goed 
ruimtelijk beleid waar ruimte is 
voor wonen, milieuvriendelijke 
ondernemingen en recreatie.
De partij roept Uitgeesters op 
mee te denken en te praten over  
de standpunten van Uitgeest Lo-
kaal, die te lezen zijn op www.
uitgeestlokaal.nl.

Uitgeest - Het leek op een 
leuk feestje uit te draaien 
voor het tweede team, maar 
Henk Pel maakte daaraan een 
abrupt einde. Door zijn toe-
doen werd een 6-4 verlies ge-
leden, terwijl bij de thuiswed-
strijd een 10-0 op het score-
bord stond!

Uitgeest1 had net als de vorige 
week niet veel tegenstand van 
haar tegenstander. ZTTC 7 kon 
nauwelijks iets beginnen tegen 
Victor Tchernov, Jeri Fatels en 
Victor Tchernov. Met overmacht 
stuurden de heren hun Zaanse 
opponenten naar huis. 

Het tweede team hoopte dit ook 
te kunnen, maar vooral door het 
zwakke optreden van Henk Pel- 
hij verloor driemaal en de dubbel 
met Ruud Pel – moest dit team 
met een 6-4 nederlaag genoe-
gen nemen. Er moet wel gezegd 
worden dat de Haarlemmers van 

Spaarne  herboren leken na het 
10-0 verlies van de eerste ont-
moeting. Ruud Pel en Thom van 
Son deelden de vier behaalde 
punten.
Team 3 deed goede zaken tegen 
Rapidity 9. Dennis Janssen en 
Patrick Rasch wonnen ieder drie 
partijen in drie games en één in 
vijf. Nico Baltus had het aanzien-
lijk moeilijker, want hij verloor er 
twee in vijf games. Ook won hij 
de dubbel met Janssen, even-
eens in vijf games.
Tempo Team 14 ontving Uitgeest 
4 in Amsterdam Zuid. Daar gin-
gen de Uitgeesters aan het eind 
van de avond met een 7-3 over-
winning naar huis. Jelle van 
Werkhoven en Andre Hermans 
waren de belangrijkste spelers 
in deze ontmoeting want zij be-
haalden ieder de 100% score. 
Eugenie Rasch won haar laat-
ste partij in vier games, waarbij 
de verloren game met 19-17 ver-
loren ging.

     Tafeltennisnieuws

Halve nacht 
klaverjassen bij 

Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 28 maart 
vindt er weer een ‘halve nacht 
klaverjassen’ plaats in de kanti-
ne van korfbalvereniging Storm-
vogels aan de Niesvenstraat 14. 
De kaarten worden om 19.00 uur 
geschud. Er zijn weer leuke prij-
zen te winnen, ook met de loterij. 
Iedereen is welkom.

Ontmoetings-
avond

Heemskerk - Wie interesse 
heeft om andere mensen te le-
ren kennen en interesse heeft 
om samen een theater te bezoe-
ken, samen te eten, een dagje uit 
te gaan, kan naar de ontmoe-
tingsavond komen op dinsdag 1 
april om 19.30 uur in De Stut aan 
de Maasstraat 3 in Heemskerk. 
Nieuwe bezoekers zijn op deze 
avond ook zeer welkom. 

Deze bijeenkomst is er voor ie-
dereen (dus niet alleen voor ou-
deren) en wordt georganiseerd 
door de samenwerking van ze-
ven organisaties in Heemskerk. 
Voor meer informatie kunt u bel-
len met: Gerrit van Gelderen, tel. 
0251-253054, e-mail: gerrit.van-
gelderen@welschap.nl.
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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

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Wonende te Castricum: 14-03-
2014: Lena Johanna, dochter van 
J. Deen en E.M. Timmerman, ge-
boren te Castricum. Wonende te 
Limmen: 11-03-2014: Daniel Se-
bastiaan Aart, zoon van D.E. van 
Sligtenhorst en S.C. Groen, ge-
boren te Alkmaar. 12-03-2014: 
Mees, zoon van H. de Gier en C. 
Sant, geboren te Limmen. 15-03-
2014: Jip Morris, zoon van J. van 
der Schaaf en M.J.C. Koomen, 
geboren te Limmen. 17-03-2014: 
Magnaz, dochter van B. Feierdu-
si en Y. Maheba, geboren te Alk-
maar.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschappen
18-03-2014: van der Meer, Gijs 
en Tai-Tin-Woei, Lindsay R., bei-
den wonende te Castricum.
 
Overleden
Wonende te Castricum: 11-03-

2014: van de Pavert, Willemina 
C.L., oud 82 jaar, overleden te 
Alkmaar. 14-03-2014: Halfweeg, 
Geertje D., oud 80 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met J.G. van Hanegem. 
19-03-2014: Koenis, Elisabeth 
A.M., oud 87 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest 
met H.J. van Tilburg. Wonende 
te Uitgeest: 16-03-2014: Deijle, 
Johanna M., oud 92 jaar, over-
leden te Limmen, gehuwd met 
A.J.A. Sprengers. Wonende te 
Akersloot: 14-03-2014: de Vries, 
Trijntje A., oud 88 jaar, overleden 
te Akersloot, gehuwd geweest 
met H. Maasen. 
Wonende te Bakkum: 13-03-
2014: Zomerdijk, Hermanus G.J., 
oud 66 jaar, gehuwd met van 
der Poel, M.M.A. overleden te 
Bakkum. Wonende te Amster-
dam: 15-03-2014: Huizinga, Jo-
sina C.E., oud 68 jaar, overleden 
te Bakkum.

 

Castricum - Een piramide van 
bamboestokken van zo’n tien 
meter hoog; dit enorme bouw-
werk werd afgelopen woensdag 
door alle leerlingen van de Mon-
tessorischool Castricum in el-
kaar gezet. Versierd met honder-
den kleurige ballonnen was het 
een prachtig schouwspel. Ieder 
groepje, met kinderen van iede-
re leeftijd, zodat samenwerking 
tussen de verschillende leeftij-
den werd bevorderd, moest een 
deel van de piramide in elkaar 
zetten door met grote elastie-
ken strakke verbindingen tus-
sen de bamboestokken te kno-

pen. Zo leerden de kinderen niet 
alleen over wiskundige vormen 
en verhoudingen, maar ook over 
omvang en gewicht. Driehoeken, 
vierkanten en sterren werden 
van eendimensionaal ineens een 
driedimensionaal bouwwerk. 
De tien meter hoge en twintig 
meter brede piramide kon name-
lijk in de lucht worden getild. Zo 
werd dan ook vrolijk een rondje 
op het grasveld naast de school 
gelopen. Dankzij de financiële 
bijdrage van de Vriendenstich-
ting werd het zo een leerzame 
techniekochtend in de buiten-
lucht.

Castricum in fotoproject 
Koninklijke Wegen

Castricum - Fotografe Charlot-
te Bogaert reisde de afgelopen 
drie jaar door Nederland om alle 
straten, lanen en (water)wegen 
met de naam Willem-Alexander 
vast te leggen. Ook de Willem-
Alexandersingel in Castricum 
is in beeld gebracht. De foto is 
gemaakt op 5 februari 2012 van 
16.05 tot 16.20 uur. De foto is sa-
mengesteld uit dertien foto’s ge-
maakt vanaf een vast standpunt.
Een selectie van de foto’s is van-
af donderdag 27 maart te zien in 
expositieruimte ARTtrium te Den 
Haag. 
De afgelopen drie jaar reis-
de Charlotte Bogaert door Ne-

derland om alle 227 straten, la-
nen, wegen, plantsoenen die de 
naam dragen van koning Wil-
lem-Alexander te fotograferen. 
Bogaert heeft het dagelijkse le-
ven proberen te vangen, door de 
seizoenen heen, in regen en zon-
neschijn. Straten die soms uitge-
storven zijn, dan weer vol met 
spelende kinderen, avondvier-
daagse wandelaars of uitbundi-
ge carnavalsvierders. Het lever-
de een portret van Nederland 
op, zoals dat sinds 1967 werd 
gebouwd. Op zaterdag 29 maart 
overhandigt Charlotte het foto-
boek aan Koning Willem Alexan-
der.

Vragen en lezing tuinontwerp
Castricum - De Nederlandse 
Vereniging voor Tuin- en Land-
schapsarchitectuur houdt weer 
de Nationale Tuinontwerpdag. 
Deze vindt plaats op vrijdag 11 
april. 

Karin Wezepoel van Tuinteken- 
en Ontwerpburo Karin komt 
naar de bibliotheek van Cas-
tricum. Tijdens het inloop van 
13.30 tot 18.00 uur is iedereen 
welkom met vragen met betrek-
king tot de tuin, volkstuin of bal-
kon. Om de vragen zo goed mo-
gelijk te kunnen beantwoorden 

is het handig om zoveel mogelijk 
informatie mee te nemen zoals 
een plattegrond. Karin verzorgt 
daarna vanaf 19.30 uur een kor-
te presentatie met de titel ‘Een 
bloemkool in de border’. 

,,De tuin is de afgelopen jaren als 
tweede huiskamer een volwaar-
dige ruimte in onze leefomge-
ving geworden. Door middel van 
kleine ingrepen is het mogelijk 
om deze tweede huiskamer te 
veranderen in een aantrekkelij-
ke ruimte voor kinderen, vogels 
en vlinders.”

‘Blik op de Strandwal’
Akersloot - Brandweer 
Akersloot, boerderij Het Vertrou-
wen en Scouting Akersloot pak-
ken op zondag 13 april weer 
grootst uit op de strandwal. Van-
af 11.00 uur zijn er brandweer-
demonstraties, veiligheidsvoor-
lichting en AED uitleg. 
Bij de boerderij kan men al-
le landbouwvoertuigen, stallen, 
het vee en jongvee bezichtigin-
gen en is te zien hoe een moder-
ne boerderij tegenwoordig func-

tioneert. Bij Scouting Akersloot 
kan het publiek het moderne ge-
bouw bewonderen, en staan vrij-
willigers klaar om van alles te 
vertellen over Scouting. Daar-
naast is het voor de kinderen 
mogelijk om met een strippen-
kaart deel te nemen aan diver-
se uitgezette spelletjes. De open 
dag duurt tot 16.00 uur. Ook een 
aantal andere verenigingen en 
hobbyisten presenteren zich de-
ze dag.
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Afvallen doen ze niet alleen!
Ik ben Mariette Knol eigenaar van 
Body Slen/Fit en Beauty en voe-
dingsdeskundige van Proslank. 
Lida en Chantal zijn nu een paar 
weken bezig en zoals  in de stukjes 
hiernaast te lezen is, gaat het soms 
niet zoals je verwacht. Want ieder li-
chaam reageert anders en vrouwen 
hebben ook nog eens met hormo-
nen te maken. Bij mannen werkt het 

anders; die vallen  vaak veel sneller af. Lida was vorige week 
niet afgevallen in gewicht maar wel in haar vetpercentage 
en haar vocht- en spierpercentage waren ook vooruit ge-
gaan. Daaraan kan je zien dat in die week de hormonen 
het gewicht bepalen. Ik wist ook zeker dat ze deze week 
afgevallen zou zijn en dat was ook zo: 2,6 kilo eraf. Bij Chan-
tal ging het vorige week ook niet lekker, zij voelde zich niet 
lekker in haar vel zitten. Maar zij was vorige week toch nog 
zeven ons afgevallen en met haar gaat het nu weer prima. 
Het geeft aan hoe belangrijk persoonlijke begeleiding is. Je 
praat erover, kijkt waar het minder ging en zoekt oplossin-
gen. En het is natuurlijk de bekende stok achter de deur. 
Naast voeding is beweging belangrijk. Dat kan door vaker 
de trap of de � ets te nemen of elke dag een rondje te lopen. 
Je kan je aansluiten bij een sportclub maar ook bij ons kan 
je bewegen. We hebben acht bewegingsbanken die de spie-
ren versterken en daardoor kom je strakker in je vel te zitten. 
Daarnaast hebben we ook nog een zestal cardioapparaten 
voor de conditieopbouw en vetverbranding. Meer informa-
tie over het afvallen of over de bewegingsbanken of cardio? 
Neem dan contact op via www.bodyslen.nl Beverwijker-
straatweg 32 in Castricum, tel.: 0251-670000.

www.fi tenbeauty.nlBeverwijkerstraatweg 32

1901 NJ Castricum

Tel. 0251 670000

Chantal Kager: Ik ben inmid-
dels drie weken bezig met 
Proslank. De eerste week 
moest ik even wennen. Je be-
gint met een box met van alles 
erin. Zo kan je alles proberen 
en er zijn dingen bij die je niet 
lekker vindt. Daar ben ik in die 
eerste week achtergekomen. 

Die week was goed door te komen en dat bleek 
ook uit mijn gewicht. Tijdens week twee ging het 
wat minder goed. Ik voelde me slap, had geen 
energie en was heel moe. En daarbij had ik nog 
twee verjaardagen en ik kon de verleidingen niet 
weerstaan. Toen ik eenmaal aan het zondigen 
was, dacht ik de volgende dag dat deze dag dan 
ook niet meer uit zou maken. Het weegmoment 
stelde ik maar even uit. Uiteindelijk moest het er 
toch van komen, dus na drie dagen uitstel ben ik 
naar Mariette gegaan. En wat bleek? Na al het 
zondigen (taart, koek, gebak, patat en wijn) toch 
zeven ons eraf! Wat mij weer de stimulans gaf 
om er weer helemaal voor te gaan. Ik ben extra 
vitaminen gaan slikken om er voor te zorgen dat 
ik me weer wat fi tter ga voelen. Dus ik ben be-
nieuwd hoe het de komende week gaat!

Lida Droog: Ik ben nu drie weken 
bezig. De eerste week werd ik heel erg 
blij. 3,4 kilo eraf! Meer dan ik had ver-
wacht. Het was nog wel even wennen, 
vooral het koken ‘s avonds. Je kookt 
voor je gezin en voor jezelf maak je 
wat anders met rauwkost. Dus dat was 
weleens stress in de keuken. Maar nu 
gaat dat al veel beter. 

Na twee weken opnieuw wegen. Wat een tegenvaller, niets 
eraf. Terwijl ik niets neem wat ik niet mag. Ik kan namelijk 
de verleiding heel goed weerstaan. Al twee verjaardagen 
achter de rug en een paar gezellige avonden met vrienden. 
Maar ja, veel Castricummers lezen toch je verhaal  en dat 
is een goede stok achter de deur. Volgens Mariette ben ik 
wel wat afgevallen. De andere waarden waren wel goed. 
Mijn vetpercentage was twee procent gezakt. Dit komt 
door mijn hormonen zegt Mariette. Toch is het een teleur-
stelling. Je bent toch gefocust op de kilo’s. De derde week. 
Toch weer spannend. Gelukkig 2,6 kilo eraf. Nu in totaal zes 
kilo in drie weken. Erg tevreden. Ik voel me goed. 

Vol goede moed gaan we de vierde week in. 

Creatieve sieraden voor 
Kans voor Open Doel

Akersloot - Joke Riesebosch 
was op de lentemarkt aanwezig 
met een collectie zelfgemaakte 
sieraden. De opbrengst is voor 
Stichting Kans voor Open Doel in 
Ghana. Deze stichting zorgt on-
der andere voor veilig water door 
het plaatsen van waterputten en 
zij verbetert de hygiënische leef-
omstandigheden. Joke maakt al-
les van oude fietsbanden, die ze 
eerst grondig reinigt. Toen Mar-
jan Eyking hoorde dat Joke haar 
werkstukken ging verkopen voor 
het goede doel, besloot ze spon-
taan om Joke te helpen. 
Samen hebben de dames cre-
aties gemaakt die goed aftrek 
vonden tijdens de markt. 

Bronzen keurmerk 
Ecoschool voor Clusius

Castricum - Het Clusius College 
Castricum heeft na een visitatie 
op school het bronzen certificaat 
van Eco-Schools ontvangen. De 
school is met een werkgroep van 
leerlingen en docenten bezig de 
school duurzamer te maken. On-
der andere door het plastic en 
papier op school in te zamelen, 
te letten op zwerfafval, leerlingen 
bewust te maken van hoe ze zelf 

een bijdrage kunnen leveren aan 
een groenere school. 

Drie leerlingen van de werk-
groep hebben zich in het bijzon-
der ingezet. Stef Doeswijk, Mar-
tijn Zaal, Tobias Nijboer zullen bij 
hoge uitzondering nu al een cer-
tificaat van Eco-Schools ontvan-
gen omdat zij al twee jaar bezig 
zijn. 

Akersloot – Op 30 maart ver-
zorgt Bart Koet een lezing over 
dromen en de mogelijkheden 
van het dromen als wijsheid. De 
lezing begint om 14.30 uur in de 
protestantse kerk aan het Die-
lofslaantje. Reserveren: Koos-
je Wiegman, tel. 0251-319171 of 
mail koosje.wiegman@hetnet.nl
 Prof. Dr. Bart J. Koet doceert 
Nieuwe Testament en Vroeg 
Christelijke Literatuur aan Tilburg 
School of Catholic Theology.

Dromen in 
de kerk? 

Castricum - De Paulusschool 
organiseert 28 maart een tech-
niekwedstrijd. De kinderen wer-
ken de hele week aan een tech-
niekopdracht: ‘bouw een zo lang 
mogelijke brug waarop in het 
midden een gewicht van een ons 
kan staan’. Op vrijdag is de test. 

Technisch knutselen 
op de Paulusschool

Alle kinderen van de school doen 
mee, dus ook de kleuters. Dankzij 
sponsors De Lions uit Castricum/
Heemskerk kunnen er prijzen wor-
den uitgedeeld. Maar eerst wordt 
op maandag 24 maart de technie-
kweek geopend door Madscience 
met een show van ijs en vuur.

De laatste race
Limmen - De laatste race is 
op 27 maart op het mountain-
bikeparcours aan de Pagenlaan 

in Limmen. In de loop van de-
ze week wordt bekend waar de 
nieuwe locatie te vinden is door 
de gemeente Castricum. 
Afgelopen week werd Wim Man-

demakers weer de winnaar van 
de negende rit in een reeks van 
tien. Het gaat om de Kids and 
Parents Bikeschool mountain-
bikecup. 



26 maart 20146

Cineville nu ook in Castricum!
Met één pas onbeperkt 

toegang tot 26 filmtheaters
Castricum - Vanaf 27 maart is 
Corso aangesloten bij Cinevil-
le zodat filmliefhebbers met één 
pas onbeperkt toegang heb-
ben tot 26 filmtheaters in negen 
steden voor negentien euro per 
maand. Maandagmiddag heeft 
Corso Bioscoop eigenaar Erik 
Weel de eerste pas overhandigd 
aan wethouder van cultuur Hil-
brand Klijnstra. Erik Weel vertelt: 
,,Cineville stelt zich ten doel de 
filmcultuur te verlevendigen met 
de Cinevillepas, filmevenemen-
ten en de filmwebsite Cineville.
nl. Met z’n allen zijn de Cinevil-
lepashouders bijvoorbeeld goed 
voor ruim dertig procent van de 
bezoeken aan de filmtheaters in 
Amsterdam. Ook is de gemiddel-
de leeftijd onder de bezoekers 
van filmtheaters verlaagd: vijf-
tig procent van de pashouders is 
tussen de 18 en 35 jaar. De pas 
zorgt daarnaast voor avontuur-
lijker bezoekgedrag, waardoor 
nieuwe genres worden verkend 
en onverwachte films successen 
boeken.” Waar de pas een sti-
mulans betekent voor het film-

bezoek, zorgen de evenementen 
van Cineville, zoals de Cineville 
Previews met speciale voorpre-
mières voor pashouders, de lan-
delijke Cineville Filmquiz en de 
rijdende Cinevan minibios, voor 
een uitgebreide filmbeleving on-
der de pashouders. ,,Cineville.nl 
is de plek waar je naast informa-
tie voor een filmbezoek voor ver-
maak en verdieping terecht kunt. 
Cineville.nl biedt de filmliefheb-
ber een filmwereld vol nieuws, 
trailers, interviews met filmma-
kers, acteurs en actrices, co-
lumns, festivaltips en achter-
grondartikelen. Met Cineville wil 
Corso de liefde voor cinema aan-
wakkeren.” De pas is verkrijg-
baar via cineville.nl en later ook 
in Corso.

One Piece At a Time 
komt in De Vriendschap 

Akersloot - Zaterdag 29 maart 
speelt de driemansformatie One 
Piece at a Time uit Limmen in De 
Vriendschap. De band bestaat 
uit Arne Zoon, percussie, Den-
nis van der Ven, plukbas en zang 
en Jeroen van Boheemen, gitaar 
en zang. 
Het genre wat de band voorna-
melijk speelt is Cash, Elvis en 
rockabilly. Aanvang 21.00 uur. 

Mezza Luna presenteert 
The Fabulous Taylor Boys
Castricum - Vrijdagvond is er 
weer live muziek bij Grandcafé 
Mezza Luna in Castricum. Dit-
maal komt het trio The Fabulous 
Taylor Boys in het grandcafé op-
treden. Het publiek kan genieten 
van pure akoestische muziek van 
twee gitaren en een piano, twee 
zangers en een zangeres. Dit trio 

is een onderdeel van de beken-
de coverband Cartoon. Drie door 
de wol geverfde muzikanten die 
heerlijke muziek spelen van on-
der andere Fleetwood Mac, The 
Eagles, Crosby Stills Nash and 
Young, Mary Black en vele ande-
ren. De aanvang is 20.00 uur en 
de toegang is gratis.

Leerlingen spelen mee 
in Zorro van The Cast

Castricum - Zes leerlingen van 
het Jac.P. Thijsse College doen 
mee in Zorro - De Musical met 
Musicalgroep The Cast. Esmée 
Rijkhoff en Melissa de Groot zijn 

sinds dit seizoen zelfs officieel lid 
geworden van The Cast en ma-
ken deel uit van het ensemble. 
Thomas Moggré, de jonge Zor-
ro, en Chris Bloemers, de jonge 

Ramon, hebben samen met Ni-
ki Althoff en Noor Groendijk, die 
om beurten de jonge Luisa spe-
len, auditie gedaan om hun rol-
len te bemachtigen. De zes jeug-
dige spelers hebben allemaal er-
varing opgedaan met het spe-
len in musicals bij JP Teens on 
Stage, de musicalafdeling van 
het Jac.P. Thijsse College. Op 
donderdag 15 mei gaat de Zor-
ro-productie met muziek van de 
Gipsy Kings feestelijk in premiè-
re in het Kennemer Theater in 
Beverwijk. 

De voorstellingen op vrijdag-
avond 16 mei en zaterdag-
avond 17 mei zijn bijna uitver-
kocht. Voor donderdagavond 15 
mei en de matinee op zaterdag-
middag 17 mei is er meer keuze 
uit beschikbare plaatsen.  Kaar-
ten zijn te bestellen via de web-
site van het Kennemer Theater: 
www.kennemertheater.nl of via 
de theaterkassa: 0251 221453. 
Op de foto v.l.n.r.: Chris, Melis-
sa, Thomas, Noor, Niki en Esmée.

Castricum - Op dinsdag 8 april 
start het derde seizoen van ‘Fiet-
sen vanuit Castricum’. Elke dins-
dag kan meegedaan worden aan 
een tocht van zo’n 20 tot 25 ki-
lometer met als vertrekpunt de 
voorkant van station Castricum. 

Meefietsen vanuit Castricum?
Om 10.00 uur vertrekt de groep 
en om circa 13.00 uur is men 
weer terug. De twee fietsbege-
leiders zijn Ben Brussel en Hans 
van Houten. Er zijn nu zeven ver-
schillende tochten die wekelijks 
afwisselend worden gereden. 

Belangstellenden kunnen zon-
der opgave deelnemen en er zijn 
geen kosten aan de tochten ver-
bonden. Bij twijfel of een fiets-
tocht doorgaat in verband met 
de weersomstandigheden kan 
contact opgenomen worden met 
begeleiders Ben (0251-650219) 
of Hans (0251-651785).

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur   vrijdag 21.15 uur   
zaterdag 18.45 uur   

zondag 11.00 & 19.30 uur  
woensdag 20.00 uur   

Her
donderdag 15.30 uur   

vrijdag 19.00 uur   
zaterdag & zondag 16.00 uur   

maandag 20.00 uur   
dinsdag 14.00 uur   

August: Osage County
donderdag 20.00 uur   

vrijdag 19.00 uur   
zaterdag 21.15 uur   
zondag 19.30 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur   
Hartenstraat

donderdag 15.30 uur   vrijdag 13.30 uur   
zondag 16.00 uur   dinsdag 14.00 uur   

Nebraska
vrijdag 16.00 uur   zaterdag 19.00 uur   

Kenau
vrijdag 13.30 & 21.15 uur   

zaterdag 21.15 uur   
dinsdag 20.00 uur    woensdag 16.00 uur   

12 Years a Slave
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 13.30 uur 
De Lego film (NL) 3D

zaterdag 16.00 uur  
zondag 11.00 uur   woensdag 16.00 uur 

Het regent gehaktballen (NL) 3D
vrijdag 16.15 uur   

zaterdag  & zondag 13.30 uur  
woensdag 13.30 uur 
K3 Dierenhotel
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Her; romantische komedie
De film Her gaat over Theodo-
re Twombly, een complex en ge-
voelig man die zijn geld ver-
dient door middel van schrijven 
van persoonlijke en liefdevol-
le brieven in opdracht van ande-
re mensen. Nog vol verdriet door 
het stuklopen van zijn jarenlan-
ge relatie, raakt hij geïntegreerd 
door een nieuw geavanceerd 
computersysteem, wat een ge-
heel eigen identiteit vormt op ba-
sis van de voorkeuren van de ge-
bruiker. Wanneer hij het systeem 
activeert ontmoet hij Samantha, 
een vrouwelijke stem met een 
verrassend menselijk gevoel voor 

humor en empathie. Hun vriend-
schap verdiept zich steeds meer 
door alle input en ervaringen die 
Theodore en Samantha met el-
kaar delen, en lijkt zelfs tot een 
gevoel van liefde voor elkaar te 
evolueren. Wanneer het flirtsta-
dium voorbij is, komen er ele-
mentaire vragen en bespiege-
lingen boven. Wat is de essentie 
van liefde en identiteit? In hoe-
verre vormt de ideale levensgezel 
zich naar de partner? En voor-
al: hoe nu verder? Spike Jonze 
(Being John Malkovich) laat zich 
van zijn meest volwassen en ro-
mantische kant zien.

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

In August: Osage County
gische omstandigheden wor-
den deze twee wilskrachtige da-
mes gedwongen samen te ko-
men in het ouderlijk huis met 
de rest van het gezin. Ieder fa-
milielidneemt zijn eigen proble-
men mee. 
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Akersloot - Vrijdag rond 
23.35 uur liep een verwar-
de man slechts gekleed in T-
shirt over de Geesterweg. De 
politie kwam ter plaatse. De 
agenten werden door de man 
met de dood bedreigd. Hier-
na sprong hij een sloot in en 
rende via de weilanden weg. 
Later is de man aangehouden 
in een woning in de buurt en 
overgebracht naar het politie-
bureau in Alkmaar, waar hij 
beoordeeld is door een psy-
chiater.

Vorige week maandag roken 
verschillende passanten een 
sterke wietlucht op de Duinen-
boschweg in Castricum. Al snel 
bleek dat de wietlucht veroor-
zaakt werd door een veld Kei-
zerskronen. 
Dinsdag kwam er aan het begin 
van de middag een melding bij 
de politie binnen dat een loslo-
pende hond een andere loslo-
pende hond gebeten had in park 
Noordend, waarna er tussen de 
baasjes een dreigende situatie 
was ontstaan. De eigenaar van 
de hond die gebeten was, was 
inmiddels vertrokken. Hij had 
de eigenaresse van de bijtende 
hond bedreigd en was erg boos.

Vrijdag kwam er een melding dat 
in de Rabobank twee mannen 
zaten om een groot bedrag aan 
geld op te nemen. De medewer-
kers van de bank vertrouwden 
dit niet. De ene man, een 23-jari-
ge Castricummer, had met zach-
te dwang de andere man, een 
52-jarige Castricummer, bewo-
gen om geld voor hem op te ne-
men. Toen de politie ter plaatse 
kwam was de transactie juist be-
zig. De jonge man is ter plaatse 
op heterdaad aangehouden voor 
oplichting. 
‘s Avonds vond een ongeval 
plaats in de steeg achter Pasti-
naak in Castricum. De fi etsster, 
een 53-jarige vrouw uit Castri-
cum, is met onbekende verwon-
dingen per ambulance overge-
bracht naar het ziekenhuis in 
Alkmaar. 

Zaterdag even voor 1.00 uur 
heeft een straatroof plaatsge-
vonden op de Beverwijkerstraat-
weg, vlak na de spoorwegover-
gang. Het slachtoffer vertel-
de dat zij van haar werk kwam 
van de Dorpsstraat en naar haar 
huis fi etste in Heemskerk. Bij de 
spoorwegovergang in Castri-
cum heeft een jongen die ach-
terop een scooter zat haar tas uit 
haar fi etsmand gepakt. Later die 
nacht is na herhaalde geluids-
overlast op de V. d. Scheerlaan 
een wekkerradio in beslagge-
nomen. Eerder werd de radio al 
weggehaald. Omdat de bewoon-
ster weigerde de voordeur te 
openen, is met hulp van een slo-
tenmaker de voordeur geopend 
en de bewoonster is proces-ver-
baal aangezegd. 

Witwedstrijd in kanaal
Akersloot - Er werd niet veel 
gevangen tijdens de witwed-
strijd van HSV in het Noord-
hollands kanaal. Einduitslag A-
groep: Dick Pekel-3250 gram, 
Ron Droog-2250 gr en Nico 
Schouws-1550 gr. B-groep: Si-
mon Schouws-1900 gr, Mar-

cel Aqua-1750 gr, Bart Liefe-
rink-350 gr. Simon wist zijn zus 
Mandy en zijn vader, waar hij 
naast zat, te verslaan. 
De volgende wedstrijd wordt 
gehouden op het Uitgeester-
meer op 13 april, vertrek 7.00 
uur.

Castricum - Vorige week ont-
stond er opschudding in het 
Noord-Hollands duinreservaat. 
Er was een rouwmantel gespot; 
een vlinder die zo goed als uit-
gestorven in ons land. ,,Het is 
een mooi gekleurde vlinder met 
aan de rand van de vleugel een 
gele streep”, vertelt boswach-
ter Ben Hopman. ,,Het is net als-
of de vlinder als rouw een zwarte 
mantel over de vleugels draagt. 
PWN is op het moment be-
zig met het project Zonnige zo-
men. Langs wegen en paden 
worden bomen weggehaald zo-
dat er weer ruimte is voor licht. 
Daarmee komen ook de bloe-
men weer terug. Hierdoor heeft 
de rouwmantel misschien weer 
een kans zich permanent te ves-
tigen en voort te planten.”

Rouwmantel
 in duinen

Kinderen lopen voor kinderen
Castricum - Vrijdag 14 maart 
hebben de kinderen uit groep 5 
Van de Sokkerwei uit eigen ini-
tiatief een sponsorloop gelopen 
voor weeskinderen en gehandi-
capte kinderen in Vietnam. Ze 

kwamen op het idee nadat een 
moeder in de klas had verteld 
over het vrijwilligerswerk dat ze 
in januari in Vietnam heeft ver-
richt. Floor, Guus en Saar had-
den de organisatie in handen. 

Het bedrag dat ze bij elkaar heb-
ben gelopen? Driehonderd eu-
ro! Het geld wordt gebruikt voor 
kindertafeltjes en –stoeltjes, me-
dicijnen en goede voeding voor 
het kindertehuis in Da Nang.

Einde seizoen Salamander
Castricum - Het seizoen zit er 
weer op voor de zeevissers van 
De Salamander. Hielke Boom-
sma ging er uiteindelijk met de 
eerste prijs vandoor en mag zich 
weer kampioen noemen. 
Vorig jaar was de totale lengte 
van gevangen vis rond de acht-
tien meter, dit jaar viste Hielke 
bijna 34 meter bij elkaar en hij 
ving de meeste vis per wedstrijd; 
acht meter. 
Bovendien was hij genomineerd 
voor sportman van het jaar 55+. 
Willem Olbers werd tweede met 
13 cm verschil en Leon Juffer-
mans eindigde als derde. Ook 
de vangsten waren bijzonder. De 

grootste platvis is gevangen door 
Willem Olbers en Ronald Wem-
pe, een exemplaar van 38 cm. 
Nico Mooij had de grootste zee-
baars van 42 cm. 
Cor Juffermans wist een zeepa-
ling te vangen van 32 cm. Zee-
baars, wijting, makreel, tong, 
schar, bot en op de laatste dag 
en in de allerlaatste minuut een 
tarbotje van 17 cm.
De winnaars van vorige week 
zondag; waren Nico Mooij met 
505 cm, Hielke Boomsma met 
306 cm en op de derde plaats 
Erik van Duuren met 300 cm. Op 
foto Hielke Boomsma met zee-
baars.

Einde seizoen Salamander

Castricum - Op donderdag 3 
april zullen Jeannette Admiraal 
en Louise Schalkoort tijdens 
de bijeenkomst De Ochtenden 
naast een demonstratie AED 
ook uitleg geven over de wer-
king van de AED en het zes mi-
nuten project van de gemeente 
Castricum toelichten. Aanvang 
10.00 uur in de bibliotheek. In 
Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 
1000 inwoners een circulatiestil-
stand, ook wel hartstilstand ge-
noemd. Dit betekent ongeveer 
15.000 à 16.000 reanimaties per 
jaar in Nederland, dat zijn 300 
slachtoffers per week. Binnen 
zes minuten moet zijn gestart 
met reanimeren en, indien no-
dig, een elektroshock met een 
AED worden toegediend.

Leer omgaan 
met de AED

Castricum - Het Reumafonds 
bedankt alle collectanten, co-
mitéleden en bewoners in Cas-
tricum voor hun grote inzet en 
bijdrage aan de landelijke col-
lecteweek. Tijdens de collecte 
van 10 tot en met 15 maart is in 
Castricum en Bakkum in totaal 
8.124,08 euro opgehaald.  Hier-
mee levert  Castricum een be-
langrijke bijdrage aan de reuma-
bestrijding in Nederland.

Opbrengst 
collecte

Castricum - Is praten in de Ne-
derlandse taal soms moeilijk? Ga 
dan naar SamenSpraak in de bi-
bliotheek, dat kan iedere laatste 
vrijdag van de maand. Op vrij-
dag 28 maart wordt gepraat over 
gezondheid. Anderstaligen zijn 
welkom van 9.30 tot 11.00 uur op 
de Geesterduinweg 2. 

SamenSpraak

Collecte sport 
gehandicapten

Castricum - Van 30 maart tot 
en met 5 april wordt een collec-
te gehouden door het Fonds Ge-
handicaptensport die zich inzet 
voor alle sporters met een han-
dicap. 
Van alle mensen met een han-
dicap kunnen circa 2,2 miljoen 
mensen niet zomaar meedoen 
aan sport. Zij hebben een aan-
passing nodig om zelf te kunnen 
sporten. Denk bijvoorbeeld aan 
een rolstoel (rolstoeltennis, rol-
stoelbasketbal), aan spelregels 
die net wat anders zijn of aan ex-
tra begeleiding, aangepaste dou-
ches en toiletten. Of bijvoorbeeld 
een lift om iemand het zwembad 
in te laten of op een paard te til-
len.
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Jong Talent in het 
paleis van de koning

Uitgeest - Als afsluiting van het 
seizoen geven de kinderen van 
Toneelgroep ‘Jong Talent’ op za-
terdag 29 maart een mooie voor-
stelling. Deze vindt plaats in het 
clubgebouw van speeltuinver-
eniging Kindervreugd aan de 
Middelweg 108-110 in Uitgeest. 
In twee toneelstukken laten de 
kinderen zien wat er zich alle-
maal afspeelt in het paleis van 
de koning. De eerste voorstel-
ling, die speciaal voor leeftijds-
genootjes wordt gehouden, be-
gint ‘s middags om 14.00 uur. 
Ook ‘s avonds om 19.00 uur gaan 
ze het toneel op, dan zijn familie 
en vrienden uitgenodigd. 
Sinds de herfstvakantie zijn de 
kinderen van toneelgroep “Jong 
Talent” elke woensdag en don-
derdag avond druk in de weer 
geweest. Onder leiding van Ger-
da Pie leerden zij teksten uit het 

hoofd, werd er geïmproviseerd 
en beleefden ze vooral heel veel 
plezier. Dit resulteert uiteindelijk 
in twee prachtige toneelstukken, 
die zich beiden afspelen in het 
paleis van het staatshoofd. Het 

eerste stuk gaat over de slech-
te voedingsgewoonte van de ko-
ning en de koningin. De raads-
heren hebben wel goede raad, 
maar het is afwachten of zij zich 
hierdoor beter gaan voelen.
In het tweede stuk heeft de ko-
ning een heel slecht humeur. Het 
is nog maar de vraag of hier ver-
andering in komt en of hij uitein-
delijk weer wat vrolijker wordt. 

Leden van de speeltuin kunnen 
de voorstelling gratis bezoeken. 
Aan niet-leden wordt een klei-
ne bijdrage gevraagd van 2 eu-
ro. Dit is inclusief koffie en een 
lootje voor de afsluitende loterij. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht op de website van de 
speeltuin, www.speeltuinuit-
geest.nl.
De foto’s zijn van de uitvoering 
in 2013.

Uitgeest - Theo Tromp en Ro-
nald Plant begonnen jaren ge-
leden onder het genot van een 
biertje met het idee: een Blues-
festival in Uitgeest.

Zelf gaan ze al jaren naar het 
jaarlijkse Blues Festival in Den 
Burg op Texel en daar werden de 
plannen gesmeed om ook in Uit-
geest iets met Blues te doen.
Bierencafe Thijs, Live Café De 
Balken, ’t Portiertje en Buona 
Sera reageerden enthousiast op 
de plannen van de Uitgeesters 
om op zondag 6 april van 16.00 
tot 23.00 uur het festival Lakesi-
de Blues te organiseren. Diverse 
bands werden benaderd, uit de 

regio maar ook daarbuiten. 
de deelnemende bands zijn: 
B.B.R. Band – Bloes Broers – E.B. 
Blues Band – de Bikkels – Duke-
town Slim – Blue Six – Lino and 
Friends – Ruben Hoeke Band. 
Ruben Hoeke is dit jaar uitgeroe-
pen tot de beste Blues Rock gi-
tarist van de Benelux.
Bewust is gekozen voor een la-
ge entree: passe-partout kaar-
ten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij bovenstaande café’s 
en slijterij Vreeburg voor 5 euro. 
Op de dag zelf kosten de kaar-
ten 7,50. Gehoopt wordt op een 
zéér geslaagde dag zodat het 
een jaarlijks terugkerend Festi-
val wordt.

Lakeside Blues in 4 café’s
Uitgeest krijgt eigen 
Bluesfestival op 6 april

De initiatiefnemers Theo (Tjoe) Tromp en Ronald (Ficus) Plant

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

www.wereldwinkelheemskerk.nl

Pasen: een ei hoort erbij!
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Aart Staartjes:
,,Kinderprogramma’s gaan 
tegenwoordig veel te snel”

Een maquette van de  
SLAG BIJ WATERLOO

van 30 m2

Foam Paul Huf
Award 2014:

,,Kinderprogramma’s gaan ,,Kinderprogramma’s gaan ,,Kinderprogramma’s gaan 
tegenwoordig veel te snel”tegenwoordig veel te snel”tegenwoordig veel te snel”

Ronaldo scoort 
op alle fronten

En de winnaar is...

Winleuke prijzen

Gratis magazine
Gratis magazine

Plus-Wijzer
Lees de in deze krant

opgenomen 50 pLus-Wijzer
via de aparte Link op deze site

Of ga naar 
www.50pluswijzer.nl

http://www.castricummer.nl/news_ct/news_ct_wk13_50plus_2014.pdf
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Zaterdag 29 maart junioren:
Stormvogels A1-Uitgeest A114:30
Uitgeest B1-RODA 23 B1 14:45
Uitgeest B2-Adelbert St B1 14:30
Uitgeest B3-Kolping Boys B6 14:30
Uitgeest B4-Jong Holland B3 12:15
Uitgeest C1-Helder Den FC C1 12:45
Uitgeest C2-Koedijk C2 14:30
Uitgeest C3-George st C1 12:30
Uitgeest C4-LSVV C6 14:30
Uitgeest C5-HSV C4 13:00
Uitgeest C6-Uitgeest D5 16:00
Pupillen:
Uitgeest D1-DIOS D1 16:00
Uitgeest D2-ZOB D2 10:00
Uitgeest D3-Castricum D3 11:00
DTS D4-Uitgeest D6 10:35
Uitgeest D7-Fortuna Wormerv. D8 11:30
Uitgeest D8-WSV 30 D6 13:00
Uitgeest MD1-DSS MD1 09:00
Uitgeest MD2-Foresters de MD1 10:00
SVW 27 E3-Uitgeest E2 10:15
Uitgeest E3-Graftdijk E1 09:00
Limmen E4-Uitgeest E5 11:00
Meervogels 31 E5-Uitgeest E6 09:00
Uitgeest E9-Kolping Boys E14 11:30
Uitgeest E10-Koedijk E10 11:30
Uitgeest ME1-Berdos ME1 10:15

AFC ‘34 F1-Uitgeest F1 09:00
Uitgeest F4-Kolping Boys F3 09:00
Vrone F7-Uitgeest F5 08:45
Koedijk F6-Uitgeest F6 08:45
Duinrand S F1-Uitgeest F7 09:00
Uitgeest F8-HSV F3 09:00
LSVV F9-Uitgeest F9 11:15
DTS F4-Uitgeest F10 09:00
Koedijk F8-Uitgeest F11 09:00
Uitgeest F12-Foresters de F10 10:15
Uitgeest F13-DTS F6M 09:00
Duinrand S MP1-Uitgeest MP1 09:00
Uitgeest MP2-HSV MP2 09:00
Uitgeest KB1 09:00
G-team:
Oosthuizen G1-Uitgeest G114:00
Uitgeest JG1G Friends Leaque bij HOSV 
Meisjes: 
WSV 30 MB1-Uitgeest MB1 13:00
Limmen MC1-Uitgeest MC1 14:45
Kolping Boys MC1-Uitgeest MC2 13:15

Zondag 30 maart senioren: 
Uitgeest 6-Kennemers 5 10:30
Egmondia 2-Uitgeest 7 12:00
Meisjes: 
Uitgeest MA1-Foresters de MA1 10:30

FC Uitgeest verliest in 
hectische derby

Uitgeest - Terwijl iedereen de-
ze week de gevolgen gaat on-
dervinden van de organisa-
tie van de nucleaire top in Den 
Haag, er een komen en gaan is 
van staatshoofden uit de wereld 
om vrede te brengen, was het 
soms oorlog op een mooie zon-
dagmiddag in Uitgeest. Drie ro-
de kaarten, een aantal gele, een 
uit de wedstrijd geschopte spe-
ler van FC Uitgeest en een ver-
nielde ruit bij de ingang van de 
kleedkamer markeerden het 
“vredesoverleg” tussen DEM en 
FC Uitgeest. 

FC Uitgeest moest het zondag 
doen zonder Sander van den 
Helder en keeper Erik Alders. 
De start van FC Uitgeest was 
niet slecht maar al in de 10e mi-
nuut ontstond er kortsluiting in 
de verdediging van FCU waar-
na middenvelder Schoo de sco-
re eenvoudig kon openen. 0-1. 
FC Uitgeest knokte zich terug 
in de wedstrijd. In de 24e mi-
nuut leidde dat bijna tot de ge-
lijkmaker van Nick van der Valk 
maar hij zag zijn kopbal via de 
keeper en de lat over het doel 
gaan. In de 29e minuut ontplof-
te de wedstrijd vanuit het niets. 
Een door DEM met opzet over de 
zijlijn gespeelde bal bij een bles-
sure van FC Uitgeest, werd door 
Michael Kristel na de spelher-
vatting over afstand keurig te-
ruggespeeld naar DEM. De pas 
17-jarige Mike Olgers moet dat 
zijn ontgaan en stoomde op in de 
richting van het DEM-doel. Wat 
volgde was een schandalige re-
actie van DEM die Mike belaag-
de als was het een demonstrant 
op de topconferentie in Den 
Haag. Het ergst maakte Eric Klijn 
het die vervolgens volkomen te-

Helaas waren er in de derby 
tegen DEM weinig voldoen-
des te vergeven. Als een van 
de weinigen wist Bart Jans-
sen zijn normale niveau te ha-
len. Bart staat voor: vechtlust, 
arbeid en onverzettelijkheid. 
FCU volg Bart.

Bakkum en 
Krookspeler

recht met rood van het veld werd 
gestuurd. Bij zijn gang naar de 
kleedkamer vond de woeden-
de speler het daarna nodig om 
een ruit in te slaan. Toen er ein-
delijk weer gevoetbald werd was 
het wederom Nick van der Valk 
die bijna de gelijkmaker scoorde. 
Ook nu weer werd zijn kopbal 
gestuit door de lat. In de daar-
op volgende tegenaanval liet de 
verdediging van FC Uitgeest zich 
wederom verrassen. De uitste-
kende spits de Vries profiteer-
de fraai. 0-2. In de 44e minuut 
was het blijkbaar “paybacktime”. 
Lensen van DEM zag “zondaar” 
Mike Olgers de bal aannemen 
en plaatste een ongenadig harde 
en gemene tackle op de enkels 
van de jonge speler. Dieprood en 
schandalig vonden zelfs de fans 
van DEM achteraf. Scheidsrech-
ter Wateler hield het slechts bij 
geel. Direct na rust bestrafte hij 
een lichte overtreding van Gio-
vanni Cyrus met een tweede gele 
kaart. Tien tegen tien dus weer. 

Het aangeslagen FCU zakte 
daarna steeds verder weg in het 
moeras terwijl DEM steeds be-
ter ging voetballen. In de 59e mi-
nuut was het Schoo die de wed-
strijd definitief besliste. 0-3. Twee 
minuten later was het weer raak. 
Ditmaal was het Stals die voor de 
Beverwijkers scoorde. 0-4. In de 
64e minuut volgde de derde rode 
kaart van de wedstrijd. Een lichte 
overtreding van Kick Smit werd 
tot stomme verbazing van ieder-
een door scheidsrechter Wateler 
bestraft met direct rood. Zo was 
er na het laatste fluitsignaal heel 
wat te bespreken maar bleef 
toch vooral het onsportieve ge-
drag van een paar DEM spelers 
op het netvlies hangen. FC Uit-

geest inmiddels moet zich maar 
gaan voorbereiden op het spelen 
van degradatievoetbal. De ingre-
diënten daarvan zijn: noeste ar-
beid, onverzettelijkheid, vecht-
lust en geloof in een goede af-
loop. Iets anders zit er niet op. 
(De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: de Lang, Cyrus, 
Janssen, Kristel, Hollenberg, 
Smit, Olgers (45e de Jong), 
Koedijk (60e Half), den Nijs 
(84e Putter), van Boxtel, van 
der Valk. 

Burger Alert in Uitgeest 
via Whatsapp
Uitgeest - Ruim 600 inwoners 
van Uitgeest zijn sinds kort aan-
gesloten op Whatsapp-groe-
pen met als doel de buurten en 
straten van Uitgeest veiliger te 
maken. Het gaat om een par-
ticulier initiatief via de websi-
te www.112-uitgeest.nl De initi-
atiefnemers hadden gehoopt op 
100 tot 150 deelnemers, maar de 
belangstelling blijkt veel groter. 
Ruim 90 procent van het grond-
gebied van de gemeente wordt 
nu ‘gedekt’ door Burger Alert.
Bovendien wordt samengewerkt 
met Akersloot.
In de korte tijd van het bestaan 
van Burger Alert is negen keer 
melding gemaakt van een ver-
dacht feit. In één geval is daar-

na ook de politie verwittigd. Bo-
vendien kon na een inbraak op 
de Bergstraat het kenteken van 
een verdachte auto aan de poli-
tie worden doorgegeven.
Aanmelden kan door het sturen 
van een e-mail met daarin het 
06-nummer en de straat waar 
men woont naar: contact@112-
uitgeest.nl Daarna ontvangt men 
via Whatsapp een bericht met 
instructies.

Burger Alert is een particu-
lier initiatief; het moet niet ver-
ward worden met Burgernet van 
de overheid. Bij Burgernet ont-
vangen de deelnemers spraak-
berichten of e-mails vanuit de 
meldkamer van de politie.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR :

VRIJWILLIGERS VOOR MIDGETGOLFPARK HEEMSKERK !!
Speciaal voor de weekenden is het midgetgolfpark Heemskerk op zoek naar 

enthousiaste vrijwilligers die goed met kinderen en volwassenen kunnen omgaan 
en het ook leuk vinden om ons park te beheren die dag!

De vrijwilliger zorgt samen met 2 medewerkers van de Hartekamp Groep
voor de klanten, het afrekenen en verkoop van ijsjes, drinken en snoep.

Werkzaamheden zijn normaal van 12.00 tot 17.00 uur.
Gemiddeld 2 of 3 dagen in de maand doen we een beroep op jou 

en dat kan op zaterdag of op zondag zijn!
Het seizoen begint op 01 juni en duurt tot 30 september.

Lijkt het je leuk om sturing te geven aan een project zoals deze, samen te werken met mensen 
met een beperking en kinderen met hun ouders, opa en oma’s een leuke middag te bezorgen, 

reageer dan!!

Wij zijn in ieder geval op zoek naar jou!!!!

Met vriendelijke groeten,
Het midgetgolfteam,

Heero van Dam

www.midgetgolfheemskerk.nl
Voor meer informatie: 06-26086036 of midgetgolfheemskerk@hotmail.com
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De veelzijdige collectie 
van Shoes van den Broek

Polderbaan dicht; niet rustiger
Op de voorpagina van De Castricummer van twee weken geleden staat 
dat de Polderbaan zes weken niet wordt ingezet voor vliegverkeer van-
wege de Nuclear Security Summit en het daaropvolgend groot onder-
houd aan de baan. Gesteld wordt dat het daardoor rustiger wordt in 
Castricum en omgeving.
Echter; niets is minder waar, er is juist veel méér geluidsoverlast door 
overvliegende vliegtuigen, ze vliegen af en aan. Zelfs ’s nachts wordt nu 
recht over de woningen in Castricum aangevlogen in tegenstelling tot 
de gebruikelijke nachtaanvliegroute van de Polderbaan óm Castricum 
heen. Na contact met BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) is dui-
delijk geworden dat de Polderbaanaanvlieg-route nu gebruikt wordt als 
aanvliegroute voor de Zwanenburgbaan. Dit zal de komende vier weken 
nog zo blijven, zodat er absoluut geen enkele rust in Castricum komt. 
Naam bekend bij de redactie.

Van den Ende Education 
begeleidt leerlingen naar succes

Heiloo - Van den Ende Educa-
tion staat voor begrijpend lezen 
voor tieners, extra Engels voor 
basisschoolleerlingen en CITO-
examentrainingen in de kern-
vakken Nederlands, Engels en 
wiskunde. 
Van den Ende Education wordt 
gerund door Ruud en Sølvi van 
den Ende; twee enthousiaste en 
dynamische eerstegraadsdocen-
ten Engels met jarenlange er-
varing in het (tweetalig) voort-

gezet onderwijs. Het lezen, be-
grijpen en zich concentreren op 
het lezen van lange, moeilijke en 
saaie teksten kost tieners steeds 
meer moeite. ,,Wij hebben ons 
gespecialiceerd in de leesme-
thode van de Amerikaanse do-
cente en leesexpert Cris Tovani”, 
zegt Ruud. 
,,Sølvi heeft workshops en les-
sen van Cris Tovani gevolgd in de 
Verenigde Staten.” Ruud is naast 
docent Engels ook NLP Mas-

Castricum - Vaste klanten we-
ten het al, maar er zijn nog 
steeds mensen die heel ver-
rast reageren als ze kennisma-
ken met de nieuwe gemoderni-
seerde winkel en de uitgebreide, 
smaakvolle collectie van Shoes 
van den Broek.
Niet alleen dames die op zoek 
zijn naar elegante schoentjes 
kunnen hier terecht; ook wie 
comfort hoog in het vaandel 
heeft kan kiezen uit een groot 
assortiment. De voorjaarscollec-
tie bestaat  uit leuke schoenen in 
diverse kleuren. Ook voor dege-
ne ie steunzolen draagt is er een 
ruime collectie waarbij de bin-
nenzool uitneembaar is, waar-
onder sandalen. Zowel de dich-
te schoentjes als de sandalen 
zijn allemaal met leer gevoerd 
en verkrijgbaar met een brede 
leest. Verder bestaat het aan-
bod uit elegante teenslippers, le-
ren muiltjes en ballerina’s.  Bij 
het inkopen let Evelien vooral op 
kwaliteit en pasvorm. ,,De mees-
te dames werken tegenwoordig. 
Zij willen er graag verzorgd uit-
zien en zoeken een schoentje 
dat ook lekker zit.” 
De nieuwe voorjaarscollectie  
voor heren is ook gearriveerd; 

een breed assortiment, zowel 
klassiek als sportief , zelfs tot en 
met  maat 48.  Ook  voor de he-
ren heeft de collectie uitneem-
bare binnenzolen. Daarnaast 
heeft Evelien van den Broek zich 
gespecialiseerd, naast het gro-
te aanbod van veiligheidsschoe-
nen, in het verkopen van gerief-
lijke wandelschoenen. De wan-
delschoenen voor dames en he-
ren zijn van het Italiaanse merk 
Grisport: lichtgewicht en wa-
terdicht. Voor alles geldt dat de 
verhouding prijs-kwaliteit uit-
stekend is. Een aparte vermel-
ding verdient de unisex Hummel 
sneakers,  verkrijgbaar in de ma-
ten 36 tot en met 48.
Evelien is ontzettend blij met 
haar nieuwe winkel op de hoek 
van de Beverwijkerstraatweg en 
Gasstraat: ,,Het is een prachtig 
punt. Er zijn zelfs treinreizigers 
die hun reis onderbreken om 
hier schoenen te kopen.” Daar-
naast prijst zij de ruimte en de 
grote etalages die zij nu tot haar 
beschikking heeft. Het adres is 
Beverwijkerstraatweg  6 - Cas-
tricum, tel.: 0251–650190, info@
shoesvandenbroek.com. Bezoek 
ook eens www.shoesvanden-
broek.com. 

ter Practitioner. ,,Wij krijgen zeer 
positieve reacties van de leer-
lingen in onze klassen en wil-
len met Van den Ende Education 
nog meer leerlingen kennis laten 
maken met de Tovanimethode. 
Veel leerlingen uit het basis- en 
voortgezet onderwijs in Heiloo, 
Castricum, Uitgeest en Limmen 
zijn al door Van den Ende Edu-
cation geholpen. Wij geven ook 
trainingen aan docententeams 
op locatie door het hele land.”
,,Ook geven wij cursussen Pre-
TTO English om de Engelse vaar-
digheden te vergroten van ba-
sisschoolleerlingen die de over-
stap maken naar het (tweeta-
lig) voortgezet onderwijs”, ver-
volgt Sølvi.
,,In oktober 2014 starten wij ook 
met Engels voor leerlingen uit 
groep 7. In april en mei 2014 ver-
zorgt Van den Ende Education 
CITO examentrainingweekends 
voor de drie kernvakken Engels, 
Nederlands en wiskunde A+B 
op mavo/havo en vwo niveau.” 
Van den Ende Education is ge-
vestigd in het Willibrordus Busi-
ness Centrum aan de Kenne-
merstraatweg 464 in Heiloo. Voor 
meer informatie www.vandenen-
de-education.nl.

Velsertunnel in 2016 dicht
Velsen - De renovatie van de 
Velsertunnel vindt definitief 
plaats in 2016. Dat meldt Rijks-
waterstaat. De tunnel gaat tijde-
lijk dicht om de renovatiewerk-
zaamheden veilig uit te kunnen 
voeren. Daarnaast moet Rijks-
waterstaat de nieuwe tunnel-
technische installaties uitgebreid 

testen. In april wordt bekend hoe 
lang de afsluiting duurt.
De Velsertunnel is bijna 60 jaar 
oud en toe aan een grote reno-
vatie. Rijkswaterstaat laat onder 
meer de doorrijhoogte van de 
tunnel vergroten, zodat er min-
der incidenten plaatsvinden met 
te hoge vrachtwagens. De reno-

vatie van de Velsertunnel is een 
complexe operatie die forse ver-
keershinder met zich meebrengt. 
Rijkswaterstaat betrekt de loka-
le overheden en ondernemers bij 
het opstellen van een plan met 
bereikbaarheidsmaatregelen om 
de verkeershinder te verminde-
ren. Daarin staan onder meer 
omleidingsroutes en verkeers-
maatregelen om ervoor te zor-
gen dat de regio bereikbaar blijft. 

Open dag op 2 april
,,Het is slim om te 

kiezen voor techniek!”
IJmuiden - Op 2 april is er bij 
het Technisch College Velsen 
(TCV) en het Maritiem Colle-
ge Velsen (MCV) een voorlich-
tingsavond georganiseerd voor 
leerlingen die willen overstap-
pen naar een andere school. De-
ze avond is voor havo, mavo of 
vmbo leerlingen in het tweede of 
derde leerjaar die op basis van 
resultaten of motivatie een an-
dere school zoeken. 
Op deze scholen is de praktijk 
het uitgangspunt. Theorie staat 
zoveel mogelijk ten dienste aan 
die praktijk. Het TCV en MCV zijn 
scholen voor doeners die liever 

leren door te doen. Hier zijn leer-
lingen succesvol die dat voor-
heen niet waren. De sleutel ligt in 
het beroepsonderwijs dat ruimte 
biedt aan jongeren om bezig te 
zijn en vanuit actie te leren.
Hier worden leerlingen opgeleid 
met een beroep voor ogen. Be-
roepen waar straks ook echt een 
goede baankans in is. De rege-
ring tekende vorig jaar het Tech-
niekpact met als doel het toe-
komstig tekort aan technisch 
personeel te bestrijden. ’Eén op 
de vier’ is de landelijke leus, één 
op de vier werkenden is strak 
aan het werk in een beroep dat 

te maken heeft met techniek. En 
dat komt heel goed uit voor wie  
liever bezig is in plaats van stil te 
zitten. Via het vmbo kunnen jon-
geren ook de HBO opleiding be-
halen. Het TCV en MCV kennen 
zogenaamde doorlopende leer-
lijnen met de Maritieme Acade-
mie Holland en met het NOVA 
College, de Tata Steel Academy 
en andere ROC’s. Hierdoor kun-
nen de leerlingen doorleren in 
een MBO en zo mogelijk HBO 
route. Soms versneld en soms 
ook juist met meer specialisatie. 
Eén ding is zeker, het is slim om 
te kiezen voor techniek. 

Ga op 2 april om 19.30 uur naar 
de school aan de Briniostraat 12 
in IJmuiden zodat de persoon-
lijk kansen op een succesvolle 
schoolloopbaan kunnen worden 
verkend. 

Burgemeesters nemen 
afstand woorden Wilders
Castricum - De burgemeesters 
van de BUCH-gemeenten (Ber-
gen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) 
nemen met de meest krachtige 
bewoordingen afstand van de 

woorden van PVV-leider Wilders 
van vorige week. 

Dat laten zij gezamenlijk we-
ten in een persverklaring. ,,Zijn 

woorden blijven niet zonder ge-
volgen en leiden tot angst, ver-
driet, zorgen en boosheid bij de 
Marokkaanse gemeenschap. 
Ook in onze gemeenten. Wij voe-
len de sterke behoefte om tegen 
de Marokkaans-Nederlandse in-
woners van onze gemeenten te 
zeggen dat we naast hen staan 
in de morele verontwaardiging 
over de woorden van Wilders.”
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wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Leuke acties bij Jumbo
Uitgeest - Van 10 maart tot en 
met 13 mei is er een reuze leu-
ke actie bij Jumbo Uitgeest. Er 
kan gespaard worden voor zo-
genaamde uitzegels, per 10 eu-
ro aan boodschappen krijgen de 
klanten 1 waardezegel. Als er 5 
zegels op een kaart gespaard 
zijn geeft dat recht op een kor-
tingvoucher ter waarde van 5 
euro voor diverse dagjes uit. Al-
le klanten kunnen per persoon 
sparen voor maximaal 3 korting-
vouchers. Er kan gekozen wor-

den voor 40 verschillende dag-
jes uit! Zie voor meer informatie 
www.dagjeuitactie.nl.

Onlangs werdf ook een kleur-
platenactie gehouden met als 
hoofdprijs 5 tickets voor het Park 
Archeon. Zoe Guit uit Uitgeest is 
de gelukkige winnares gewor-
den. 
Op maandag 24 maart werd de 
prijs aan Zoe overhandigd door 
de altijd goedlachse en klant-
vriendelijke Kim van Jumbo.

Zoe Guit won vijf vrijkaartjes voor Park Archeon

Sparen voor korting op dagjes uit bij Jumbo Uitgeest

Uitgeest - Zondag stond de 
derby tegen HBC op het pro-
gramma, direct een beladen du-
el bij aanvang van de veldcom-
petie. Met de nodige wind op het 
open terrein in Beverwijk werd 
met een strategie gestart waar-
bij Stormvogels het schot van de 
opponent zou toelaten vanaf een 
meter of acht. Kans op treffers 
zou theoretisch klein moeten we-
zen. Echter, het tegendeel bleek 
waar te zijn. HBC was bijzonder 
trefzeker van afstand en na 7 mi-
nuten spelen keken de Uitgees-

ters al tegen een 3-0 achterstand 
aan.  Jeroen Kuijk verklein-
de vervolgens de achterstand 
door een klein kansje te benut-
ten, maar HBC liet zich hierdoor 
niet van de wijs brengen. Kinder-
lijk eenvoudig wist de tegenstan-
der de defensie van Stormvogels 
te doorbreken waardoor in de 
20e minuut de achterstand was 
opgelopen tot 6-1. Een benutte 
strafworp van Danny Haye bleek 
het laatste wapenfeit van Storm-
vogels te zijn in de eerste helft, 
daar waar HBC vleugels leek te 

     Korfbalflits
       Stormvogels

krijgen en met een riante voor-
sprong van 10-2 de rust wist te 
bereiken.  Werkelijk niets liep bij 
de Uitgeesters, de ploeg speelde 
een duel tegen zichzelf.  Het feit 
dat het een fysiek harde wed-
strijd was en  de scheidsrechter 
veel toeliet, sterkte de ploeg ook 
niet.  Irritiaties kregen de boven-
hand, hetgeen niet bevorderlijk 
was voor het spel.  

De opdracht voor de tweede 
helft was helder,  het spel goed 
verzorgen, opbouwen vanuit 
de structuur en op zoek gaan 
naar goede kansen. Dit lukte 
deels. Hoewel HBC de score in 
de tweede helft wist te openen 
volgden aansluitend drie tref-
fers van Stormvogels. Deze kwa-
men op conto van Jord Betjes, 
Demi Erkelens en Danny Haye. 
Even was er  hoop dat het toch 
nog een wedstrijd zou kunnen 
worden ,maar dit vervloog snel. 
Stormvogels kon het initiatief 
niet vasthouden en grossierde 
in fouten. HBC profiteerde hier 
optimaal van en wist vervolgens  
ook  drie maal tot scoren te ko-
men.  In de slotfase van de wed-
strijd wist Demi Erkelens van af-
stand nog tot scoren te komen, 
maar voor het toekennen van de 
punten was dit slechts een for-
maliteit. Stormvogels ging kans-
loos ten onder met als einduit-
slag 14-6.

Stadsgedichtenwedstrijd
Uitgeest - Wie schrijft het mooi-
ste stadsgedicht van 2014? In-
zendingen zijn tot 8 juli 2014 
welkom via de website www.de-
nationalestadsdichtersdag.nl
Op deze website is alles te vin-
den over de voorwaarden voor 

inzending. De eerste prijs voor 
dit tiende nationale stadsdich-
tersconcours bedraagt 500 euro. 
Voor de winnaar van de  tweede 
prijs ligt 250 euro klaar en voor 
de winnaar van de derde 100 eu-
ro.

Honden niet op speel-
plaats Dotterbloem
Uitgeest - Vanuit de buurt is 
er een dringend verzoek aan 
de baasjes van honden om de-
ze niet uit te laten op of bij de 
nieuwe speelplaats aan de Dot-

terbloem. Spelende kinderen 
(en hun ouders) hebben gere-
geld last van hondenpoep in hun 
speelomgeving. Het spreekt van-
zelf dat dit niet de bedoeling is.

Auto uitgebrand aan Busch en Dam
Uitgeest - De brandweer van 
Heemskerk werd vorige week 
woensdagmiddag omstreeks 
half 12 gealarmeerd voor een 
autobrand aan het Busch en 
Dam in Uitgeest.

Ter plaatse stond een personen-
auto in de brand waar inmid-
dels de vlammen al uitsloegen. 
De auto is door de brand groten-
deels verwoest. Een bergingsbe-
drijf heeft de auto afgevoerd.
De geschrokken bestuurder 
raakte niet gewond en werd door 
de politie opgevangen. Mogelijk 
is kortsluiting de oorzaak. (bron: 
112-uitgeest.nl)

Groot volleybaltoernooi in de open lucht
Uitgeest - Dit jaar wordt op 17 
mei voor de 20e keer het groot-
ste buitenvolleybaltoernooi van 
de Zaanstreek georganiseerd, 
waar zowel op professioneel als 
op recreatief niveau wordt gevol-
leybald. 
Heb jij zin in een sportieve dag 
vol gezelligheid met je teamge-
noten, vrienden, familie of colle-
ga’s? Maak ze dan enthousiast 
en stel een team samen voor bij-
voorbeeld recreanten 6 tegen 6 
mix of speel 3 tegen 3 dames of 
heren op verschillende niveaus. 
Inschrijfkosten zijn slechts 24 
euro per team!
Het toernooi vindt plaats op za-
terdag 17 mei op het terrein van 
Sporting Krommenie in Krom-
menie, maar dan op veld 4 naast 

de nieuwe kantine waar om 9.30 
uur de wedstrijden beginnen. 
Jaarlijks wordt dit evenement 
bezocht door een grote hoeveel-
heid enthousiaste volleyballers, 
van jong tot oud, van beginners 
tot echte fanatiekelingen. Ook 
voor de kinderen is er genoeg te 
beleven, zoals een groot spring-
kussen en een tobbedansbaan. 
Vanwege het 20-jarig jubileum 
wordt deze editie afgesloten met 
live muziek en een barbecue tus-
sen 16.00 en 20.00 uur.
Meer informatie over het toer-
nooi is te vinden op www.buiten-
volleybal.nl.
Heb je nog vragen en/of opmer-
kingen dan kun je een e-mail 
sturen naar krovobuitenvolley-
baltoernooi@gmail.com.
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Dekker niet in de raad
Castricum - Op basis van de 
verkiezingsuitslagen werd een 
voorlopige lijst bekend gemaakt 
gebaseerd op het aantal stem-
men per kandidaat. Bij de VVD 
heeft Rob Dekker besloten af te 
zien van zijn benoeming tot ge-
meenteraadslid. Niemand bin-
nen de gemeente kreeg, op de 
lijsttrekkers na, zoveel voor-
keursstemmen als Rob Dekker 
uit Akersloot, waardoor hij zon-
der enig probleem terechtkwam 
op plaats twee van de VVD-lijst. 
Maar voor de aanvang van de 

campagne had Rob al aange-
geven dat hij de belangen van 
Akersloot het best kon behar-
tigen als lid van de raadscar-
rousels waar ‘Akerslootse za-
ken’ aan de orde komen. Daar-
naast zou een volledig raads-
lidmaatschap ten koste kunnen 
gaan van de vele vrijwilligersta-
ken die Rob in Akersloot uitoe-
fent. De definitieve fractie van de 
VVD ziet er nu als volgt uit, Es-
ther Hollenberg, Fred de Haan, 
Inge Ruijmgaart, Linda Hes en 
als reserve Kees Rood.

Geen Culturele Manifestatie
Castricum - Het bestuur van de 
stichting Culturele Manifestaties 
Castricum heeft besloten om in 
2014 geen Culturele Manifesta-
tie te organiseren. In 2012 werd 
het tweede lustrum gevierd met 
voor de tiende keer een succes-
vol evenement in sportcentrum 
De Bloemen. Toen was al dui-
delijk dat de gemeente de sub-
sidie uit het projectenfonds Wel-
zijn ging stopzetten. Tanya de 
Goede: ,,Het is uitermate triest te 
moeten constateren dat een der-
gelijk grootschalig evenement 
voor Castricumse verenigin-
gen en clubs op het gebied van 
zang, dans toneel, muziek, poë-
zie, beeldende vormgeving niet

Castricum - Kitty Meijering ex-
poseert een geheel nieuwe se-
rie bij galerie Streetscape in de 
etalage op het Bakkersplein-
tje. De danseressen en vrouw-
figuren die Kitty schildert, stra-
len passie en vrijheidsdrang uit. 
Vaart is belangrijk in haar doe-
ken. Streetscape is geopend op 
afspraak via info@streetscape.
nl of 06-49994244 en donderdag 
t/m zaterdag en koopzondag 6 
april van 13.00 tot 17.00 uur.

Expositie Kitty 
Meijering

Helios bekommert zich om de 
kleintjes tijdens Koningspelen
Castricum - Het draaiboek ligt 
klaar. Organisatoren Maartje 
Vermij en Janine Schoorl van He-
lios zijn al maanden in de weer. 
Op 25 april komen er tweehon-
derdvijftig Castricumse kleuters 
naar het korfbalveld van Heli-
os om deel te nemen aan de 

Koningspelen. In november vo-
rig jaar ontstond bij Vermij en 
Schoorl het idee om voor de 
kleuters van Castricum ook Ko-
ningsspelen aan te bieden. 

,,Het viel ons op dat er alleen 
voor de midden en bovenbouw 

van de basisscholen wat wordt 
georganiseerd door onze ge-
meente, maar de kleuters wor-
den eigenlijk een beetje ver-
geten. Wij dachten meteen, we 
springen in dat gat’’, legt Schoorl 
uit. Vermij, die dit jaar haar CIOS 
opleiding afrond zocht nog een 
afstudeerproject en zodoende 
begon het een en ander lang-
zaamaan te groeien. Schoorl en 
Vermij benaderden alle basis-
scholen in Castricum met hun 
idee. ,,Eigenlijk waren bijna al-
le scholen direct enthousiast. 
Sommige scholen konden niet 
meedoen omdat de kleuters op 
die dag vrij zijn. Maar we kun-
nen toch op zo’n tweehonderd-
vijftig kleuters rekenen.’’ Kleuters 
van De Klimop, Montessori, Pau-
lus en Visser ‘t Hooft kunnen re-
kenen op een sportieve ochtend. 

Zo’n zestig spelletjes en zo’n ze-
ventig begeleiders staan er voor 
de kleuters klaar. ,,Er zijn  spelle-
tjes variërend van estafetteloop, 
skippybalrace tot korfschieten. 
Ook een springkussen ontbreekt 
niet.’’ Vanuit de gemeente en het 
Oranjefonds was geen sponso-
ring voor de allerkleinsten moge-
lijk. Helios heeft een aantal be-
drijven bereid gevonden om dit 
evenement te sponsoren.

Julia nodigt schrijfster 
uit bij haar presentatie

Limmen - Julia Jurgens (8) van 
de Pax Christi had een speci-
ale verrassing voor haar groep 
vijf. Tijdens haar boekbespre-
king over ‘Floortje wil voetballen’ 
liet ze een zelfgemaakte power-
point presentatie zien. Bij de fo-
to van de schrijfster liep ze naar 
de deur en riep: ,,En dan is hier… 
de schrijfster Suzanne Buis!” Ju-
lia had samen met haar moeder 
en de ouderraad geregeld dat 
Suzanne Buis een bezoek bracht 
aan de school. Na de boekbe-
spreking vertelde Suzanne iets 
meer over haar werk. ,,In kor-

te tijd beseffen de kinderen dat 
ze allemaal een verhaal kunnen 
maken. Bedenken, het filmpje in 
je hoofd zien, is het belangrijk-
ste werk. Het opschrijven of ty-
pen gaat daarna een stuk ge-
makkelijker.” 
Aan het einde van de les was er 
nog even tijd voor een mooi ca-
deau van Julia voor Suzanne en 
van Suzanne aan de school: twee 
Floortjeboeken en een boek van 
de Lizzy-serie. Voor de dyslecti-
sche lezers was er nog een extra 
Lizzy-boek in een speciaal letter-
type.

meer haalbaar is in onze ge-
meente. Vooral omdat de he-
le organisatie volledig draait op 
vrijwilligers en de subsidies be-
steed worden aan accommoda-
tie en technische faciliteiten. Op 
deze manier gaat een belangrijk
verbindend element, dat de ge-
meente zo hoog in het vaandel 
heeft staan, op cultureel gebied 
verloren en moet iedereen het 
weer alleen gaan doen.” De hoop 
van het stichtingsbestuur was 
gevestigd op het nieuw te bou-
wen Kultuurhuis, waardoor de 
kosten aanmerkelijk minder zou-
den zijn, maar door diverse oor-
zaken is realisatie niet voor 2016 
te verwachten. 

Vitesse zakt naar derde 
plaats na verlies

Castricum - Vaak staan du-
els tussen SVW en Vitesse borg 
voor een fijne voetbalmiddag 
voor de toeschouwers. Maar dit 
weekend zat dat er niet bepaald 
in. SVW moest knokken voor de 
punten  om uit de gevarenhoek 
te blijven, terwijl Vitesse zoeken-
de is naar inspiratie voor het res-
terende deel van de competitie. 
Want na twee achtereenvolgen-
de nederlagen en een gat van 
acht punten met de koploper is 
dat laatste nodig om straks met 
een positief gevoel de nacompe-
titie te kunnen ingaan.
Al na zes minuten leek SVW op 
rozen te zitten, toen klungelig 
uitverdedigen direct werd afge-
straft: 1-0. Dat snelle doelpunt 
had de thuisploeg de nodige rust 
moeten geven, maar dat was ook 
aan hun spelpeil nauwelijks te 
merken. Na ruim twintig minuten 
ging de thuisploeg zelf in de fout 
bij het uitverdedigen. Dat leidde 
tot razendsnelle uitval via rech-

terspits Luuk ten Broek, wiens 
geplaatste voorzet feilloos werd 
binnengeschoten door aanvoer-
der Jort Kaandorp: 1-1. Direct na 
rust was het weer raak, toen een 
bepaald niet onhoudbaar schot 
onder keeper Tom Laan door 
in het doel belandde: 2-1. In de 
59e minuut werd het zelfs 3-1 
toen de sterk spelende back Jor-
dy Tiktak plotsklaps alleen voor 
doel verscheen en Tom Laan ver-
raste in de korte hoek. Daarmee 
leek de wedstrijd gespeeld maar 
in de 80e minuut viel alsnog een 
aansluitingstreffer. Invaller Tom 
Spil speelde zich vrij in het straf-
schopgebied en zijn inzet kwam 
via keeper Gerjan Stet uiteinde-
lijk voor de voeten van Lennert 
Beentjes terecht en die zorgde 
voor de 3-2. Maar de hoop op 
meer van de vaste Vitesse-aan-
hang was voor korte duur want 
geen twee minuten later gooide 
SVW met een vierde treffer de 
duel op slot.

Castricum - Slechtziend of 
blind en toch volop in het leven 
staan? Op een inloopmiddag in 
de bibliotheek vertellen mede-
werkers van Visio hoe dat kan. 
Op donderdag 3 april van 14.00 
tot 16.00 uur, deelname is gratis. 
Op de website www.visio.org kan 
men meer informatie vinden. 

Advies voor 
slechtzienden



Succesvolle kalenderpresentatie en 
theatraal weekend in De Bakkerij
Castricum - Na het succes van 
de veiling van afgelopen zondag 
biedt de Bakkerij aankomend 
weekend de allerlaatste pin-up 
kalenders aan. Tijdens de vei-
ling bracht de kalender alleen al 
ruim 200 euro op. De overgeble-
ven kalenders zijn op vrijdag 28, 
zaterdag 29 en zondag 30 maart 
op te halen in de Bakkerij voor 
vijftien euro. Ook voor de men-
sen die gereserveerd hebben is 
dit het moment om de bestelling 
te verzilveren. 
De rest van de veiling was ook 

een succes en bracht ruim 4.000 
euro op voor de Bakkerij en voor 
het Uit Je Bak festival dat eind 
juli wordt gehouden. Op vei-
ling waren onder andere twee 
rondvluchten boven Castricum, 
een ijscokar van Marx O’Larry’s 
en een rondleiding in de Twee-
de Kamer en het Binnenhof be-
schikbaar gesteld door ‘gewone’ 
mensen en Castricumse onder-
nemers.
Op vrijdag 28 maart is er een 
theatrale avond in De Bakkerij 
met twee acts. Het Rotterdamse 

Connection paasbest
Castricum - Connection is vrij-
dagavond 4 april op z’n paas-
best. Dan geeft het koor een 
paasconcert in de Dorpskerk te 
Castricum. Een week later op za-
terdag 12 april wordt hetzelfde 
concert ten gehore gebracht in 
de Sint Andrieskerk te Antwer-
pen. In beeld en geluid wordt het 
paasverhaal verteld. Het verhaal 
wordt zingend verteld, waarbij 
alle muziekstijlen langskomen. 
Het repertoire van Connection 
is gevarieerd; een mix van gos-
pel, pop en een vleugje klassiek, 
vaak begeleid door de eigen 

band en soms a capella. Beel-
den worden groot geprojecteerd 
achter het koor en zijn voor ie-
dereen goed te zien. Hoewel het 
natuurlijk gaat om de zang, ge-
ven de beelden veel verdieping 
aan het concert. Aanvang 20.00 
uur. 
Kaarten kunnen gereserveerd 
worden bij Arno en Margreet 
Philipsson: 0251-653658. Con-
nection zoekt een drummer en 
twee enthousiaste bassen. Voor 
meer informatie over het koor en 
het concert zie www.connection-
hetkoor.nl.

Croonenburg kampioen
Castricum – Zonder ook maar 
een wedstrijd te verliezen zijn 
de B-junioren van volleybalver-
eniging Croonenburg kampioen 
van de tweede klasse gewor-
den. Ook de wedstrijd van afge-
lopen weekend hebben de Croo-
nenburgers met overmacht ge-
wonnen. Naaste concurrent VIP 
uit Purmerend werd met 4-0 ver-

slagen. Met nog drie wedstrij-
den voor de boeg gaan de jon-
gens zich opmaken voor het ko-
mende beachseizoen. OP de fo-
to staand  v.l.n.r.: Martijn Wes-
ter, Pepijn de Leeuw, Alf Schuur-
mans, trainer John Burger, Mike 
Mulder, Darion Kaal. Zittend 
v.l.n.r.: Bryn Boudrie Tupp Pau-
zenga, Gijs Burger.

Moscow Express die als invloe-
den Tom Waits, Johnny Cash, Pri-
mus en The Beatles hebben. En 
verder is er het Heemskerkse 
Wolkenshow die bruisende funk-
rock met gevatte Nederland-
se teksten en een show voor-
zien van kostuums, een danser 
en een boel gekkigheid brengen.
De zaal is om 21.00 uur open en 
de entree is vier euro. Op zater-
dag 29 maart is er, om te seizoen 
af te sluiten, een Apres Ski Party. 
De zaal is om 21.00 uur open en 
de entree is dan gratis.

Bakkum – In Hotel Borst vindt 
op zondag 30 maart vanaf 16.00 
uur een nieuwe editie plaats 
van Jazz in Bakkum. De forma-
tie rond de Castricumse saxofo-
nist Marian Huiberts, The Savoy 
Jazz Band, staat op het podi-
um. De naam van de band is af-
geleid van de beroemde dans-
zaal in New York ‘De Savoy Ball-
room’. De Savoy Ballroom on-
derscheidde zich door zowel 
blank als zwart publiek toe te la-
ten. Het repertoire van de band 
is breed; er wordt aandacht be-
steed aan bekende en minder 
bekende songs uit onder andere 
het American-songbook, maar 
evergreens uit modern repertoi-
re staan ook op het programma. 
De band bestaat uit Francina 

van Batum - zang, Marian Hui-
berts - saxofoon/zang, Jasper 
v.d. Molen - piano, Dennis Babel 
– bas en Cees van Nieuwburg - 
drums/zang. De entree is gratis.

The Savoy Jazz Band 
bij Jazz in Bakkum

Castricum - Bij Roon, Lunch en 
meer in Winkelcentrum Gees-
terduin wordt op maandag 31 
maart een paasbingo gehouden 
van 14.00 tot 16.00 uur. Alle deel-
nemers krijgen een prijsje be-
schikbaar gesteld door de win-
keliers van Geesterduin. Vooraf 
opgeven via tel.: 0251- 671384. 
Ook is er  elke  vrijdagavond een 
open eettafel vanaf 18.30 uur 
waarvoor men zich kan aanmel-
den op hetzelfde telefoonnum-
mer.

Paasbingo 55+

Castricum - Zal het volleybal-
vereniging Croonenburg lukken 
de degradatie te ontlopen? De 
eerste stap is in ieder geval ge-
zet na een 4-0 overwinning op 
Dinto H1. 
Croonenburg heeft eindelijk 
een tegenstander gevonden die 
slechter was in het maken van 
de belangrijke punten boven 
de twintig. Zelfs met het maken 
van persoonlijke fouten waren ze 
Croonenburg de baas. 
Met als hoofdrolspeler de ge-
blesseerde Edwin Gerittsen die 
bijna alles scoorde. Dit alles 
werd mogelijk gemaakt door een 
goed spelende spelverdeler Ray-
mond Wentink. Tijdens de eerste 
set was het nog lang spannend 
met gelijk opgaand puntenver-
loop, maar de overige sets wa-
ren wat makkelijker. Aanstaan-
de vrijdag spelen de heren te-
gen  Keistad (d2) een belang-
rijke wedstrijd tegen degradatie.

Degradatie?

Geen goals voor Limmen
Limmen - Op zondag 16 maart 
stond voor Dames 1 van voet-
balvereniging Limmen de wed-
strijd tegen Overbos op het pro-
gramma. In Limmen werd door 
gemakkelijk gewonnen met 3-0, 
dus Limmen was gewaarschuwd 
voor deze ploeg die momenteel 
in de middenmoot van de rang-
lijst terug te vinden is. Limmen 
begon niet fel en scherp genoeg 
aan de wedstrijd, waardoor ze 

na twintig minuten al tegen een 
2-0 achterstand aankeken. Toen 
werd Limmen feller en werden er 
meer duels gewonnen. Aan de 
andere kant blijft Overbos ge-
vaarlijk met de rappe voorhoe-
despeelsters. In de 35e minuut 
wordt de stand met een pegel 
van afstand op 3-0 gezet. In de 
48e minuut was het weer raak 
voor Overbos en 4-0 werd ook 
de eindstand.

Schoolvoetbaltoernooi
Castricum - Aan de tiende edi-
tie van het Rabobank school-
voetbaltoernooi doen 68 teams 
mee, een record. De speelda-
gen zijn woensdag 2 april (meis-
jes groepen 7 en 8), woensdag 

9 april (jongens groepen 7 en 8) 
en woensdag 23 april (meisjes 
en jongens groepen 5 en 6). Het 
toernooi wordt bij FC Castricum 
gespeeld en de wedstrijden be-
ginnen alle dagen om 13.00 uur.

Limmen - Woensdag 26 maart 
is oud-scheidsrechter betaald 
voetbal Roelof Luinge aanwezig 
zijn op de sponsoravond bij VV 
Limmen. Hij vertelt over zijn pe-

riode als scheidsrechter in het 
betaalde voetbal en gaat in op 
vragen uit het publiek. Aanvang 
20.00 in de kantine van de voet-
balvereniging.

Roelof Luinge bij VV Limmen
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Castricum - Michel Butter komt 
voor het eerst sinds maanden 
weer in actie tijdens de Runner’s 
World Zandvoort Circuit Run. Op 
zondag 30 maart doet hij mee 
aan de 12 km, de hoofdafstand 
van het evenement. 

De 28-jarige marathonloper 
stond door een stressfractuur 
aan zijn heup maanden langs de 
kant. Deze wedstrijd, die over het 
circuit, strand en door het cen-
trum van Zandvoort gaat, is de 
eerste test richting het EK mara-
thon in Zürich aankomende zo-
mer. De Castricummer is een ge-
weldige aanwinst voor deze gro-
te Zandvoortse hardloopwed-
strijd, die over het meest afwis-
selende parcours van Nederland 
beschikt. 
Butter is momenteel de beste 
marathonloper van Nederland. 
In 2012 zette de TDR-atleet tij-
dens de TCS Amsterdam Mara-
thon een indrukwekkende tijd 
van 2.09.58 neer. Met deze tijd 
staat Butter op plaats nummer 
drie in de Nederlandse allertij-

denlijst marathon. 
De laatste keer dat hij in actie 
kwam was tijdens de mondia-
le strijd tijdens het WK in Mos-
kou in augustus, waar hij nood-
gedwongen moest uitstappen 
vanwege de stressfactuur in zijn 
heup. Foto: Karel Delvoye.

Leids Barok Ensemble 
bij Limmen Cultuur

Limmen - Het veertigste con-
certseizoen van Limmen Cultuur 
wordt op zondag 6 april afgeslo-
ten met een optreden van het 
Leids Barok Ensemble. Dit orkest  
bestaat uit veertien strijkers en 
een klavecimbelspeler. Ze heb-
ben  zich gespecialiseerd  in ba-
rokmuziek en boeken al vijfen-
twintig jaar successen  met de 
authentieke uitvoering van de 
prachtige werken uit die periode.
Het Leids Barok Ensemble werd 
opgericht in 1988. Onder lei-
ding van Roelof Balk bespeelt 
men originele instrumenten uit 
de achttiende eeuw, of kopie-
en daarvan, met speciale ba-
rokstrijkstokken. Het repertoire 
bestrijkt de periode van 1600 tot 
circa 1775. Voor het concert in 
Limmen heeft men gekozen voor 
onder meer het Vierde Branden-
burgse Concert van J.S. Bach, 

een Concerto Grosso voor twee 
fl uiten en strijkers van Corelli en 
composities van Telemann, Avi-
son en Richter. Er zijn een drietal 
solisten geëngageerd: de violiste 
Wiveka Elion en de blokfl uitisten 
Isabelle Mercuri en Han Tol. Met 
name deze laatste fl uitist is een 
man met een grote naam. Hij is 
professor aan de Hochschule für 
Künste in Bremen, was jarenlang 
lid van het vermaarde blokfl uit-
kwartet Flanders Recorder Quar-
tet waarmee hij zo’n zeshonderd 
concerten over de hele wereld 
speelde en werkte mee aan be-
langwekkende cd-opnamen.
Het concert vindt plaats op zon-
dag 6 april in de protestantse 
kerk aan de Zuidkerkenlaan in 
Limmen. Aanvang 15.00 uur,
Reserveren van kaarten tel. 072 
5052235 of limmencultuur@hot-
mail.com.

Butter maakt rentree
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Rotary Club Castricum 
steunt De Voedselbank
Castricum - Stichting Voedsel-
bank IJmond-Noord ontvangt  
1.500 euro van Rotary Club Cas-
tricum; de opbrengst van de 
fi lmavond met de fi lm ‘The Mo-
numents Men’.
Voorafgaand aan de wekelijk-
se clubavond van Rotary Club 
Castricum, is er op maandag 17 
maart een korte bijeenkomst ge-
weest op het parkeerterrein nabij 
Restaurant Johanna’s Hof. Huub 
de Kruijff, voorzitter van de Stich-
ting Voedselbank IJmond-Noord, 
was vergezeld van de chauffeur 
van De Voedselbank met zijn 
kortgeleden aangeschafte ‘nieu-
we’ bestelbus.
Uit handen van Ingrid Rookhuij-
zen, voorzitter van Rotary Club 

FCC laat winst liggen
Castricum - FC Castricum heeft 
uit tegen BOL drie punten laten 
liggen. Na een aardige wedstrijd, 
met soms goed combinatievoet-
bal, had de ploeg van coach Ron 
van der Velde recht op de over-
winning. Met name voor rust 
kregen de bezoekers een paar 
riante mogelijkheden terwijl in 
de tweede  helft een glaszui-
ver doelpunt werd afgekeurd. In 
defensief opzicht liet FC Castri-
cum de beste indruk achter. Met 
Daan Hamaker en Stephen Zeil-
stra en niet te vergeten de jon-
ge Thom Heling op links ging 

de deur op slot. Voorin waren er 
kansen voor Remco Hoek (kop-
bal), Justo van de Werf (intikker-
tje) en kwam Sebastiaan Weber 
na een uittrap van Marius Jan-
sen  een millimeter te kort. In 
de tweede helft stond binnen 
een minuut Remco Hoek alleen 
voor de keeper van BOL, die be-
kwaam redde. Halverwege de 
tweede helft maakte A-junior 
Elario Zweet zijn debuut. Zweet 
speelde uitstekend en scoor-
de ook nog. Zijn goal werd af-
gekeurd. Daarmee was de wed-
strijd gespeeld.

Castricum, mocht de voorzitter 
een symbolische cheque ont-
vangen ter waarde van 1.500 eu-
ro; de netto opbrengst van de 
op 17 februari gehouden fi lma-
vond met ‘The Monuments Men’ 
in het Corso Theater. Met deze 
fi lmavond heeft RC Castricum, 
samen met enkele andere Rota-
ry- en Lions- Clubs in onze regio, 
de aanschaf van een goede - ge-
bruikte - bestelbus mogelijk ge-
maakt. Behalve deze eenmalige 
actie, zullen leden van RC Cas-
tricum net zoals in de afgelopen 
jaren gebruikelijk was, inzame-
lingsacties voor De Voedselbank 
IJmond-Noord bij supermarkt 
Deen aan de Torenstraat in Cas-
tricum blijven begeleiden.

Mees naar 
halve fi nale
Limmen - In het weekend van 23 
en 24 maart werden de kwart fi -
nales turnen heren gehouden in 
Waddinxveen. Voor Saturna uit 
Alkmaar kwamen negen turners 
naar deze wedstrijd, waarvan er 
acht de kwart fi nale hebben ge-
haald. Mees Knijnenberg uit Lim-
men turnt dit jaar in de eerste di-
visie, pupil zeven. Mees turn-
de een constante wedstrijd met 
hier en daar wat kleine missers 
en schoonheidsfoutjes. Na de 
zes toestellen, belandde Mees op 
een vierde plaats met 101.95 pun-
ten. Dit betekent dat hij zich mag 
voorbereiden op de halve fi nale 
die op 12 en 13 april in Hoens-
broek gehouden wordt. Tijdens 
deze wedstrijd kunnen er naast 
plaatsing voor de Nederlandse 
kampioenschappen ook fi nale-
plaatsen per toestel bemachtigd 
worden.

Castricum - De zomer is in aan-
tocht, de hoogste tijd dus om weer 
eens te gaan barbecueën. Het kan 
allemaal bij Corso Uit Eten tijdens 
de bbq-week. Zowel binnen als 
buiten op het terras. Verschillen-
de soorten vlees en vis maken de 
gasten zelf klaar Het buffet is on-
beperkt gevuld met salades, friet-
jes en koude en warme sauzen. 
Voor de bbq moet wel gereser-
veerd worden: 0251- 659722.

Corso bbq-week

Castricum - Mardou van Lohui-
zen was eerder dit jaar bij boek-
handel Laan in Castricum om haar 
boek: ‘Droom je leven’ te presen-
teren. Daar was veel animo voor. 
Naar aanleiding van de landelijke 
dag van de astrologie, kwam afge-
lopen zondag Baukje Bok langs. 
Ze geeft het stokje door aan Mar-
dou die haar andere boek: ’Be-
wust Mens-zijn’ presenteert dat 
zich richt op de Maya Astrologie 
en de geboorte-energie. Die kan 
je namelijk uitrekenen. Het begint 
zondag om 14.00 en de toegang is 
gratis.

Bewust Mens-zijn



Buur, poelier, Uitgeesterweg 29 
Schuyt, boekhandel, Middelweg 139 

Dekamarkt, Middelweg 80 
Gemeentehuis Uitgeest, Middelweg 28 

Jumbo, Melis Stokelaan 1-3 
Deen, Anna van Renesseplein 1

Geen krant ontvangen?
OP ONDERSTAANDE 

ADRESSEN KUNT U DE

AFHALEN

Uitgeest - Zaterdag 22 maart  
waren er weer wedstrijden voor 
de 3e divisie turnsters in sporthal 
De Walvis in Beverwijk. 
Annemarie den Boer was als 
eerste aan de beurt voor haar 
wedstrijd. Ze heeft het weer su-
per gedaan en geen grote fouten 
gemaakt en dat leverde haar een 
gouden medaille op. Wij zijn heel 
trots op Annemarie, want de 
nummers 2-3 en 4 hebben zich 
allemaal geplaats voor de halve 
finale Nederlandse Kampioen-
schappen. Unitas heeft namelijk 
gekozen om niet deel te nemen 
aan de Landelijke wedstrijden.

In de vierde en laatste wed-
strijd was Eva Schimmel aan de 
beurt. De 2 senior turnsters Eve-
lien Schouten en Josephine Gi-
lissen deden helaas, i.v.m. een 
blessure, niet mee aan de wed-
strijd. Eva moest als eerste op 
balk en turnt het hele seizoen al 
heel constant en dat resulteerde 
in een mooi cijfer van 11.350 en 
het hoogste cijfer van de dag. Op 
vloer komt ze nog 2 eisen te kort 
en daar kreeg ze toch  0.70 min-
der voor en tijdens haar brug-
oefening had ze een stop en 
dat scheelde haar ook een hal-
ve punt.
Eva is uiteindelijk vierde gewor-
den en dat leverde haar een 
mooie medaille op.
Het was een lange, maar voor 
Unitas zeer geslaagde dag.
Eva en Annemarie zijn ook ge-
plaatst  voor de finale wedstrijd 
op 10 mei in Beverwijk.

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Eva Schimmel

Annemarie den Boer

Uitgeest - Het is dat ik afgelo-
pen week weer behoorlijk wat 
mooie bridgehanden heb ge-
kregen maar anders zou mijn 
bridgedokter toch écht gezegd 
hebben dat ik geïnfecteerd was 
met het Hetty Cupido-complex, 
niet te verwarren met het het 
Betty Asfalt-complex. 
Hetty Cupido, de oudere-jonge-
ren-bridgers van Uitgeest ken-
nen haar nog wel, was een ac-
tief lid van de Bridgeclub, voor-
zitter van de Technische Com-
missie als ik het wel heb, en van-
uit die rol behoorlijk streng, om 
niet te zeggen gevreesd. Als je 
in de laatste 5 minuten van een 
ronde tóch nog even het laatste 
spel wou spelen, keek je eerst 
goed om je heen. Was Hetty in 
de buurt dan liet je dat wel uit je 
hoofd, bang als je was voor een 
publieke schrobbering. 
Maar ze was wel rechtvaardig. 
Helaas leek het er op dat de sta-
tistiek niet altijd rechtvaardig 
voor haar was, want het kwam 
maar al te vaak voor dat Het-
ty slechte kaarten kreeg. Dan 
speelden we vier spelletjes aan 
haar tafel en dan had ze alle vier 

spellen alleen maar gepast en 
als ze dan wél wat punten had 
dan was ze dummy. 

Ik kan u verzekeren, de hele 
avond passen of dummy spelen 
gaat fluks vervelen. Het zou me 
overigens niet verbazen als Het-
ty ‘in the long run’ statistisch ge-
zien even veel spellen leider was 
als tegen heeft gespeeld maar 
ik herken het gevoel. En waar-
schijnlijk herkent iedere bridger 
kent het gevoel: ‘Ik krijg de he-
le avond al waardeloze kaarten’, 
‘Ik zit de hele avond alleen maar 
bij te gooien’, ‘Ik heb nog geen 
enkele opening gehad’. Hieron-
der ziet u de namen van de brid-
gers die géén last hadden van 
het Hetty Cupido-complex, of 
juist goed wisten om te gaan met 
hun rol als tegenstander. Hoog-
ste score was deze avond voor 
Henny Kaandorp-Ans Verheijde 
in de C-lijn. De nrs 2 en 3 in die 
lijn scoren ook al zo hoog, in de 
60%. Bleef er nog wat over voor 
de anderen? In de A-lijn zien we 
bovenaan twee koppels: Arie vd 
Eng-Jaap Willemse en Fred v 
Andel-Ruud Berkhout. Allen ge-

        Bridgenieuws
talenteerde bridgers, maar dit 
seizoen niet opgaand voor de 
hoofdprijs. En de derde plaats in 
de A-lijn is voor Marléne Heijne-
Henk Jonker. Net gepromoveerd 
uit de B-lijn steken zij alle niet 
genoemde toppers in de A-lijn 
de loef af. (Paul Wijte)

De uitslagen:

A-lijn: 1/2 Arie vd Eng-Jaap Wil-
lemse 61,11%; 1/2 Fred v Andel-
Ruud Berkhout 61,11%; 3Marlé-
ne Heijne-Henk Jonker 59,72%;
B-lijn: 1/2 Gré Appelman-Tineke 
v Sambeek 58,85%; 1/2 Wim de 
Wildt-Leo Tromp 58,85%; 3 Jan 
Sinemus-Wim Weber 54,69%;
C-lijn: 1Henny Kaandorp-Ans 
Verheijde 63,33%; 2/3 Joke Ja-
cobs-Jeanne Admiraal 62,50%; 
2/3 Dick Hendrikse-Jac Sintenie 
62,50%;
D-lijn: 1Margriet de Beurs-Ma-
rianne v.d. Klein 59,38%; 2Jan 
vd Booren-Eddy Jansen 55,73%; 
3Riet Balster-Will Griffith 55,21%
E-lijn: 1Marianne de Groot-Hans 
Kollerie 60,42%; 2Gré Krom-Riek 
Koek 56,25%; 3Ank Kager-Annie 
Sanders 54,17%.

26 maart 2014 39
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Ophaaldata restafval
In week 14 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 31 maart.
De Kleis en Waldijk: woensdag 2 april.
De Koog: donderdag 3 april.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 4 april.

Plastic afval
Het plastic afval en kunststofval wordt opgehaald op vrijdag 28 
maart. Met ingang van januari is de ophaaldatum veranderd naar 
de vierde vrijdag van de maand. 

Op vrijdag 28 maart kunnen inwo-
ners van Uitgeest gratis compost 
ophalen op het parkeerterrein bij FC 
Uitgeest, ter hoogte van de Zienlaan 
2. De gemeente houdt deze actie sa-
men met HVC, die de compost heeft 
vervaardigd uit ons groente-, fruit- 
en tuinafval (gft). Door de compost 
te gebruiken in de tuin, hergebrui-
ken we het gft-afval op een nuttige 
manier. 
De compost kan worden afgehaald 
in zakken (zelf meebrengen) of in 
een aanhanger (afdekken met zeil 
of net is verplicht). 
Met de compostactie wil de ge-
meente u belonen voor uw inspan-
ningen om gft-afval te scheiden. Ie-
dere volle groene minicontainer van 
140 liter die u aan de weg zet, staat 
namelijk gelijk aan zo’n 15 tot 20 ki-
lo compost.
Compost gemaakt van gft is een 

zeer goede grondstof voor de bo-
dem. Het verbetert de structuur van 
de grond en regelt de doorlaatbaar-
heid. Bovendien activeert compost 
het leven in de bodem en slaat het 
voedingsstoffen voor planten op. 
Ook gaat het bodemziekten tegen. 
Composteren is goedkoper dan ver-
branden van afval en het veroor-
zaakt geen luchtvervuiling.

HVC zet zich samen met de gemeen-
te Uitgeest en de inwoners in om af-
val zo goed mogelijk te scheiden. 
In afval zitten waardevolle materi-
alen die kunnen dienen als grond-
stof voor nieuwe producten. Door 
afval goed te scheiden, worden de-
ze materialen behouden. Zo maken 
we van uw gft- en groenafval niet al-
leen compost maar ook biogas. Dat 
gas kan gebruikt worden als auto-
brandstof of om te koken.

Twee vergaderingen gemeenteraad
De gemeenteraad van Uitgeest houdt deze week twee openba-
re vergaderingen. Op woensdagavond 26 maart worden de ge-
loofsbrieven onderzocht van de ‘nieuwe raad’ en wordt aanslui-
tend afscheid genomen van de ‘oude raad’. De bijeenkomst in de 
raadzaal begint op een afwijkend tijdstip: 21.00 uur.
Op donderdagavond 27 maart om 20.00 uur begint in de raad-
zaal een bijeenkomst waarin de raadsleden worden beëdigd en 
geïnstalleerd voor de komende raadsperiode 2014-2018.

Informatieavond over zelf bouwen 

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

Stadsgedichtenwedstrijd 2014
Wie schrijft het mooiste stadsgedicht van 2014? Inzendingen zijn tot 8 juli 2014 
welkom via de website www.denationalestadsdichtersdag.nl
Op deze website is alles te vinden over de voorwaarden voor inzending. De eer-
ste prijs voor dit tiende nationale stadsdichtersconcours bedraagt € 500. 
Voor de winnaar van de  tweede prijs ligt € 250 klaar en voor de winnaar van 
de derde € 100.

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

Deze week vergadert zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ gemeenteraad in de 
raadzaal van Uitgeest (foto: gemeente Uitgeest).

Gratis compost uit gft-afval
Dankzij de Jeugd- en Jongerenraad 
krijgen de groepen 8 van de Uit-
geester basisscholen deze weken 
een praktijkles in politiek. De leer-
lingen komen daarvoor naar het ge-
meentehuis, waar ze een ochtend 
lang worden ingewijd in de landelij-
ke en lokale politiek.
Het project ‘Jongeren en Politiek’ 
heeft al tot drie succesvolle bezoe-
ken aan het gemeentehuis geleid. 
De komende weken volgen er nog 
twee (Vrijburgschool en  Binnen-
meerschool).
Na een ontvangst in de raadzaal 
krijgen de groepen een rondleiding 
door de werkvertrekken van ambte-

naren en burgemeester en wethou-
ders in het gemeentehuis, gevolgd 
door een heus debat in de raadzaal. 
Dat gaat over projecten die de leer-
lingen hebben bedacht om Uitgeest 
nog leuker te maken. Per school 
wordt één project als dagwinnaar 
gekozen. De vijf dagwinnaars din-
gen mee naar de eindoverwinning. 
De Jeugd- en Jongerenraad gaat zich 
er sterk voor maken om het winnen-
de project ook werkelijk in Uitgeest 
te laten uitvoeren.

Een ontzettend leuke manier dus 
om de jeugd bij de politiek te be-
trekken.

Samen met gemeenten en wo-
ningcorporaties houdt de provin-
cie Noord-Holland op woensdag 9 
april van 19.00 tot 22.00 uur een 
‘zelfbouwcafé’ in De Lichtfabriek te 
Haarlem. Wethouder Wil Spaander-
man (Uitgeest) geeft als lid van een 
panel onder meer toelichting op de 
steeds succesvoller ontwikkeling 
van kavelproject De Dije.
Wat zijn de mogelijkheden van zelf-
bouw en hoe pak je het aan?  De 
praktijk van A tot Z staat centraal. 
Deelnemers kunnen op deze avond 
informatie, inspiratie, tips en erva-
ringen opdoen over (collectieve) 
zelfbouw. Bijvoorbeeld: wat zijn de 
financiële mogelijkheden? Hoe kom 
ik aan een kavel? Wat zijn de voor-
delen? 
Het zelfbouwcafé is voor (nieuwe) 
zelf bouwers die (samen) een eigen 

droomhuis willen bouwen. Gemeen-
ten uit de regio Haarlem bieden zelf-
bouwkavels aan.
De provincie vindt het belangrijk 
dat haar inwoners de vrijheid heb-
ben om zelf te kiezen waar en hoe 
ze willen wonen. (Collectieve) zelf-
bouw is juist in deze tijd, waar-
in woningcorporaties en ontwikke-
laars steeds minder bouwen, een 
aantrekkelijke optie om betaalbaar 
je eigen droomhuis te realiseren. 
De provincie subsidieert collectieve 
zelfbouw. 

De Lichtfabriek is te vinden aan de 
Minckelersweg 2, 2031 EM Haar-
lem. Meer informatie over (collec-
tieve) zelfbouw in Noord-Holland, 
de subsidieregeling van de provin-
cie en de zelfbouwcafés via www.
noord-holland.nl/zelfbouw. 

Basisscholen krijgen 
politieke les
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