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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Musicalvereniging Time 
Square houdt rommelmarkt

Uitgeest - De jaarlijkse rom-
melmarkt van Uitgeester Musi-
calvereniging Time Square zal 
worden gehouden op zondag 29 
maart. De markt zal ook dit jaar 
plaatsvinden in dorpshuis de 
Zwaan, Middelweg 5 in Uitgeest, 
van 10.00 tot 15.00 uur. De toe-
gang is gratis en ook de inwen-
dige mens zal worden verzorgd. 
Time Square houdt zich van har-
te aanbevolen voor spullen die te 
verkopen zijn, dus als u binnen-
kort van plan bent de zolder of 
de schuur op te ruimen, denkt 
u dan a.u.b. aan de musicalver-
eniging. Als het in goede staat is 

en schoon, kan Time Square het 
gebruiken. Ook (kinder)kleding 
is welkom. Aangezien de ruim-
te beperkt is, kunnen grote meu-
belen niet worden geaccepteerd; 
dat geldt helaas ook voor ‘klas-
sieke’ TV’s en beeldschermen. 
Op zaterdag 28 maart zal Time 
Square met een vrachtauto door 
Uitgeest en omstreken rijden om 
de aangeboden spullen bij de 
mensen thuis op te halen. Time 
Square verzoekt de aanbieders 
de spullen te verpakken in ste-
vige dozen. Voor aanbieden van 
spulletjes kunt u bellen met Gré 
Teeling (310220).

Boomfeestdag op 
basisschool De Vrijburg

Uitgeest - Vorige week woens-
dag was het Boomfeestdag. De 
kinderen van groep 7 van ba-
sisschool De Vrijburg hebben 
de medewerkers van de Buiten-
dienst een fl ink handje gehol-
pen met het planten van diver-
se bomen en struiken. Na een 

welkomstwoordje door wethou-
der Schouten gingen ze aan de 
slag. Er werd hard gewerkt in het 
plantsoen naast de school, dat er 
nu weer prachtig bijligt. De kin-
deren kregen wat lekkers en een 
aandenken als bedankje voor 
hun goede inzet.

Uitgeest - Op zaterdag 28 maart 
kunnen creatieve kinderen weer 
een mooie palmpasenstok ko-
men maken bij speeltuinvereni-
ging “Kindervreugd” in Uitgeest. 
De middag begint om 14.00 uur 
en om ongeveer 16.00 uur is het 
weer afgelopen. Voor versiering 
wordt gezorgd, maar mocht je 
zelf iets leuks hebben, dan mag 
je dat natuurlijk meenemen. Ook 
moet iedereen zelf zorgen voor 
een houten kruis. Leden van de 
vereniging kunnen gratis deel-
nemen, aan niet leden wordt een 
kleine bijdrage gevraagd van 2 
euro. Begeleiding door een vol-
wassene is verplicht voor kinde-
ren van 4 tot en met 6 jaar.

Palmpasen 
in speeltuin

appel / limoen 
merenque taart

9.95
www.deroset.nl
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Uitgeest - Na een hele mooie 
serie voor en vlak na de win-
terstop is FC Uitgeest “effe” van 
“het padje” af. Na de nederlaag 
twee weken geleden tegen For-
tuna Wormerveer was er zon-
dag met 1-2 opnieuw verlies 
ditmaal Zilvermeeuwen. Verve-
lend want tot ruim in de twee-
de helft koesterde de thuisploeg 
een op dat moment verdiende 
1-0 voorsprong die ook over de 
streep getrokken leek te worden. 
Maar in twee minuten tijd ging 
de wedstrijd op zijn kop zoals ze 
dat zo mooi zeggen. Twee tref-
fers van de gasten zorgden voor 
grote vreugde bij Zilvermeeuwen 
en enorm chagrijn bij de thuis-
ploeg en de toeschouwers. Het 
gevolg is dat de ploeg toch weer 
“effe” naar beneden moet kijken 
in plaats van naar de kop van de 
ranglijst. 
FC Uitgeest moest het doen 
zonder de geblesseerde San-
der van den Helder. De man-
nen in groen en geel begonnen 
sterk. Er was duidelijk te merken 
dat men iets wilde goedmaken 

FC Uitgeest ‘effe’ de weg kwijt
Als een team niet goed speelt 
dan is het soms moeilijk om 
een speler te vinden die bo-
ven de rest uitsteekt. Vaak is 
het dan een voetballer die ge-
durende de wedstrijd dege-
lijk zijn werk heeft gedaan en 
fier op zijn post bleef om er in 
ieder geval alles aan te doen 
de punten binnen te halen. 
Steinar Haan, linksback van 
dienst, was zondag zo’n voet-
baller. Daarom werd hij geko-
zen tot Bakum en Krookspeler 
van de wedstrijd. Steinar gefe-
liciteerd.

Bakkum en 
Krookspeler

na de nederlaag in Wormerveer. 
Zo waren er in de eerste minu-
ten al kansjes voor Ramon den 
Nijs en Jorn Brouwer. In de 10e 
minuut was het raak. Topscorer 
Lester Half profiteerde optimaal 
van een misser van verdediger 
Tetteh. Fraai controleerde hij de 
bal om vervolgens verwoestend 
hard uit te halen en keeper Veen 
kansloos te laten.1-0. Dat zou 
vertrouwen moeten geven zou 
je denken. Het tegendeel was 
waar. Het spel van de Uitgees-
ters werd steeds slordiger en er 
kwamen dan ook kansen voor de 
ploeg uit Zaandam. In de 24e mi-
nuut kwam keeper Dave David-
son goed weg toen een  pegel 
van rechtsbuiten Bartelink bui-
ten bereik van de doelman op 
de paal uiteen spatte. Nog twee 
keer voor de rust was de “bijna 
gelijkmaker”. Eerst miste ech-
ter van Boven en even later Dos 
Santos. Zo bleef de 1-0 stand tij-
dens de theepauze op het score-
bord te staan. 
Na rust zakte de wedstrijd rap 
af naar een bedenkelijk niveau. 

Zowel bij de thuisploeg als bij 
Zilvermeeuwen ging er steeds 
meer mis. Balverlies en fou-
te passes volgden elkaar in snel 
tempo op zodat er ergens op het 
midden van het veld situaties 
ontstonden die nog het meest 
deed denken aan een wedstrijd 
van de “effies” waarbij er spra-
ke is van een kluit spelers, daar 
waar de bal is. Zo leek het er lan-
ge tijd op dat FCU de wedstrijd 
over de streep kon trekken. He-
laas dacht routinier Kok van Zil-
vermeeuwen daar anders over. 
Volkomen ongehinderd kon hij 
in de 82e minuut oprukken naar 
het strafschopgebied. Hij besloot 
maar eens uit te halen. Keeper 
Dave Davidson hoorde vervol-
gens alleen de wind langs zijn 
oren suizen. 1-1. Een minuut la-
ter was het drama compleet. Bij 
een actie van Dos Santos raak-
te Davidson “effe” de weg kwijt 
door de spits onreglementair te 
vloeren. Penalty. Bartelink wist 
daar wel raad mee. 1-2. In de mi-
nuten daarna gebeurde er nog 
van alles. Eerst raakte verdediger 

Mats Idema ernstig (bleek later) 
geblesseerd aan de knie terwijl 
trainer Ron Bouman al drie keer 
had gewisseld en vervolgens liep 
keeper Dave Davidson tegen zijn 
tweede gele kaart op zodat FCU 
uiteindelijk de wedstrijd met ne-
gen man eindigde. En toch… 
was er op het allerlaatst nog bij-
na de gelijkmaker van Kick Smit 
maar helaas miste zijn inzet vol-
doende kracht. 
Zo was er na afloop  de teleur-
stelling maar toch ook de vraag 
hoe dit kon gebeuren en… mis-
schien nog meer hoe dit te voor-
komen. Werk aan de winkel voor 
de technische staf. Volgende 
week weer de draad oppakken 
tegen SVW’27 en zorgen dat we 
“effe” definitief uit de greep van 
het degradatiespook geraken. 
De Afvallende Bal

De Zien vr. 1 kampioen!
Uitgeest - Twee wedstrijden 
voor het einde haalden de da-
mes van het zaalvoetbalteam De 
Zien vr. 1 het kampioenschap 
binnen met een 4-1 overwinning 
op hun concurrent. Volgend sei-
zoen zullen zij voor een grote uit-
daging komen als zij uitkomen in 

de hoofdklasse. Nieuwe sponsor 
Stambouw kan trots zijn op het 
team.
Op de foto van links naar rechts: 
Andrea de Gelder, Pauline Admi-
raal, Marianne Starreveld, Kim 
Buys, Chantal Walsweer, Sabine 
Admiraal en Sandy Winter.

Jeugd MHCU bij 
Rabo Hockeyclinic

Uitgeest - Vrijdagmiddag 20 
maart hebben enkele tientallen 
jeugdspelers van Mixed Hockey 
Club Uitgeest deelgenomen aan 
de Rabo Hockeyclinic bij hoc-
keyclub Strawberries in Drie-
huis. De kinderen konden teza-
men met jeugdspelers van an-
dere hockeyverenigingen uit de 
IJmond diverse oefeningen en 
spelletjes doen. De clinic stond 
onder leiding van de hockey-in-
ternationals Wouter Jolie (op de 
foto) en Rogier Hofman. Wouter 

Jolie en Rogier Hofman speel-
den beiden al meer dan 150 in-
terlands voor Oranje en zijn spe-
ler van HC Bloemendaal. Na af-
loop van de clinic was er een 
echte persconferentie waarbij 
de kinderen vragen konden stel-
len aan beide tophockeyers. En 
natuurlijk moesten de twee heel 
wat handtekeningen plaatsen op 
de fotokaarten en hockeysticks!
De clinic was een initiatief van 
Rabobank IJmond, hoofdspon-
sor van M.H.C. Uitgeest.  

Prinses Beatrixlaan 29-33, 1911 HP Uitgeest • Postbus 5, 1910 AA Uitgeest
Tel. (0251) 312394 • office@degroot-uitgeest.nl • www.degroot-uitgeest.nl

Al meer dan 100 jaar 24/7 heel graag tot uw dienst

UW TUSSENPERSOON IN NIEUWEGEIN?
Geintje zeker… 
Zeker niet, we zijn bloedserieus. Wat speelt er? Nog maar kort geleden is de 
Rabobank vertrokken uit ons dorp en bij hen verzekerde Uitgeesters hebben zeer 
onlangs van de Rabobank het voorstel ontvangen om hun schadeverzekering over 
te dragen aan een assurantiekantoor te Nieuwegein (!). Wij vragen ons werkelijk 
af: “wat is de meerwaarde hiervan voor u?” U bent veel beter af als u de overdracht 
naar ons kantoor regelt. Loop even binnen en in een oogwenk is de simpele 
handeling verricht. U blijft gewoon verzekerd bij uw huidige maatschappij, want wij 
vertegenwoordigen meer dan 30 verzekeraars. En ook vertegenwoordigen wij de 
RegioBank, vanzelfsprekend nog wèl in ons dorp gevestigd.

Met deskundig en onafhankelijk advies staan wij u steeds bij. Wij doen dat 
dicht bij huis, wij doen dat graag, wij doen dat persoonlijk en wij doen dat 
goed. Al meer dan 100 jaar. U bent hartelijk welkom op ons kantoor! 

Wij staan altijd voor u klaar. En de koffie eveneens. Ook dat kunnen wij u verzekeren.
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Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
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info@uitgeestercourant.nl
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Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
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Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV
OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Leerlingen doen onderzoek:

,,Natuurwaarde Zanderij gaat 
vooruit door Landal GreenPark”  

Castricum - Merel Snoek (16) 
en Tim de Ruig (17) uit 5HAVO 
van het Jac. P. Thijsse College 
hebben samen een profielwerk-
stuk gemaakt over het Landal 
GreenPark dat mogelijk op de 
Zanderij wordt gerealiseerd. Zij 
maakten dit werkstuk bij het vak 
biologie en hebben daarom al-
leen gekeken naar een deel van 
de ecologische voor- en nade-
len van een vakantiepark op de-

ze locatie. De conclusie was op-
merkelijk.
,,Wij hebben gekeken naar het 
verschil in biodiversiteit tussen 
de Zanderij in Castricum en de 
Landal Sluftervallei op Texel én 
het verschil tussen de Zande-
rij nu en de Zanderij met een 
Landal Greenpark”, vertelt Me-
rel. ,,We hebben ook literatuur-
onderzoek gedaan. Er is niet ge-
keken of er überhaupt weidevo-

gels zitten op die plek in Castri-
cum en we hebben ook de an-
dere diersoorten niet meegeno-
men in het onderzoek.” 
Tim vervolgt: ,,Wij hebben on-
derzocht of de natuurwaar-
de van de Zanderij in Castri-
cum achteruit zal gaan, vooruit 
zal gaan of hetzelfde zou blij-
ven als daar een Landal Green-
Park komt. We hebben drie vlak-
ken van tien bij tien meter on-
derzocht op de diversiteit van 
planten. Dit hebben we ge-
daan op Texel en op de Zande-
rij, omdat er op Texel een Landal 
GreenPark is dat overeenkomt 
met het park wat in Castricum 
zou kunnen komen. Onze hypo-
these: ‘De natuurwaarde bij de 
Zanderij gaat vooruit als daar 
een Landal GreenPark komt.’ Dit 
denken wij omdat het grootste 
deel van de Zanderij wordt ge-
bruikt voor bollenteelt. Op de 
Zanderij wordt daarom ook veel 
gif gebruikt.” 
Wie denkt dat Merel en Tim bi-
ologen worden in de toekomst, 
heeft het mis. Tim gaat naar het 
Hout en Meubileringscollege in 
Amsterdam om binnenhuisar-
chitect te worden. Merel gaat 

volgend jaar Technische Be-
drijfskunde studeren in Alkmaar. 

Merel en Tim zijn naar Texel ge-
gaan waar ze planten, bomen 
en struiken hebben gedetermi-
neerd. ,,Vervolgens hebben we 
enkele weken later hetzelfde ge-
daan op de Zanderij. Het doel 
hiervan was om de biodiversiteit 
en de hoeveelheid van de plan-
ten, struiken en bomen te me-
ten. Vervolgens hebben we de-
ze resultaten omgezet in conclu-
sies.” Ook is gekeken naar vo-
gels die in beide gebieden voor-
komen. Zij spraken voor- en te-
genstanders van het plan, bos-
wachters, lazen natuurboeken, 
raadpleegden internet, volg-
den het nieuws, zij bezochten 
een vergadering in het gemeen-
tehuis en hadden contact met 
Landal. Het werkstuk is voorzien 
van indrukwekkende tabellen 
die hun bevindingen weergeven. 
,,Uit ons onderzoek blijkt dat een 
duinlandschap, wat Landal van 
plan is aan te leggen, positie-
ver is dan de bollenteelt. Daar 
komt nog bij dat er op de Zan-
derij minder biodiversiteit laat 
zien dan de Landal Slufterval-
lei op Texel. Het enige minpunt 
is dat de weidevogels weg kun-
nen blijven. Maar onze conclu-
sie luidt dat een Landal Green-
Park meer positieve gevolgen op 
de natuurwaarde van de Zande-
rij heeft dan negatieve gevolgen. 
Dit komt overeen met onze hy-
pothese.” 

Op weg naar Europese 
kampioenschappen

Castricum - Toen Emar Pronk 
negen jaar geleden zijn eerste 
proeftrainingen deed bij de Cas-
tricumse Rugbyclub wist hij het 
al snel zeker, hij wilde op rugby. 
Twee jaar later koos hij voor een 
voorbereiding op een professi-
onele rugbycarrière naast zijn 
middelbare school via het NOC-
NSF talentenprogramma aan het  
Willem Blaeu College van Rugby 
Academy NoordWest.  Intussen 
is Emar opgenomen in het Na-
tionale Trainingscentrum (NTC) 
waar de ambitie is uitgespro-
ken om het Nederlands Rug-
byteam in 2019 te kwalificeren 
voor de wereldkampioenschap-
pen in Tokyo. Hiervoor traint 

Emar naast zijn clubtrainingen 
zeven keer per week bij het NTC 
en is hij opgenomen in de selec-
tie van het Nationale Onder 18 
team. Zondag won hij met zijn 
coltsteam de finale van Amstel-
veen en werd daarmee Neder-
lands kampioen. Emar drukte als 
flanker een belangrijke stempel 
op de wedstrijd, zowel offensief 
door het maken van twee van de 
drie tries en in defensief opzicht. 
Op 26 maart vertrekt de U18 se-
lectie naar Toulouse voor de Eu-
ropese kampioenschappen om 
daar de weg richting Wereld-
kampioenshappen in Tokyo te 
vervolgen. Foto: Marinafotogra-
fie.

Veertigste sponsorloop 
Unicef op Montessori

Castricum - De Montesso-
rischool Castricum staat op 
woensdagmorgen 1 april voor de 
veertigste keer in het teken van 
Unicef. Gedurende deze extra 
feestelijke jubileumochtend vin-
den er allerlei activiteiten plaats 
om geld in te zamelen voor Uni-
cef. Behalve ouders en verdere 
familie van de leerlingen zijn na-
tuurlijk ook andere belangstel-
lenden welkom. De loop begint 
om 8.45 uur rondom de school 
op de Koekoeksbloem. De Mon-

tessorischool hoopt natuurlijk op 
een hoog eindbedrag voor het 
goede doel. Na de sponsorloop 
worden activiteiten in en rond de 
school georganiseerd. Iedereen 
kan door de hele school spelle-
tjes doen of iets lekkers kopen 
dat door de kinderen of hun ou-
ders is gemaakt. Verder zijn er 
allerhande producten te koop. 
Ook is er de favoriete theetuin, 
waar iedereen kan genieten van 
thee of koffie en van zelfgemaakt 
koek en gebak.
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Lady Dandelion en vinyl bij Iskra

Castricum - Eindelijk is daar 
Lady Dandelion, een buiten-
gewoon bijzonder en oor-
spronkelijk muziek (theater)
project van violist en compo-
nist Sietse van Gorkom (32) 
en zangeres en toneelschool 
studente Kirsten Berkx (23). 
‘Funambulism’, hun eerste 
cd, werd onlangs gepresen-
teerd in Odeon in Amsterdam, 
kort daarna gevolgd door het 
vinyl in Paradiso; beiden in 
een kunstzinnig vormgege-
ven hoes. 

Alleen al daarom een absolute 

‘must-have’ voor de weer popu-
laire langspeelplaat. Lady Dan-
delion treedt zaterdag 28 maart 
op bij Iskra in Castricum.

Castricummer Sietse van Gor-
kom, opgeleid als klassiek violist, 
onder andere aan Codarts Con-
servatorium in Rotterdam volg-
de diverse internationale Mas-
terclasses. Naast successen als 
violist, arrangeur, componist 
en producent bij onder ande-
re The Kyteman Orchestra, Jan-
ne Schra, Mark Lanegan, vervul-
de hij rollen in diverse muziek-
theater producties. Daarnaast is 

zijn eigen Red Limo String Quar-
tet een veelgevraagd ensem-
ble. De afgelopen paar jaar heeft 
Sietse zich toegelegd op het om-
zetten van zijn muzikale idee-
en in nieuwe interessante com-
posities. Dit alles heeft geresul-
teerd in een nieuw eigenzinnig 
project. Voor zijn nieuwe muzi-
kale ideeën vond hij aansluiting 
bij de jonge talentvolle Kirsten. 
Zij bleek prachtige gedichten te 
schrijven; spannend, geheimzin-
nig en soms ontregelend; per-
fect passend bij zijn muziek. Zo 
blijken tekst en muziek met di-
verse onvoorspelbare invloeden, 
heel verrassend. In oktober 2014 
lanceerde het Amsterdamse duo 
Lady Dandelion haar eerste al-
bum ‘Funambulism’ met titels die 
al even oorspronkelijk als apart 
zijn. Zo gaan jong talent en er-
varing hand in hand. De gelijk-
namige theatershow is Kirsten`s 
eindexamenproject van half 
maart voor de Amsterdamse To-
neelschool & Kleinkunstacade-
mie. Bij Iskra ziet het publiek een 
speciale versie van deze show. 
Met teksten van Sarah Kane, 
Shakespeare en Elvis Costello en 
muziek van Sietse van Gorkom. 
In de Dorpskerk, Dorpsstraat/
hoek Torenstraat. Kaartenver-
koop via www.iskra.nl  of aan de 
kassa. Aanvang 20.15 uur.

Concert met accordeon
Castricum - Accordeonvereni-
ging BCAC uit Castricum ver-
zorgt zaterdagavond 28 maart 
een concert. Het instaporkest 
onder leiding van Guus Hendriks 
bijt het spits af, gevolgd door een 
gastoptreden. Dit wordt verzorgd 

door Hangvolk. Na de pauze 
treedt het A-orkest op dat onder 
leiding staat van Guus Wanders.
Het concert wordt gegeven in de 
Vredevorstkerk, Laan der Neder-
landen 152 in Beverwijk. Aan-
vang: 20.00 uur. 

Kledingruilbeurs in Bakkerij
Castricum - Op donderdag 26 
maart van 20.00 tot en met 22.00 
uur, houdt De Groene Bak weer 
een kledingruilbeurs in De Bak-
kerij. 
Iedereen kan maximaal tien kle-
dingstukken inleveren, de orga-

nisatie bepaalt de waarde per 
kledingstuk; van een tot en met 
vier punten, en de gespaarde 
punten kunnen worden ingele-
verd  voor ‘nieuwe’ kleding. Ui-
teraard wordt de kleding schoon 
ingeleverd. 

Matineeconcert Excelsior
Limmen - Zondag 29 maart zul-
len het harmonieorkest en het 
opleidingsorkest van Muziekver-
eniging Excelsior gezamenlijk, in 
één orkest, een concert geven in 
de Burgerij. Het orkest staat on-
der leiding van Liesbeth Zonne-
veld.
Het opleidingsorkest bestaat 
voornamelijk uit leerlingen, die 
al na een jaar les bij de vereni-

ging in dit orkest kunnen spelen. 
Het harmonieorkest, dat dit jaar 
90 jaar bestaat, heeft haar jubi-
leumjaar geopend met een con-
cert in sporthal d’Enterij en die 
stond op zijn kop. 
Het orkest bestaat momenteel 
uit 48 leden. Het concert bevat 
een gevarieerd programma en 
begint om 15.00 uur. De toegang 
is gratis

Via Crucis van Franz 
Liszt in Corneliuskerk

Limmen - Peter Rijs geeft op 
maandag 30 maart een lezing 
over de diepere betekenis van 
het meesterwerk ‘Via Crucis’, on-
dersteund met interessante mu-
zikale voorbeelden behorende 
bij de veertien kruiswegstaties 
van Jezus. 

Liszt schreef  dit werkvoor ge-
mengd koor, solisten en orgel of 
piano tijdens de laatste jaren van 
zijn leven.  Liszt, die bekend staat 
als een bijzonder pianovirtuoos 

en duivelskunstenaar, gaat in dit 
werk terug tot de essentie waar-
bij hij steeds meer wordt gemo-
tiveerd om muziek te compone-
ren waarin sereniteit, verstilling 
en de grootst denkbare eenvoud 
vooropstaan. Aanvang 20.00 uur, 
met medewerking met het  Li-
turgischkoor met solisten. Gra-
tis entree. 
Via Crucis  wordt op vrijdag 3 
april  in zijn geheel uitgevoerd 
in de Corneliuskerk. Aanvang: 
19.30 uur.

Lezing stolpboerderijen  
Castricum - Pieter Blom, geeft 
op donderdag 2 april van 10.00 
tot 12.00 uur In in de bibliotheek 
van Castricum, een lezing over 
de stolpboerderijen van Castri-
cum en Bakkum. 

De lezing wordt verzorgd in de 

cyclus De Ochtenden, een sa-
menwerkingsproject van biblio-
theek en Welzijn Castricum. 

Aanmelden kan bij de Klanten-
service in de bibliotheek, via 
0251 655 646 of  castricum@bi-
bliotheekkennemerwaard.nl. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

maandag 20.00 uur
Bloed Zweet & Tranen  

voorpremière
donderdag 20.00 uur 

 vrijdag 21.30 uur  zaterdag 18.45 uur 
zondag 16.00 uur  maandag 20.15 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
Suite Française
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 16.00 uur 
zondag 19.30 uur 

dinsdag 14.00 uur   woensdag 20.00 uur
Wild

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
American Sniper

vrijdag 16.00 & 18.45 uur
zaterdag 21.30 uur 

zondag 16.00 & 19.30 uur 
dinsdag 14.00 & 20.00 uur

Still Alice
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

Michiel de Ruyter (12 jaar)
woensdag 16.00 uur   
Home (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur   

zondag 11.00 & 13.30 uur   
woensdag 13.30 uur   

Shaun het schaap
zaterdag & zondag 13.30 uur   

woensdag 13.30 uur   
Cinderella (NL)

zondag 11.00 uur  woensdag  16.00 uur    
Paddington

zaterdag 16.00 uur   
Big Hero 6 - 2D

Programma 26 maart t/m1 april 2015

Suite Française
Frankrijk, 1940. Terwijl Lucile An-
gellier wacht op nieuws van haar 
man die krijgsgevangen is ge-
nomen, bereikt de oorlog het 
dorp waar ze met haar strenge 
schoonmoeder woont. Niet al-
leen Parijzenaren trekken het 
platteland binnen, ook een regi-
ment Duitsers eist onderdak op. 
Lucile probeert Bruno von Falk, 
de knappe en verfi jnde offi cier 
die bij hen in huis trekt, eerst te 
negeren. Langzaam maar zeker 

voelt ze zich echter steeds meer 
tot hem aangetrokken en raakt 
ze betrokken bij de tragische ge-
volgen van de oorlog. 

Suite Française is gebaseerd op 
de gelijknamige roman van Irène 
Némirovsky, waarvan het hand-
geschreven manuscript pas 56 
jaar nadat de Irène werd afge-
voerd naar Auschwitz werd ont-
dekt door haar dochters en als-
nog werd uitgegeven.

De bioscoopfi lm ‘Bloed, zweet & 
tranen’ beleeft op maandag 30 
maart de grootste landelijke pre-
mière ooit. 
Ruim 130 bioscopen rollen de 
rode loper uit voor de premiè-
re van de fi lm over André Ha-
zes. Kaarten inclusief een hapje 

Bloed, zweet & tranen
en drankje zijn verkrijgbaar voor 
15 euro via Ideal of aan de kassa 
van Corso Bioscoop 

Bloed, Zweet & Tranen is een op-
recht, emotioneel en humoris-
tisch verhaal over het bewogen 
leven van André Hazes. 
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De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Ter nagedachtenis aan 
mevrouw Trijntje Sluis

Uitgeest - Welbekend , gebo-
ren en getogen in Uitgeest. Na 
een welbesteed leven is Trijntje 
Sluis overleden op haar 95e ver-
jaardag in de eerste week van 
maart. Graag wil ik iets vertel-
len over haar leven. Het is zo’n 
45 jaar geleden dat ik haar leer-
de  kennen en zij foto’s maakte 
van mijn twee zoons. Dat heeft 
zij ook gedaan van zeker 1000 
andere kinderen in het dorp. Er  
prijken veel foto’s van haar in de 
albums van de moeders in Uit-
geest. Het was een geweldig lief 
mens, die leefde zoals je hoor-
de te leven. Kinderen uit de hele 
buurt bij haar aan tafel, knutse-
len, tekenen, eieren schilderen 
voor de paas. De tafel zat vol. 
Ook de ouders wist ze te vinden 
met appelflappen en tulbanden.  
Soms nog warm werden ze rond 
gedeeld in de buurt. 
Toen ik zelf kleinkinderen had,  
zocht ik haar weer eens op. Ze 

was altijd zo blij en dankbaar 
als je kwam. Uiteraard weer met 
zelfgebakken koek en soms 
perste ze sinaasappels voor me 
uit. Dat was goed voor me. 
Nu het laatste half jaar niet 
meer zo goed ging, kon ze voor 
een ander niets meer doen. 
Maar je kon haar een groot ple-
zier doen met een spelletje rum-
micub. ‘Goed voor mijn koppie’ 
zei ze, ‘dan blijf ik een beetje bij’. 
Het mooie was dat de buurt nu 
voor haar ging zorgen. Ze werd 
verwend en niet vergeten. De 
was gedaan, gekookt, gestre-
ken, haar tuintje verzorgd. Een 
en al liefde voor elkaar. Was het 
overal maar zo.....
Het was een lief en warm mens. 
Zij die zo om mensen geeft, 
heeft zeker niet voor niets ge-
leefd.
 
Nel Twisk, 
Uitgeest

Vondel bezoekt het 
Anne Frank Huis

Uitgeest - Tijdens de repetitie-
periode heeft de spelersgroep 
van Vondel het Anne Frank Huis 
bezocht. Nu is zo’n bezoek al-
tijd aan te raden, maar als je van 
plan bent “Het dagboek van An-
ne Frank “ te gaan spelen, kijk je 
toch met andere ogen. Ogen, die 
er op gericht zijn je spel te ver-
diepen door meer inzicht te krij-
gen in de te spelen personages. 
Je ontkomt door het bezoek niet 
aan de beklemmende sfeer, die 
beperkte ruimte van het achter-
huis met zich meebrengt, een 
beklemming  die versterkt wordt 
door het onheimisch kraken van 

de planken en de gehorigheid 
van de bovenverdieping. Je be-
grijpt door alle foto’s en kleine 
details – de dichtgekalke ramen, 
het armzalig aanrechtje, het klei-
ne kamertje van Anne en Margot 
– hoe de mensen, die daar nood-
gedwongen dag in, dag uit met 
elkaar samenleefden, beheerst 
werden door angst en onzeker-
heid. Gevoelens, die ze allemaal 
hadden, maar niet met elkaar 
konden of durfden delen.
Het bezoek kwam dus voort uit 
de wens “Het dagboek van Anne 
Frank”  te spelen. Er zijn vele re-
denen aan te voeren om dit stuk 

weer van de plank te halen. Het 
is een mooi stuk met een grote 
zeggingskracht. Een stuk, dat in 
de eerste scènes een ongekende 
lichtheid heeft, maar naar ma-
te het zich verder ontplooit een 
drukkende dreiging in zich her-
bergt. Die uit zich in kleine en 
grotere confrontaties tussen de 
bewoners . Kortom : het is een 
stuk, waarin de spelers en de re-
gisseur hun tanden  moeten zet-
ten om het overtuigend over te 
brengen. Door de inzet van de 
spelers en de inspirerende re-
gie van Ingrid Kluft denkt  Von-
del daarin te slagen.
Het is nu 70 jaar geleden, dat de 
oorlog is afgelopen, maar “Het 
dagboek” blijft actueel, omdat 
het laat zien, waartoe discrimi-
natie, onverdraagzaamheid en   
respectloosheid  kunnen leiden. 
Velen hebben na de oorlog ge-
dacht “Nooit meer “ en die ge-
dachte moet nu na zoveel jaar 
weer onder de aandacht ge-
bracht worden. 
‘Het dagboek van Anne Frank’ 
wordt gespeeld in De Zwaan, 
Middelweg 5, Uitgeest, op 2, 3, 
8, 9 en 10 mei. De avondvoor-
stellingen van  vrijdag en zater-
dag 2, 8 en 9 mei beginnen om 
20.15 uur, de middagvoorstellin-
gen van zondag 3 en10 mei  be-
ginnen om 14.15 uur.
U kunt uw kaarten à 10 euro re-
serveren op  onze reserveerlijn : 
06 535 13 750  t.n.v. Tecla Jan-
sen. Daarnaast zijn de kaarten 
verkrijgbaar bij boek- en kan-
toorboekhandel Schuyt,  Middel-
weg 139, 1911 ED Uitgeest. 

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Niet alleen in het buitenland kun je prachtige hemelse wolken fotograven, ook in Uitgeest! 
Deze wolkenpartij was vorige week te zien vanaf de Lagendijk. Je kunt met een beetje fantasie er van al-
les in zien, zelfs het strand met golven. Foto en tekst: Ger Bus

Klassieke koorzang
Uitgeest - Als u van koorzang 
houdt en ook zelf in een koor 
zingt of dat graag zou willen 
doen, dan kunt u op zaterdag 
6 juni 2015 een dag lang leu-
ke liederen zingen in de katho-
lieke kerk van Uitgeest. Zanger-
varing is prettig, maar als u dat 
niet heeft is dat geen probleem. 
Schroom niet en ontdek uw 
zangtalent. U weet maar nooit.
Een gelegenheidskoor, dat de-
ze dag gevormd wordt, onder 
leiding van dirigent Ineke Mul-
der zingt op die dag overwe-
gend wereldse liederen van on-
der andere Henry Purcell, Hans 
Leo Hassler, Zoltán Kodaly en 
Thomas Tallis met orgelbegelei-
ding van Ton Schoen. Daarnaast 
oefent het scratchkoor een vier-
tal Afrikaanse liederen bege-
leid door een professionele jam-
beespeler. 
Genieten van meerstemmige 

koormuziek van blijvende artis-
tieke waarde in een kerk met een 
prachtige akoustiek. Bij de keu-
ze van het repertoire zal reke-
ning gehouden worden met het 
niveau van de deelnemers.
De scratchdag begint om 09.30 
uur. Om 16.30 uur is er als afron-
ding een presentatie voor fami-
lie en vrienden. Bij de presenta-
tie gaan we u ook verrassen met 
enkele bijzondere solisten.
Deze dag kost 17,50 inclusief 
koffie, thee en partituren. De 
lunch mag u zelf meenemen. 
Krijgt u er al zin in? Bel dan naar 
Ineke Mulder voor meer infor-
matie en een inschrijfformulier. 
Tel: 075-62 19 19 2. 
U kunt ook een kijkje nemen 
op de website van het kerkkoor 
Laus Deo, dat deze dag organi-
seert: www.lausdeo.punt.nl. On-
der bijzondere activiteiten vindt 
u deze scratchdag.
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Op reis met 
Oud-Limmen

Limmen - De Zonnebloem Lim-
men nodigt alle ouderen van 
Limmen uit voor een middag die 
wordt georganiseerd in samen-
werking met de Stichting Oud-
Limmen. Er wordt een reis ge-
maakt door het vroegere Lim-
men waarbij de Dusseldorper-
weg centraal staat. Beelden wor-
den vertoond van verdwenen 
woningen, winkels, bedrijven en 
diverse families zullen de revue 
passeren. Toelichting wordt ge-
geven door Rinus Admiraal. De 
bijeenkomst wordt gehouden op 
woensdag 8 april in De Burge-
rij en begint om 14.00 uur. Voor 
vervoer bellen met Anneke Glo-
rie tel.: 5051884.

Homepart Castricum sponsort ZVC 2
Castricum - Het tweede herenteam van ZVC heeft een nieuwe sponsor gevonden in Homepart Castri-
cum. Het zaalvoetbalteam is geheel in het nieuw gestoken door eigenaar Peter Renckens. ZVC 2 bezet 
momenteel de tweede positie in de zesde klasse.

Betaald parkeren bij
camping Geversduin 

Castricum - Het parkeerterrein 
van Camping Geversduin is de-
ze winter op de schop gegaan. 
De afgelopen seizoenen had de 
camping te kampen met capaci-
teitsproblemen. Vanaf 27 maart 
is het parkeerterrein van Ken-
nemer Duincamping Geverduin 
gratis toegankelijk voor gasten. 

Bezoekers die niet op de cam-
ping overnachten gaan beta-
len van 27 maart tot 1 november. 
Daarbuiten is het vrij toeganke-
lijk voor iedereen.  Voor duinbe-
zoekers is het op parkeerplaats 
Berkenbos nog steeds gratis 
het hele jaar door. Daar zijn 270 
plaatsen beschikbaar.

Matteüs Passie; eigen-
tijds en door jongeren

Castricum - Op Palmzondag 
29 maart vanaf 17.00 uur wordt 
een Matteüs Passie uitgevoerd 
in de Dorpskerk op het Kerk-
pad 1. Niet de Mattheüs Passi-
on van Bach, maar een eigen-
tijdse bewerking van schrij-
ver Piet van Midden en compo-
nist Gerard van Amstel. Het ver-
haal uit Matteüs wordt gelezen, 

gezongen en gedanst door jon-
geren uit alle kerken van Castri-
cum. Met medewerking van pas-
toor Kaleab en het jongerenkoor 
Erile onder leiding van Marianne 
Beitler. Meezingen kan bij vier 
koralen van Bach, vertrouwde 
muziek met nieuwe teksten. Toe-
gang vrij, oppas voor de kinde-
ren aanwezig.

Eerste sleutel van Nieuw 
Koningsduin overhandigd
Castricum - De eerste wonin-
gen van nieuwbouwproject 
Nieuw Koningsduin in Bak-
kum worden opgeleverd. Af-
gelopen dinsdag 17 maart 
kregen Sander Achterberg 
en Saskia Nanne als eerste 
kopers de symbolische eer-
ste sleutel overhandigd uit 
handen van wethouder Es-
ther Hollenberg van de ge-
meente Castricum. Nog geen 
zes maanden nadat gestart is 
met heien zijn de eerste wo-
ningen gereed. Het project is 
zeer populair. Alle woningen 
in fase een zijn verkocht, de 
bouw van fase twee start bin-
nenkort en fase drie gaat nog 
dit voorjaar in de verkoop. 

Circa een jaar na de goed-
bezochte verkoopmanifesta-
tie zijn de verwachtingen meer 
dan waargemaakt. Twee maan-
den nadat het project in ver-
koop ging, was het benodigde 

verkooppercentage van 70% al 
ruim behaald, waardoor de start 
van de bouw plaatsvond in okto-
ber 2014. Mede door een goede 
voorbereiding en de bouwme-
thode is een uiterst snelle bouw-
tijd gerealiseerd en worden alle 
woningen van fase 1 nog voor de 
zomervakantie opgeleverd. 
Landgoed Duin en Bosch ont-
wikkelt zich de komende jaren 
van een zorglocatie naar een ge-
mengd woon- en zorggebied. De 
eerste twee woonfases, met sa-
men 87 woningen, zijn populair. 
Binnen afzienbare tijd zijn alle 
projectgebonden woningen ver-
kocht. 
Het project kent na deze suc-
cesvolle fases, nog 4 opvolgen-
de clusters, bestaande uit 53, 30, 
29 en 9 woningen per fase. Meer 
informatie over het plan is te vin-
den op de website www.nieuw-
koningsduin.nl of kan opge-
vraagd worden bij Hopman ERA 
Makelaars via 0251-657700.

Voorjaarsshow in Museumboerderij
Reis door het leven van 
kunstenaar Jan Makkes

Velserbroek – Rond Pasen en 
Pinksteren kunnen kunstliefheb-
bers in Museumboerderij Jan 
Makkes in Velserbroek weer ge-
nieten van een wereld vol kleur 
op een unieke locatie. Aan de 
hand van veel niet eerder ge-
toond werk krijgt men een goede 
indruk van het talent, het unie-
ke kleurgebruik en de mens Jan 
Makkes. Ongeveer 100 schil-
derijen, pastels, tekeningen en 
gouaches worden vertoond in 
verschillende ruimtes in de Mu-
seumboerderij die speciaal hier-
voor in voorjaarssfeer is ge-
bracht. De toegang is gratis.
Jan Makkes (1935-1999) was 
als schilder bekend door zijn bij-
zondere kleurgebruik. Op deze 
show is ook te zien dat hij in al-
le schilder- en tekentechnieken 
een meester was. Geen onder-
werp was hem vreemd. Als er er-
gens werd gebouwd was Mak-
kes er vaak bij om er tekenin-
gen of schilderijen van te ma-
ken: ziekenhuizen in de stei-
gers, de Deltawerken, de aan-

leg van de Wijkertunnel, de Are-
na en de Delftlaan zijn terug te 
vinden in zijn werk. Zijn vele rei-
zen voerden hem over de hele 
wereld en ook daar tekende en 
schilderde hij met succes. Inter-
nationaal brak hij door als schil-
der, maar ook als vredesambas-
sadeur. Wereldwijd sprak hij met 
de grootheden van zijn tijd, niet 
alleen over kunst, maar ook over 
crisisgebieden. 
De Museumboerderij van Jan 
Makkes en zijn echtgenote Elly 
stamt uit de zeventiende eeuw. 
Rond Pasen is de Museum-
boerderij dagelijks geopend van 
11.00 tot 18.00 uur, van zater-
dag 28 maart tot en met 12 april 
en rond Pinksteren van Hemel-
vaartsdag op donderdag 14 mei 
tot en met tweede pinksterdag 
op 25 mei. Buiten genoemde tij-
den kan men ook na afspraak te-
recht voor een bezichtiging. Bel 
voor een afspraak met Elly Mak-
kes, telefoon 023-5376227. Zie 
ook www.museumboerderij-jan-
makkes.nl.

Castricum - Op maandag 16 
maart omstreeks 12.45 uur bel-
de een man aan bij een bewo-
ner van de Wielewaal. De man 
claimde van Security te zijn en 
vroeg hoe de beveiliging was. 
De bewoner vertrouwde het niet. 
De politie waarschuwt voor de-
ze praktijken. Indien de per-
soon geen legitimatie kan tonen 
of foldermateriaal, doe de deur 
dicht en bel de politie.

Security?
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Meeste stemmen gelden…
Castricum – De VVD kreeg in 
Castricum 3365 stemmen bij de 
verkiezingen voor de Provinci-
ale Staten, zo luidt de uitslag. 
D66 kreeg er 2180 en het CDA 
2061. De PvdA moest het doen 
met 1553 stemmen, terwijl de 
SP er 1743 kreeg. 1257 inwoners 
stemden op de PVV. GroenLinks 
moest het doen met 1075 stem-

men en de Partij voor de Die-
ren met 633. Alle overige partij-
en kregen minder dan vijfhon-
derd stemmen. De opkomst was 
56,98%. 
De VVD lijkt de grootste partij in 
de Provinciale Staten en de Eer-
ste Kamer te gaan worden. Als 
grootste winnaar wordt D66 ge-
noemd die vijf zetels meer bin-

nenhaalt in vergelijking met vier 
jaar geleden. De grootste win-
naar van de Waterschapverkie-
zingen in de gemeente Castri-
cum is de VVD met 2702 stem-
men, Water Natuurlijk kreeg er 
2659, Groen Water & Land 2298, 
het CDA was goed voor 2166 
stemmen en PvdA 1516. Het op-
komstpercentage was 53,55%.

Zorgeloos revalideren
Castricum - Vanaf 1 maart heb-
ben Castricum en Uitgeest er 
een nieuwe dienstverlening bij. 
Na het succes in Alkmaar en 
Heiloo is nu ook deze regio aan 
de beurt. MoFysio brengt fysio-
therapie thuis. Via deze unieke 
dienstverlening kan men zorge-
loos revalideren, zelfstandig blij-
ven wonen en weer zonder pijn 
bewegen. 
MoFysio neemt de tijd, geeft de 
volle aandacht en werkt volgens 
een persoonlijke benadering. Er 
worden professionele materia-
len meegebracht zodat iedereen 
verzekerd is van uitstekende fy-
siotherapie. Gewoon thuis! Men 
kan zonder verwijzing terecht en 
de therapie wordt voor een groot 
deel vergoed door de aanvullen-
de verzekering. 
Is fysiotherapie thuis een uit-
komst? Bel dan voor een gratis 
kennismakingsgesprek met 06-
50800575 (regio Castricum) of 

06-53927636 (regio Alkmaar). 
In Castricum en Uitgeest is 
Robin Bremer de vaste fysiothe-
rapeut. Het is ook mogelijk via 
www.mofysio.nl een afspraak 
maken.

Zorg veranderd mee
In 2015 is er veel veranderd bin-
nen de zorg. Er wordt meer zelf-
redzaamheid verwacht en een 
groot beroep gedaan op man-
telzorgers. De naaste omgeving 
van de patiënt draagt veel zorg 
en wordt vaak zwaar belast. Het 
initiatief van MoFysio om juist 
naar de patiënt toe te komen, 
neemt een deel van deze belas-
ting weg. Het is een van de voor-
beelden waarbij de zorg zich 
aanpast aan de behoefte van de 
patiënt. Deze initiatieven zorgen 
ervoor dat het zorglandschap in 
de regio weer kleur krijgt!

Waardering voor wijkagen-
ten Glorie en Wessendorp
Vrijdagavond een week terug zijn twee fi etsen uit onze fi etsenschuur 
gestolen. De tuinpoort, de fi etsenschuur en de fi etsen waren niet op slot. 
Dom van ons. Maar het getuigt wel van grote brutaliteit van criminelen 
om ’s avonds voor tien uur dwars door je tuin te lopen met twee gestolen 
fi etsen. We hadden elektronisch aangifte gedaan met weinig verwach-
tingen. En toen stonden ze daar, de maandagmiddag erna, op Markt-
plaats: onze fi etsen samen te koop. Ik heb meteen de politie gebeld en 
werd doorverbonden met de politie servicelijn 0900-8844. 
Zij vertelden mij dat ze mij pas konden helpen nadat ik zelf bij de verko-
per ter plaatse had vastgesteld dat het om mijn fi etsen ging. De politie 
mag zich namelijk niet voordoen als pseudo-koper. Daar heb ik wel be-
grip voor, maar daar sta je dan met twee gestolen fi etsen en de dader in 
zicht. Wel met een anoniem Markplaats account tussen ons in waarbij 
de dief wel weet waar jij woont, maar waarbij je niets weet van de dief 
anders dan een wellicht verzonnen postcode. Ik had geen zin in een 
Alberto Stegeman/Peter R. de Vries  scenario en was van plan de op-
sporing maar te laten varen. Mijn laatste hoop had ik gevestigd op onze 
wijkagent, Marco Glorie. Hij had begrip voor mijn bezwaar tegen zelf-
standig achter de aanbieder van mijn fi etsen aan te gaan en bood direct 
aan ‘in burger’ met mij mee te gaan. Dat vond ik voldoende reden om 
mij voor te doen als pseudo-koper. 
In tweede instantie werd het nog beter toen Marco Glorie voorstelde om 
niet met mij, maar samen met zijn collega Wesley Wessendorp op de 
door mij gemaakte afspraak in te gaan. De boef bekende, deed afstand 
van de fi etsen en exact een week na de diefstal hadden we ze terug. 

Mijn conclusie: onze wijkagenten gaan voor het lokale belang, ze zijn 
bereid hun nek uit te steken en zijn zeer slachtoffervriendelijk. Het doen 
van aangifte en Marktplaats in de gaten houden waren daarbij wel voor-
waarden bij deze succesvolle opsporingsactie.
Heren wijkagenten, heel hartelijk bedankt.
Wim Tromp, inwoner van Bakkum. 

Rinus Groeneveld gast-
solist bij Jos van Beest

Bakkum - Voor Jazz in Bakkum 
opent hotel Borst zondagmiddag 
29 maart weer de deuren van de 
zaal vanaf 15.00 uur. Om 16.00 
uur heeft gastheer van Jazz in 
Bakkum en pianist Jos van Beest 
niemand minder dan tenorsaxo-
fonist Rinus Groeneveld uitge-
nodigd om bij zijn trio te staan.
,,Rinus is een fantastische mu-
zikant en evenals ik autodidact, 
maar hij speelt met een prach-
tige ‘ouwe toon’ op die toeter. 
Zijn geluid doet denken aan de 
legendarische saxofonist  Ben 
Webster en dat inspireert muzi-
kaal natuurlijk als een gek”, al-
dus Jos van Beest. Rinus Groe-
neveld blinkt uit door zijn spette-
rende en overduidelijke melodie-
en. Hij is al jaren een van de be-
kendste jazz/bluescoryfeeën op 
saxofoongebied. Rinus Groene-
veld wordt begeleid door Jos van 
Beest op piano, Erik Schoonder-
woerd op bas en Ben Schroder 
op drums.

Castricum - Tijdens Tablet Ca-
fé wordt iedereen geholpen met 
vragen over de tablet. Nog geen 

Tablet Café tablet? Dan zijn er voldoende ta-
blets aanwezig om ervaring op 
te kunnen doen in de bibliotheek 
Castricum. Men kan terecht op 
vrijdag 10 april, 15 mei en 19 juni.

Rock en jazz in Bakkerij
Castricum -  Vrijdag speelt 
Gone Bald in De Bakkerij, een 
noiserockband die oorspron-
kelijk uit het Kroatische Zagreb 
komt. Noiserock is altijd de basis 

geweest voor Gone Bald, maar 
er zijn ook invloeden van ma-
throck, grunge, free jazz, emo en 
new wave. Gone Bald wordt on-
dersteund door Belch. Aanvang: 

22.30 uur. Entree vier euro.
Zaterdag powerrock met I Saw 
The Deep (foto), BoXruBa en 
Mullet. Het vijfkoppige Mullet 
staat garant voor stevige Haag-
se rock en ze stonden op Park-
pop. BoXruBa speelt aansteke-
lijke rocksongs met strakke gi-
taarlicks, een fl inke dosis synths 
en verfrissende vocals in com-
binatie met een energieke live-
show. De mystiek van The Tea 
Party en de psychedelische ge-
voeligheden van de vroege Pink 
Floyd, dan is men op het juiste 
spoor voor het beschrijven van 
I Saw The Deep. Aanvang 22.00 
uur. Entree vier euro. 
Zondagmiddag is het weer tijd 
voor een stukje old school jazz. 
Meejammen is mogelijk. Een 
groep van ervaren muzikanten 
uit het genre heeft hun mede-
werking toegezegd. De jazzmid-
dag begint om 15.00 uur voor 
de muzikanten en om 15.30 uur 
voor het publiek. Entree gratis.

Repair Café
Castricum - Op zaterdag 4 april 
vindt er weer een Repair Café 
plaats in De Bakkerij. Een mo-
ment om eens langs te komen 
met kapotte spullen en deze sa-
men met vrijwilligers te repare-
ren. Er worden verschillende re-
paraties uitgevoerd, bijvoorbeeld 
aan textiel, kleine elektrische en 
huishoudelijke apparaten, fi et-
sen en computers. Dit   Repair Ca-
fé wordt vier keer per jaar geor-
ganiseerd door Transition Town 
Castricum en De Groene Bak 
en is toegankelijk voor jong en 
oud. Van 13.00 tot 16.00 uur op 
de Dorpsstraat 30. De  entree is 
gratis, giften zijn welkom. Alleen 
de eventuele materialen moeten 
worden betaald.

Castricum - Wie 55 jaar of ou-
der is, graag nieuwe mensen 
ontmoet in een restaurant en 
van lekker eten wil genieten is 
op vrijdag 10 april uitgenodigd 
bij Jasmin Garden. Voor een aan-
trekkelijk tarief kan men genie-
ten van een driegangenmenu. 
Aanvang 18.00 uur en het diner 
wordt begeleid door een gast-
vrouw van Stichting Welzijn Cas-
tricum. Aanmelden tot en met 
woensdag 8 april kan bij Stich-
ting Welzijn Castricum, via 0251-
656562 of info@welzijncastri-
cum.nl.

Samen eten 55+
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Uitgeest - Al weken zijn ze er-
mee bezig bij Banketbakker Ver-
steeg aan de Prinses Beatrixlaan 
1d. In totaal kwamen ruim 100 
handgemaakte paaseieren in de 
winkel te staan en ook een enor-
me partij paashazen. Allemaal 
prachtig ingepakt, een heerlijk 
cadeau voor de Paasdagen.
,,Altijd een leuke tijd, de paasda-
gen’’, vindt Valentina, al 25 jaar 
het gezicht van de banktbakkerij.  
,,Het is veel werk maar het resul-

taat mag er zijn en geeft je weer 
een heerlijk voorjaarsgevoel.’’
Naast die prachtige eieren en al 
die verschillende paashazen zijn 
er natuurlijk nog veel meer spe-
cifi eke paas-lekkernijen te krij-
gen bij Versteeg, zoals paas-
taartjes en petit fours.

Versteeg opent dagelijks de deu-
ren al om half acht en sluit weer 
om zes uur, alleen op zaterdag 
zijn ze om half vijf gesloten.

Uitgeest - Al weken zijn ze er- taat mag er zijn en geeft je weer 

Afscheid van pastoor Bruno
Uitgeest - Vrijdagmiddag 27 
maart zal, na de Kruiswegviering 
van 15.00 uur, pastoor Bruno om 
16.00 uur voorgaan in een Eu-
charistieviering in de parochie-
kerk van Onze Lieve Vrouwe Ge-
boorte te Uitgeest. Het locatie-
team van de parochie stelt het 
zeer op prijs  dat pastoor Bru-
no op deze wijze afscheid neemt 
van zijn parochianen. Na de vie-

ring worden, onder het genot 
van een hapje en een drankje, 
alle parochianen in de gelegen-
heid gesteld persoonlijk afscheid 
te nemen van pastoor Bruno en 
zal door het bestuur aan hem 
een attentie worden aangebo-
den. 
Het bestuur  rekent er op dat ve-
le parochianen van deze gele-
genheid gebruik zullen maken. 

Uitgeest - Zondag 29 maart 
wordt Palmzondag gezierd in 
de Onze Lieve Vrouwe Geboor-
te. Om 11.15 uur zal de  Palmpa-
sen gezinsviering zijn met mede-
werking van het koor Sound of 
Life. Alle kinderen kunnen, met 
of zonder palmpasenstok, om 
11.05 uur verzamelen bij Gees-
terheem. Kapelaan Mario Agius 
zal dan met de kinderen in pro-
cessie naar de kerk lopen. Het is 
de bedoeling dat de ouders naar 
de kerk gaan om daar de kinde-
ren te zien binnenkomen. 
Elk jaar is dat weer een bonte en 
vrolijke optocht. In de kerk ma-
ken zij dan nog een rondje zo-
dat alle ouders en andere be-
langstellenden de tijd hebben 
om alle Palmpaasstokken te be-
wonderen.

Palmzondag

Uitgeest - Geheel volgens tradi-
tie kunnen kinderen die het leuk 
vinden op de woensdag voor Pa-
sen (1 april) eieren schilderen bij 
speeltuin Kindervreugd. De ver-
eniging vraagt iedereen zelf een 
paar hard gekookte eieren (liefst 
witte) mee te nemen. Ook hier 
zijn kinderen van 4 tot en met 6 
jaar van harte welkom onder be-
geleiding. Aan niet leden wordt 
een kleine bijdrage gevraagd. 
Deze activiteit begint om 14.00 
uur.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Eieren schilderen

Uitgeest -Op maandag 30 maart 
is er een unieke paasklaverjas-
drive bij de speeltuin in Uitgeest. 
Het clubgebouw, gelegen aan de 
Middelweg in Uitgeest, is van-
af 19.00 uur geopend. Om 19.30 
uur start het spel. De entree be-
draagt dit keer 2,50 euro. Men 
streeft er naar om rond 23.00 uur 
weer klaar te zijn. Na het kaarten 
is er een verloting. Voor meer in-
formatie kunt u terecht op www.
speeltuinuitgeest.nl..

Klaverjassen 
in speeltuin

Woongroep Uitgeest 
in actie tijdens NLdoet
Uitgeest - Het Oranje Fonds 
heeft op 20 en 21 maart 2015 
voor de elfde keer NL doet geor-
ganiseerd. Dit is de grootste vrij-
willigersactie van ons land.
Het Fonds wil met NL doet vrij-
willigerswerk meer, anders en 
breder onder de aandacht bren-
gen, achterstallige klussen bij 
maatschappelijke organisaties 
aanpakken en mensen op een 
laagdrempelige manier kennis 
laten maken.
 Daarom hebben de bewoners, 
begeleiding en vrijwilligers van 
Stichting Woongroep Uitgeest 
zaterdag samen de handen uit 
de mouwen gestoken om de ge-
meenschappelijke binnentuin 
van ‘De Brug’ op te knappen. De  
tuinmeubelen werden uit de op-
slag gehaald, schoongemaakt en 

gezellig in de tuin gezet. Een vrij-
williger heeft een mooie oppot-
tafel gemaakt voor in de plan-
tenkas. Van deze tafel werd di-
rect  gebruik gemaakt bij het in-
richten van de kas.
De Dekamarkt Uitgeest heeft 
voor de inrichting van de kas  
zaadjes en  verschillende plant-
jes beschikbaar gesteld. Daar-
naast werden er ook druiven, 
komkommers en kruiden ge-
plant.
Om 12 uur werd gezamenlijk ge-
noten van een heerlijke lunch die 
in de gemeenschappelijke ruim-
te al op de harde werkers stond 
te wachten.
Al met al een zeer geslaagde 
vrijwilligersdag die dankzij een 
bijdrage van het oranjefonds tot 
stand kon komen.

Concert Muziekschool 
in Dorpshuis De Zwaan
Uitgeest - Vrijdag 27 maart tre-
den de leerlingen van De Nieu-
we Muziekschool Uitgeest op in 
dorpshuis de Zwaan. De leer-
lingen laten horen hoe mooi zij 
kunnen spelen op viool, piano, 
dwarsfl uit, gitaar, keyboard en 
cello. Ook gaan de leerlingen 
van Algemene Muzikale Vorming 
en het koor Out Loud optreden. 

Het concert is van 19.00 uur tot 
20.30 uur. Adres: Middelweg 5, 
Uitgeest. De entree is gratis. Een 
(kleine) vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Kijk voor meer 
informatie over De Nieuwe Mu-
ziekschool Uitgeest op www.mu-
ziekschooluitgeest.nl, mail naar 
muziekuitgeest@gmail.com of 
bel 06-19911026.

Uitgeest - Team 2 van tafel-
tennisvereniging Uitgeest le-
verde deze week geen half 
werk en revancheerde zich 
van de nederlaag van vorige 
week.

Het eerste team deed het de-
ze week ook heel goed, want 
het bezoekende eerste team van 
Diemen kon alleen haar eerste 
wedstrijd tegen Victor Tchernov 
in winst omzetten. Daarna was 
de koek op voor de Diemenaren, 
want Jeri Fatels en Henk Spoel-
stra en hij lieten de tegenstan-
ders alle keren in het spreek-
woordelijke stof bijten.
Het tweede team haalde deze 
week fl ink haar gram door het 
derde Volewijckers team kans-
loos te laten. Rene van Buren, 
Patrick Rasch en Billy Fatels wa-
ren voor de Amsterdammers veel 
te sterk, hoewel Van Buren in zijn 
eerste partij even in de proble-
men kwam.

Uitgeest 3 ontving afgelopen 
maandag Victory 6 uit Weesp. Na 
stuk voor stuk prachtige partij-
en werd de avond besloten met 
een 5-5 stand. Ruud Pel won drie 
keer, maar had daar zijn handen 
vol aan. Nico Baltus verloor even 
vaak, maar dat was eigenlijk te-
recht. Hij kon gewoon niet ge-
noeg gewicht in de schaal leg-
gen. Dennis Janssen zorgde voor 
de andere twee punten, terwijl 
hij nog uitstekende kansen had 
om ook zijn laatste partij te win-
nen. In vijf games en met twee 
punten verschil zorgden hij en 
zijn tegenstander voor een waar-
dig afscheid van de avond.
Het vierde team ging met een te-
leurstellend verlies van 2-8 naar 
huis vanuit Amstelveen. Huib 
van Leeuwen en Roger Schud-
deboom wonnen ieder nog ge-
makkelijk van een en dezelfde 
tegenstander, maar voor Euge-
nie Rasch was ook deze speler 
te sterk. 

     Tafeltennisnieuws
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Amerikaanse talenten 
voetballen heel anders

Castricum - Dinsdag 31 maart  
om 18.00 uur zullen er op het 
Vitessevelden  twee bijzonde-
re wedstrijden gespeeld worden. 
Michel Louter, oud Vitesse’22 
speler, woont al 20 jaar in Ameri-
ka en heeft daar zijn eigen voet-
balschool . Elk jaar neemt hij ta-
lenten mee uit de Verenigde Sta-
ten om ze kennis te laten maken 
met het Nederlandse voetbal .
De vorige keer waren het de 
meiden die aan de beurt waren, 
dit jaar komt Michel met  dertien 
zeer getalenteerde Amerikaan-
se voetballers. Zeven spelers uit 

de selectie van Michel Louter 
zullen samen met Vitesse’22 B1 
een team vormen en voetballen 
tegen Foresters B1. Tegelijker-
tijd zal er ook wedstrijd van zes 
Amerikanen met Vitesse’22 C1 
een team vormen en tegen Fo-
resters C1 spelen. Op zondag 29 
maart wordt om 11.00 uur een 
clinic gegeven door ex-voetbal-
ler Arjan de Zeeuw. Op woens-
dag 1 april om 19.00 uur  en op 
donderdag 2 april zal de groep 
tegen Limmen C1 voetballen.  

Bezwaar tegen WOZ-waarde 
in veel gevallen lonend

Ook dit jaar heeft u weer een 
aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen met daarop de 
vastgestelde WOZ-waarde voor 
belastingjaar 2015 van de ge-
meente. Dit lijkt een formaliteit, 
maar deze waardebepaling is 
zeer belangrijk en heeft direc-
te gevolgen op diverse  financi-
ele en fiscale gebieden.

Hoe hoger deze WOZ-waarde 
wordt vastgesteld hoe hoger na-
melijk uw belastbaar inkomen 
kan worden. Hierdoor is veel-
al meer belasting verschuldigd 
en kunnen aanspraken op toe-
slagen afnemen. Zo is de WOZ-
waarde (in)direct van invloed  
op de volgende belastingen en 
tegemoetkomingen:

- de onroerendzaakbelasting van 
de gemeente;

- de waterschapsbelasting voor 
het waterschap;

- de vaststelling van het eigen 
woningforfait voor de inkom-
stenbelasting;

- de vermogensrendementshef-
fing (box III) voor de inkom-
stenbelasting voor woningen 
die niet tot hoofdverblijf dienen;

- de hoogte van de tegemoet-
koming van zorgtoeslag;

- de hoogte van de tegemoet-
koming kindgebonden budget;

- de hoogte van de tegemoet-
koming kinderopvangtoeslag;

- de bepaling van de erfbelasting 
indien de woning in een nala-
tenschap valt.

Bezwaar maken tegen de WOZ-
waarde kan in veel gevallen lo-
nend zijn. Een vermindering van 
die WOZ-waarde leidt immers 
direct ook tot een verminde-
ring van deze heffingen.  Bij 
twijfels over de vastgestelde 
WOZ-waarde, bijvoorbeeld om-
dat een huis in straat of buurt 
voor een veel lager bedrag  
verkocht wordt, kan binnen zes 
weken bezwaar worden aan-
getekend bij de gemeente.  
De nationale ombudsman  
maakte onlangs bekend, dat  
vijftig procent van de ingediende 
klachten wordt toegekend. De 
moeite waard dus om dit eens 
nader te onderzoeken.

Flynth Haarlem, sinds kort geves-
tigd aan de Belgiëlaan 63, heeft 
ervaren experts in dienst die u 
graag adviseren en bijstaan bij 
het opstellen en indienen van het 
bezwaarschrift tegen de WOZ-
waarde 2015. 

Meer weten of van gedach-
ten wisselen? Neem contact op 
met André Tempelaar op 023-
5512314 of via haarlem@flynth.nl.

Castricum - Maandag rond 
17.15 uur zag een oud-politie-
agent bij het tankstation van 
Gulf aan de Soomerwegh een 
auto met daarin een man die een 
pistool in handen leek te heb-
ben. Hij belde politie en die heeft 
ter plekke twee mannen en de 
auto doorzocht. Er werd geen 
wapen aangetroffen. Toen de 
oud-politieman en de agenten 
het tankstation hadden verlaten, 
kwamen beide mannen de win-
kel binnen en vroegen de mede-
werker of hij het was die de poli-
tie had gebeld. Dat ontkende hij. 
Vervolgens kochten de mannen 
frisdrank met wat lekkers en ver-
volgden hun weg.

Geen wapen

Krankzinnige wedstrijd 
Castricum - FC Castricum ver-
raste thuis tegen ZOB door een 
0-2 achterstand om te buigen in 
een 3-2 overwinning. De wed-
strijd was net begonnen toen de 
linksachter van ZOB een vrije 
trap  langs de verbouwereerde 
Lars Beukers kogelde. Tot aan de 
rust gebeurde er weinig. 
De tweede helft was amper be-
gonnen of Roy van Soest liep 
tegen een onnodige gele kaart 
aan. Een paar minuten later 
volgde weer een overtreding en 
dat was rood. Hierdoor kantelde 
de wedstrijd in het voordeel van 
ZOB, dat uit een scrimmage op 
0-2 kwam. Na een mooie steek-
bal van Jordy van Dansik stond 

Van Duivenvoorde alleen voor de 
keeper die hem onderuit haal-
de. Penalty en rood voor de doel-
man. De penalty werd koelbloe-
dig door Elario Zweet ingescho-
ten en daarna ging FC Castricum 
vol gas verder. Nog geen twee 
minuten later scoorde Daan Ha-
maker de gelijkmaker: 2-2.

Jesse Arendse stond aan de ba-
sis van de winnende goal. Het 
jonge talent werd volledig on-
nodig door een verdediger on-
der het gras gewerkt. De goed 
leidende scheidsrechter O’Niel 
gaf terecht een penalty die door 
Zweet werd verzilverd: 3-2. Foto 
Jacob de Maar.

Mooie plannen burgers voor Oer-IJ

Castricum - Een grote groep 
bewoners uit diverse gemeenten 
in Kennemerland wil het Oer-
IJ gebied meer tot leven bren-
gen met recreatieve themarou-
tes, een Oer-IJ atlas, een Oer-IJ 
Academie en een Geopark met 
Unescostatus: het zijn enkele 
van de vele voornemens die de 
Stichting Oer-IJ bekendmaakte 
in de Plan van Aanpak. De voor-

gestelde projecten beslaan uit-
eenlopende terreinen. Zo denkt 
de stichting behalve de eerder 
genoemde projecten ook aan 
verbetering van het netwerk voor 
fiets-, vaar- en wandelverkeer en 
het uitbrengen van adviezen bij 
ruimtelijke ordeningsvraagstuk-
ken, zoals de aansluiting van de 
A8 op de A9 en de plannen voor 
aanleg van het opstelterrein voor 

Sprinterterreinen. Sommige pro-
jecten zijn al in uitvoering, zoals 
de succesvolle Oer-IJ academie; 
een lezingenreeks in het Huis 
van Hilde was korte tijd uitver-
kocht. Ondernemers in de recre-
atiesector volgden een opleiding 
tot ‘ambassadeur van het Oer-
IJ’. Dat gebeurde in samenwer-
king met het IVN. Er volgt bin-
nenkort ook een gidsencursus. 
De eerste exemplaren van het 
Plan van Aanpak zijn maandag 
aangeboden aan de Castricum-
se wethouders Ans Pelzer en Leo 
van Schoonhoven. De gemeen-
te Castricum heeft de productie 
van het rapport financieel moge-
lijk gemaakt. Op de foto de wet-
houders Leo van Schoonhoven 
en Ans Pelzer. Met de secretaris 
van de stichting het Oer-IJ Jos 
Teeuwisse, de penningmeester 
Jan Kuiper, adviseur Lia Vriend 
en voorzitter Evert Vermeer. Het 
Plan van Aanpak is ook digitaal 
beschikbaar op de website www.
oer-ij.nl 

Castricum - De volleyballers 
van Croonenburg krijgen het de 
komende weken nog moeilijk. 
De wedstrijd tegen degradatie-
kandidaat Micro E Roosendaal 
werd onnodig met 3-1 verloren 
door de meiden. Onlangs heeft 
coach Oudejans gezegd dat dit 
zijn laatste seizoen is bij Croo-
nenburg. Zaterdag 6 april staat 
de wedstrijd tegen Zaanstad op 
het programma. 

Punten pakken
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Website Zwembad De Zien online
Uitgeest - Zeven weken voor de 
opening van het nieuwe zwem-
seizoen heeft openluchtzwem-
bad De Zien een spetterende 
website online gezet. Jacqueli-
ne Hoppenbrouwers van Hop-
Art Webdesign bouwde de web-
site op basis van het design van 
Sander Visser van Ligaturen gra-
fisch ontwerp. Beide Uitgeester 
bedrijven hebben hun kennis en 
kunde gratis ter beschikking ge-
steld. Het resultaat is een prach-
tige en functionele website. Kijkt 
u zelf maar! www.zwembad-de-
zien.nl.
Jacqueline: “Onze kinderen 
en ikzelf trouwens ook, zwem-
men al jaren graag in De Zien 
en toen het verzoek kwam om 
mee te helpen het zwembad te 
laten voortbestaan, heb ik geen 

moment getwijfeld. Het zwem-
bad hoort bij Uitgeest, ik heb de 
website dan ook met plezier ge-
bouwd.”
 
Op de site vind je de openings-
tijden, uitleg over de zwemles-
sen, contactgegevens, en de mo-
gelijkheid om online een abon-
nement te kopen. Ook de moei-
te van het bekijken waard is een 
tekst over de geschiedenis van 
het zwembad. Van het prille be-
gin in 1959 tot de sleutelover-
dracht aan het huidige bestuur 
een paar maanden geleden.
 
Met de lancering van de si-
te is ook de abonnementenver-
koop gestart. In de voorverkoop 
krijg je korting op een abonne-
ment! Volwassen betalen 80 eu-

ro (na 15 april 90), een kinder-
abonnement kost 60 euro (na 15 
april 65). 
Via de website kun je je opgeven 
voor de zwemlessen in De Zien.  
Zwemjuf Els Veenis is een goe-
de en ervaren zwemdocent, die 
op dinsdag-, woensdag - en vrij-
dagmiddag de zwemlessen voor 
diploma A, B en C verzorgt.

Naam: Mariëlle Stam
Leeftijd: 18 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer Col-
lege Castricum, vwo
Nu: Bewegingswetenschappen, 
Vrije Universiteit Amsterdam
Duur: Bachelor 3 jaar met even-
tuele Masterkeuze 1 of 2 jaar

Uitgeest - Het duurde tot vlak 
voor de inschrijvingslimiet voor-
dat Mariëlle wist wat ze zou gaan 
studeren en hoewel haar moeder 
al eerder dacht dat Bewegings-
wetenschappen precies bij Ma-
riëlle paste, was zij zelf niet di-
rect overtuigd. Zij volgde eerst 
nog een meeloop dag bij Ge-
zondheidswetenschappen maar 
vond dit vrij saai en kwam toen 
toch tot de conclusie dat Bewe-
gingswetenschappen haar stu-
die zou worden. 
Mariëlle: “Op deze meeloop 
dag werden wij direct op een 
fiets gezet en dat sprak mij wel 
aan. De studie heeft veel met 
sport te maken, nou ik ten-
nis en hockey met veel ple-
zier dus dit past goed bij mij.  
En het leek mij een uitdaging 
want je moet een dubbelprofiel 
hebben NG+Natuurkunde en 
NT+Biologie.”
Tijdens de bachelor opleiding 
bestudeer je het menselijk be-
wegen vanuit verschillende in-
valshoeken. Afhankelijk van de 
vraagstelling en de gekozen in-
valshoek doe je dit met behulp 
van natuurwetenschappelijke, 
medisch-biologische, gedrags-
wetenschappelijke en sociaal-
wetenschappelijke methoden 
van onderzoek.
Mariëlle: “Er zijn voor mij veel 
nieuwe vakken zoals inspan-
ningsfysiologie en academische 
verkenningen waarbij wij leren 
omgaan met literatuur en plagi-
aat, sensomotorische coördina-
tie, biomechanica en oh ja wis-
kunde want het wordt onder-

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

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

schat hoe belangrijk dit vak is. 
Vooral natuurkunde is vrij zwaar. 
Qua huiswerk is niks verplicht, 
het lijkt alsof je aardig wat vrije 
tijd hebt en je bent veel thuis 
maar zelfdiscipline is absoluut 
vereist.” Dan lachend: “Daar heb 
ik gelukkig nooit moeite mee ge-
had.”
Dat de docenten de studenten 
als collega’s benaderen is een 
prettige bijkomstigheid en om-
dat er maar circa 190 studenten 
deze studie volgen, kent Mariëlle 
hen vrijwel allemaal. 
Als je stage wilt lopen kan dat 
met een Minor in het derde jaar 
maar dan moet je het wel zelf re-
gelen en loop je studievertra-
ging op.
Met de trein reist Mariëlle in 25 
minuten van Uitgeest naar Am-
sterdam Sloterdijk, pakt nog 
tien minuten de metro en loopt 
ten slotte in tien minuten naar 
de Medische Faculteit of neemt 
eventueel de tram.

Mariëlle: “Wat ik ook nog leuk 
vind om te vertellen is dat ik lid 
ben geworden van  Studiever-
eniging V.I.B. wat heel toepasse-
lijk staat voor Vereniging In Be-
weging. Dat lidmaatschap le-
vert bijvoorbeeld korting op voor 
boeken maar ze organiseren ook 
allemaal leuke dingen zoals bor-
reltochten, wintersportvakantie 
of een studentenestafetteloop. Ik 
ben geen actief bestuurslid maar 
doe wel zo veel mogelijk mee 
met mijn vriendinnen.”
Voor de toekomst laat Mariël-
le zich voorlopig nog inspireren 
door alles wat op haar pad komt. 
Dat gaat in langzame stappen: 
“Nu vind ik psychologie bijvoor-
beeld heel leuk. Ik heb gehoord 
dat een kwart van de afgestu-
deerden onderzoeker wordt voor 
bijvoorbeeld tijdschriften en dat 
96% uiteindelijk een baan vindt. 
Dus het komt helemaal goed.

Monique Teeling

Woensdag 25 maart 
Senioren:
Foresters de 7-FC Uitgeest 4 20:00
Westzaan 3-FC Uitgeest 6 20:00
Junioren:
Egmondia D1-FC Uitgeest D3 19:00
FC Uitgeest D4-ODIN 59 D4 18:30
Foresters de D4-FC Uitgeest D5 18:30
Meervogels 31 E2-FC Uitgeest E5 17:00
FC Uitgeest E7-KSV E5 17:00
HSV ME1-FC Uitgeest ME1 17:00
Alcmaria Victrix F2-FC Uitgeest F3 17:00

Zaterdag 28 Maart 
Junioren:
Zuidvogels A1-FC Uitgeest A1 15:00
KFC B1-FC Uitgeest B1 14:15
Alkm. Boys B1-FC Uitgeest B2 12:00
LSVV B2-FC Uitgeest B3 12:45
Kolping Boys B7-FC Uitgeest B4 15:00
ADO ‘20 B4-FC Uitgeest B5 14:45
FC Uitgeest C1-Volendam (rkav) C2 12:30
FC Uitgeest C2-Volendam (rkav) C5 14:30
FC Uitgeest C3-Foresters de C5 13:00
Berdos C3-FC Uitgeest C4 14:30
FC Uitgeest C6-HSV C4 14:45
FC Uitgeest C7-AFC 34 C5 14:45
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-SVIJ MB1 14:30
IVV MB1-FC Uitgeest MB2 11:00
Rijp (de) MC1-FC Uitgeest MC1 14:00
FC Uitgeest MC2-Hillegom sv MC1 13:00
FC Uitgeest MD1-Assendelft MD1 11:30
HSV ME1-FC Uitgeest ME1 10:30
Pupillen:
FC Uitgeest D1-Stormvogels D1 10:00
SVW 27 D3-FC Uitgeest D2 10:15
FC Uitgeest D3-Koedijk D2 09:00
DTS D2-FC Uitgeest D4 12:30
Castricum D4-FC Uitgeest D5 10:30
FC Uitgeest D6-LSVV D6 13:00
FC Uitgeest D7-DTS D3 11:30

Dynamo E1-FC Uitgeest E2 11:00
HSV E2-FC Uitgeest E3 10:30
FC Uitgeest E4-Alcmaria Victrix E3 10:15
FC Uitgeest E5-Egmondia E1 10:15
DTS E3-FC Uitgeest E6 09:00
FC Uitgeest E7-Castricum E8 10:15
FC Uitgeest E8-Vrone E7 09:00
FC Uitgeest E9-Koedijk E8 11:30
Kolping Boys E15-FC Uitgeest E10 09:00
Castricum F2-FC Uitgeest F2 10:00
Limmen F2-FC Uitgeest F3 09:00
FC Uitgeest F4-KSV F3 09:00
FC Uitgeest F5-Egmondia F1 09:00
Castricum F5-FC Uitgeest F6 09:00
KSV F5-FC Uitgeest F7 09:00
Zeevogels F4G-FC Uitgeest F9 09:00
FC Uitgeest F10-Berdos F5 09:00
FC Uitgeest MP1-Foresters de MP1 09:00
ZTS MP1-FC Uitgeest MP2 11:00
FC Uitgeest MP3-Hugo Boys MP2 09:00
G-team:
FC Uitgeest G1-Only Friends G2G 11:30

Zondag 29 Maart
Senioren:
SVW 27 1-FC Uitgeest 1 14:00
Foresters de 2-FC Uitgeest 2  11:00
FC Uitgeest 3-Foresters de 4  10:30
FC Uitgeest 4-Knollendam 2  10:30
FC Uitgeest 5-Castricum 2  10:30
Adelbert St 2-FC Uitgeest 6  11:30
Vitesse 22 7-FC Uitgeest 7  11:00
Hoofddorp s.v. 10-FC Uitgeest 8 12:00
Foresters de 9-FC Uitgeest 9  14:00
FC Uitgeest 10-ADO ‘20 11 12:45
Wijk aan Zee 4-FC Uitgeest 11 12:00
KFC 5-FC Uitgeest 12  09:30
Junioren:
FC Uitgeest A2-Volendam (rkav) A1  13:30
FC Uitgeest A3-Rijp (de) A2  13:30
Meisjes:
FC Uitgeest MA1-Grasshoppers MA1  10:30

Lezing: sleutel van de buren 
en veiligheid in en om huis
Uitgeest - De S.U.S. organi-
seert op 2 april in De Zwaan 
een lezing met bovenstaande ti-
tel. Mensen blijven steeds va-
ker langer thuis wonen en zijn 
hierdoor ook meer afhankelijk 
van hulp. In een noodsituatie en 
bij calamiteiten kan het van le-
vensbelang zijn dat wijzelf, maar 
ook anderen, over de juiste ken-
nis en vaardigheden beschikken 
om hulp te bieden Deze lezing 
richt zich op bewustwording van 
mogelijke risico’s en het aanrei-
ken van mogelijkheden om veilig 
handelen te vergroten.
Heeft u een buurman/vrouw met 
een beperking? Heeft u wel eens 
nagedacht of deze zelfstandig 
het huis kan verlaten? Heeft u 
wel eens met hem/haar gespro-
ken over hoe u kunt helpen in 
geval van calamiteiten? Dit komt 
allemaal aan bod tijdens deze 
lezing die wordt gegeven door 
een medewerkster van het Ro-

de Kruis.
Donderdag 2 april. Zaal open 
09.15 uur. Aanvang 09.30 uur. 
Kosten 1,50 inclusief koffie/thee. 
U kunt vooraf of aan de zaal een 
kaartje kopen. Op het kantoor 
van de Stichting Uitgeester Se-
nioren, op de eerste etage van 
dorpshuis De Zwaan, Middelweg 
5, 1911 EA Uitgeest, telefonisch: 
0251 – 31 90 20 of via de mail: 
s.u.s@inter.nl.net. Zie ook onze 
website: www.uitgeestersenio-
ren.nl. Deze lezing wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met 
het Rode Kruis.
Indien u niet in staat bent op ei-
gen gelegenheid naar onze ac-
tiviteiten te komen, dan kunt u 
de Algemene Hulpdienst bel-
len. Maandag t/m woensdag van 
09.00 – 10.00 uur, telefoonnum-
mer 0251 – 31 90 20. Zij bren-
gen en halen u gratis van en 
naar de activiteiten in dorpshuis 
De Zwaan.
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Jubilarissen bij brandweer 
Limmen - Op vrijdagavond 20 
maart zijn tijdens de jaarverga-
dering van de brandweervereni-
ging Limmen een paar leden in 
het zonnetje gezet.  Petra Abma, 
teamleider zuid/west van de vei-
ligheidsregio, en wethouder Leo 
van Schoonhoven waren aanwe-
zig om de bijbehorende oorkon-
des op te spelden.

Paul Bos kreeg zijn oorkonde 
voor zijn dertigjarige dienstver-
band bij de brandweer, en Pieter 

Admiraal, Bas Meegdes en John 
Adrichem voor hun twintigjarige 
verbondenheid met de brand-
weer. Voor Mark Schuitema en 
Richard de Ruiter was het man-
schap B-diploma, en Theo Baltus 
kon op deze avond zijn diploma 
pompbediener in ontvangst ne-
men. Op de foto staand v.l.n.r.:   
Petra Abma, Bas Meegdes, Mark 
Schuitema, John Adrichem en 
Leo van Schoonhoven. Gehurkt 
v.l.n.r.: Pieter Admiraal, Paul Bos 
en Theo Baltus. 

Joop is club-
kampioen

Castricum - Op 9 en 12 maart 
waren de voorrondes van het 
clubkampioenschap van de Bil-
jartclub voor Ouderen. Hierbij 
speelde elke biljarter twee par-
tijen. Zestien spelers plaatsten 
zich voor de finale op 16 maart. 
Uiteindelijk ging Joop Mooij (fo-
to) met de beker naar huis. Het 
zilver was voor Cees Baars en 
het brons voor Ton Engelsma. 
De BVO speelt in het Biljart- en 
Bridgecentrum (BBC) aan de 
Stetweg 41 in Bakkum. Het he-
le jaar door wordt gespeeld: van 
maandag- tot en met vrijdagoch-
tend en op woensdagmiddag en 
-avond. Voor meer informatie: 
Joop Mooij, secretaris, tel.: 0251-
656339.

Wat gebeurt er in de lucht?
Zondag in de namiddag vlogen er opvallend veel straaljagers boven ge-
meente Castricum. Zij lieten een spoor achter van uitlaatgassen of een 
ander goedje dat zich helemaal over de volledig heldere blauwe lucht  
uitwaaierde. Als een soort deken lag het boven het dorp en omstreken 
voor een tijdje, daarna viel het op de dorpen neer. Wie weet wat hier aan 
de hand was? 
Jorit Matena, Castricum.

Naar aanleiding van ons nieuwsbericht in de Castricummer van 18-03-
2015, en het daaropvolgende interview in het Nieuwsblad van Castri-
cum, is onlangs tot onze spijt onrust ontstaan binnen de gemeenteraad 
en het college van Castricum. Als gevolg van onze berichtgeving is ten 
onrechte het beeld ontstaan dat wij doelden op een onderzoek naar de 
integriteit van het handelen van de gemeenteraad dan wel het college 
van Castricum. Het idee dat wij de integriteit in twijfel zouden trekken 
van de gemeenteraad van Castricum, dan wel het college, willen wij bij 
deze nadrukkelijk corrigeren. Laat ons duidelijk zijn: over de integriteit 
van college en raad bestaat geen twijfel. SP Castricum wil ook bena-
drukken dat statenlid J.M. Bruggeman nooit heeft aangedrongen op een 
Bibob-onderzoek inzake het plan voor de bouw van een recreatiepark 
(DuynParc) in Natura 2000 en EHS gebied De Zanderij te Castricum. 
Door onduidelijke communicatie van SP Castricum is dit beeld helaas 
ontstaan. Dat er een integriteitsbeoordeling zou moeten komen is niet 
de mening van Marnix Bruggeman maar heeft de SP Castricum, ten on-
rechte en met verkeerde bewoordingen, gezegd. De bedoeling was te 
zeggen dat het om een Bibob onderzoek ging. Ook de woorden in de 
raad van Marjo Husslage dat we naar M. Bruggeman verwijzen voor ver-
antwoording van het genoemde artikel zijn niet terecht. Onze excuses 
naar M. Bruggeman hiervoor. SP Castricum is overigens wel voorstander 
van het uitvoeren van een Bibob-onderzoek. Een dergelijk onderzoek 
richt zich op de aanvragers van vergunningen en is een gangbare proce-
dure in geval van grondtransacties boven bepaald bedrag. Wij waarderen 
het harde werk en de inzet van alle bestuurders in Castricum en zien uit 
naar een verder inhoudelijke  behandeling van het Landal-dossier.
Het bestuur en de fractie van SP Castricum.

Limmen - Op vrijdag 20 maart 
stond voor het eerste zestal van 
schaakvereniging Vredeburg, 
in het thuisduel tegen Opposi-
tie 2, de titel in de derde klas-
se C op het spel. Op dezelfde 
avond speelde Vredeburg 2 een 
uitwedstrijd bij Castricum 3. De 
overige schakers speelden ron-
de twintig van de interne com-
petitie. Met elf matchpunten en 
maar liefst 25,5 bordpunten uit 
zes duels mag Vredeburg zich de 
superieure kampioen in de derde 
klasse C noemen. Zo florissant 
als het seizoen verloopt voor 
Vredeburg 1, zo moeizaam gaat 
het voor Vredeburg 2. Ook tegen 
het sterke Castricum 3 werden 
geen potten gebroken. Het twee-
de verloot met 5-1. In de interne 
competitie trok de partij tussen 
Adri Beentjes en Marlies Sturk 
de aandacht. Beentjes stond 
voortdurend beter, maar slaagde 
er niet in een opening te vinden 
in de dubbelwandige defensieve 
muur rondom de zwarte koning 
en bood remise aan. Diverse 
omstanders hadden graag nog 
even doorgespeeld met de wit-
te stelling, maar de calculeren-
de Beentjes koos voor het halve 
ei, in plaats van de mogelijk lege 
dop. Piet van der Heijdt was op 
dreef in zijn partij tegen Theo Al. 
Wester veroverde soepeltjes een 
toren van Jan Brantjes en be-
hield vervolgens de concentra-
tie om het voordeel naar winst te 
schuiven. 

Vredeburg is 
kampioen

Transition Town gaat 
in op goede doelen 

Castricum - Arjen de Wit on-
derzoeker op het gebied van 
goede doelen komt hierover ver-
tellen op Dorpsstraat23. 
,,Welke patronen zijn er in het 
geefgedrag in Nederland? Welke 
mensen geven in het algemeen 
aan welke doelen? Welke me-
chanismen kunnen geefgedrag 
verklaren? Veranderen mensen 
en organisaties hun gedrag na 
wijzigingen in het overheidsbe-
leid? Gaan mensen meer geven 

als de overheid bezuinigt?”; dat 
zijn vragen die aan de orde ko-
men. Als slot van de avond kan 
een goed doel gekozen worden 
waarvoor samen iets gedaan 
wordt op het TT-feest dat begin 
juli wordt gegeven. Welkom van 
19.00 uur tot 21.00 uur op Dorps-
straat 23. Consumpties zijn voor 
eigen rekening, deelname aan 
de avond is gratis. Voor vragen 
of ideeën: E mail: ttcastricum@
gmail.com. 

SP geeft opheldering

Teppanyaki, nu bij Bobs 
Party & Events

Uitgeest - Teppanyaki is een 
vernieuwd en gezond concept. 
Teppanyaki betekent letterlijk 
‘grillen op een bakplaat’ en dat 
is exact wat gasten ervaren. Men 
bereidt zelf aan de bakplaat de  
vlees-, vis en vegetarische ge-
rechten a la minute met een Ja-
pans tintje. Het wordt een avond 
culinair genieten. 
Het is mogelijk in het nieuwe 
verbouwde restaurant het Tep-
panyaki-arrangement reserve-
ren vanaf vier personen. De Tep-
panyaki-platen zijn groot ge-
noeg voor tien personen. Dit be-
tekent dat wanneer men reser-
veert voor een gezelschap onder 
de tien personen deze aan ta-

fel plaatsneemt bij andere gas-
ten. Ongemakkelijk? Helemaal 
niet! ,,We weten uit ervaring dat 
deze sociale setting het begon 
kan zijn van een inspirerend net-
werk of goede vriendschap. Bo-
vendien bepaalt elke groep zijn 
eigen tempo, zo kan de een bij-
voorbeeld toe zijn aan het des-
sert terwijl de buren nog genie-
ten van hun voorgerecht. Voor 
meer informatie of reserveren:  
tel.: 0251-315150.

Knip de coupon uit deze krant 
en het is mogelijk voor of na 
het eten een uur gratis te bow-
len met uitzondering van feest-
dagen.

www. .nl

www. .nl
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Basketbalsters gezocht
Uitgeest - Dames 1 van Uit-
geester basketbalvereniging La-
ke City Players is dringend op 
zoek naar sportieve meiden en/
of dames vanaf 16 jaar voor 
het volgende competitieseizoen 
(2015-2016). Dit gezellige team 
bestaat uit 8 dames, waarbij de 
leeftijd varieert van 18 tot 25 jaar. 
Ben of ken jij de sportieve toe-
komstige teamgenote die zij zoe-

ken, neem dan contact op met 
Claudia Visser via claudiavis-
ser92@live.nl. Of kom een keer 
kijken of meetrainen, dit kan op 
de volgende data en tijden: vrij-
dag 27 maart 18:30 – 19:30, dins-
dag 31 maart 19:30 – 20:30, vrij-
dag 3 april 18:30 – 19:30 of dins-
dag 7 april 19:30 – 20:30. Ge-
traind wordt in Sporthal de Zien, 
Zienlaan 4 in Uitgeest.

Uitgeest - We speelden de laat-
ste avond van de vierde periode. 
Nog één periode te gaan, dus. 
Wie kampioen gaat worden lijkt 
voor insiders duidelijk maar de-
ze profetie houden we nog even 
voor ons. Geïnteresseerden kun-
nen op onze clubsite (http://
www.nbbclubsites.nl/club/4061) 
op zoek gaan naar ‘plaatspun-
ten’ en dan hun eigen conclusies 
trekken. Onderwijl zien wij enke-
le bijzondere zaken. In de D-lijn 
winnen Ger van Andel-Rob de 
neef met een mooie 59% (ove-
rigens gedeeld met André Her-
mans-Bert vd Pol) hun lijn, maar 
die opleving helpt hun niet. On-
danks die mooie score degra-
deren de heren naar de E-lijn. 
Maar het omgekeerde doet zich 
ook voor. In diezelfde lijn, de D 
dus, scoren Toos en Jaap Schalk 
heel mager, 43%, maar promove-
ren desondanks met een straat-
lengte voorsprong op hun con-

currenten. Proficiat. In de A-lijn 
nemen wij gedegen werk waar 
van Eric Molenaar-Harry Twaalf-
hoven, van Hans Wijte-Paul Wij-
te en van Carien Willemse-Jaap 
Willemse. Mooie scores, maar 
ja, kampioen gaan ze daar niet 
mee worden. In de C-lijn schie-
ten Theo Huising-Pieter Andrin-
ga uit de slof met een dikke 61%, 
én een promotie naar de B-lijn. 
De hoogste score van de avond 
is, even een naamval gebruiken, 
des B-lijns. Cas van Andel-Tine-
ke Ligthart verpletteren de B-te-
genstanders met hun score van 
ruim 68%. Die hoge score had-
den ze wel even nodig om op de 
tweede plaats in de B te eindi-
gen en daarmee te promoveren 
naar de A-lijn. En daarmee vol-
tooien zij een onwaarschijnlijk 
goed seizoen. Bij mijn weten is 
het niet eerder voorgekomen dat 
een koppel een seizoen begint in 
de E-lijn, vervolgens iedere peri-

        Bridgenieuws
ode promoveert, om te eindigen 
in de A-lijn. Een ware apotheose 
zou het zijn als het duo de laat-
ste periode in de A-lijn winnend 
weet af te sluiten. We gunnen 
het ze van harte, maar we zullen, 
net als de andere A-lijners,  niet 
schromen om ze op die quees-
te danig de voet dwars te zetten. 
Maar hoe dan ook, wie er ook 
clubkampioen wordt, zij zijn, nu 
al, voor mij de kampioen van dit 
seizoen.

A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-Eric 
Molenaar 62,15%, 2 Hans Wijte-
Paul Wijte 61,81%, 3 Carien Wil-
lemse-Jaap Willemse 59,03%; 
B-lijn: 1 Cas v Andel-Tineke Lig-
thart 68,75%, 2 Henk Groen-Her-
man v Sambeek 56,25%, 3 Nel-
lie Modderman-Marian de Vries 
54,69%; 
C-lijn: 1 Theo Huising-Pie-
ter Andringa 61,46%, 2 Annie 
Bleeker-Ina Woerden 60,94%, 3 
Guurtje Brakenhoff-Joke Jacobs 
55,21%; 
D-lijn: 1/2 André Hermans-Bert 
vd Pol en Ger v Andel-Rob de 
Neef 59,38%, 3 Wies de Wit-An-
nie Nijman 55,21%; 
E-lijn: 1 Jan Aben-Alma 
Wiersma 63,92%, 2 Ank Kager-
Hans Eijking 57,75%, 3 Maria Ja-
cobs-Roland Kiès 55,83%.

ICGT Bedrijventoernooi, 
een ideaal bedrijfsuitje!
Uitgeest - Na het grote succes 
van vorige jaren organiseert de 
Stichting Voetbalpromotie Uit-
geest, tevens organisator van 
het ICGT, wederom een bedrij-
ventoernooi. Het voetbaltoernooi 
wordt  gehouden op de velden 
van FC Uitgeest voorafgaand 
aan het ICGT namelijk op vrijdag 
22 mei vanaf 15.30 uur. 
Het doel van het toernooi is om 
en samen iets te doen en bedrij-
ven op een gezellige en vriend-
schappelijke wijze met elkaar in 
contact te brengen. Het voetbal 
wordt gespeeld met zeven spe-
lers op een half veld, ieder team 
speelt vier wedstrijden en kan 
bestaan uit zowel mannen als 
vrouwen. Daarnaast doet ieder 
team mee aan het zogenaamde 
“Rode draad spel”. Wat dat pre-
cies is houden de organisato-
ren nog even geheim. Uiteraard 
staat bij dit toernooi gezelligheid 
voorop en niet het winnen.
Het inschrijfgeld bedraagt 175 
euro per team (maximaal 10 per-
sonen). Daarvoor krijg je 30 con-
sumptiebonnen en een gezelli-
ge barbecue na afloop. Natuur-
lijk is het mogelijk om met meer-

dere teams in te schrijven. Na de 
barbecue worden de deelnemers 
van harte uitgenodigd een kijk-
je te nemen in de feesttent van 
het ICGT. 
Is je bedrijf te klein maar wil je 
wel betrokken zijn bij het toer-
nooi dan kun je ook met min-
der personen inschrijven en zon-
der te voetballen. De kosten be-
dragen dan 17,50 euro per per-
soon. Dat is inclusief barbecue 
en 3 consumptiebonnen.
Inschrijven is mogelijk tot 1 mei 
en doet u door een e-mail te stu-
ren naar  inschrijving@bedrij-
ventoernooi.nl onder vermel-
ding van  de naam van het be-
drijf, het postadres, het aantal 
deelnemende personen en of het 
een mannen- dan wel gemengd 
team betreft. 
Ongeveer twee weken van te vo-
ren krijgt u informatie over het 
wedstrijdschema en andere za-
ken.

Wilt u meer weten? Stuur een e-
mail aan het bovenstaande mail-
adres ter attentie van Stephan 
van der Eng of ga naar de websi-
te www.bedrijventoernooi.nl.

Uitgeest - Zaterdag 14 maart 
hebben de Unitas turnsters van 
de 4e divisie gestreden voor de 
Finale Zuid wedstrijd in Bever-
wijk. Tevens konden de turnsters 
zich proberen te plaatsen voor 
de Regiokampioenschappen die 
gehouden worden op 28 maart.
In de derde wedstrijdronde wa-
ren Sarah Dumpelmann, Eli-
na Muyskens, Demi Hanssen en 
Lea van Diemen aan de beurt 
om zich bij de beste 14 turnsters 
te plaatsen. Alle 4 hebben een 
prima wedstrijd geturnd en on-
danks dat Sarah nog een beetje 
ziek was heeft ze, op een val van 
balk na, het prima gedaan. Elina 
viel helaas, na een mooie brug-
oefening, met haar afsprong. Sa-
rah werd 4e en Elina 13e. Lea 
had op brug de hoogste score 
en Demi krijgt haar zelfvertrou-
wen weer terug op balk.  Lea 
werd 4e en Demi 8e en alle vier 
hebben zich geplaatst voor de 

Regiokampioenschappen. 

In de vierde en laatste wed-
strijd van de dag waren de jeugd 
2 turnsters Kim Schelvis,  Bil-
lie Boyle en senior turnster Lau-
ra Langendijk aan de beurt voor 
hun wedstrijd.
Kim heeft een stabiele wed-
strijd geturnd en heeft geen fou-
ten gemaakt. Het was jammer 
dat Billie 1 x van de balk af viel, 
maar kan verder op een goede 
wedstrijd terug kijken. Kim kreeg 
voor haar 5e plek een medaille 
en Billie werd prima 8e.
Laura Langendijk is bij de seni-
oren op een geweldige 4e plaats 
geëindigd en het verbaasd haar 
enorm wat ze dit seizoen alle-
maal bereikt. Het motiveert haar 
enorm om er elke training vol te-
genaan te gaan.
Ook deze vier turnsters hebben 
zich geplaatst voor de Regio-
kampioenschappen.

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Van links naar rechts: Lea van Diemen, Sarah Dumpelmann, Demi 
Hanssen en Elina Muyskens

Uitgeest - Er zijn nog enke-
le plaatsen vrij voor de dagbus-
tocht naar Texel die de Stichting 
Uitgeester Senioren organiseert 
op woensdag 20 mei. U dient 
voor deelname aan deze dag re-
delijk goed ter been te zijn; rol-
lators worden niet meegenomen. 
Kosten 37,50, te voldoen bij in-
schrijving. Dit is inclusief vervoer 
met luxe touringcar, overtocht, 
entree Juttersmuseum, rondlei-
ding door een echte jutter, twee 
koffie met Jutterskoek, lunch-
buffet en een 1,5 uur durende 
rondrit met gids. 
Opgeven op het kantoor van de 
Stichting Uitgeester Senioren, op 
de eerste etage van dorpshuis 
De Zwaan, Middelweg 5, 1911 
EA Uitgeest, telefonisch: 0251 – 
31 90 20 of via de mail: s.u.s@in-
ter.nl.net. Zie ook onze website: 
www.uitgeestersenioren.nl.

Dagbustocht 
naar Texel

Uitgeest - De S.U.S. organi-
seert woensdag 8 april een film-
middag in De Zwaan. Gedraaid 
wordt een prachtige meeslepen-
de Nederlands gesproken film 
met als thema drama en roman-
tiek. Wilt u weten welke film? Op 
het kantoor van de S.U.S. kunt u 
een filmboekje inkijken en ook 
hangen er posters in dorps-
huis de Zwaan Woensdag 8 april 
om 14.00 uur. Zaal open 13.45 
uur. Kosten 2,50 inclusief kof-
fie/thee en cake in de pauze. U 
kunt vooraf op het kantoor van 
de S.U.S. in de Zwaan of aan de 
zaal een kaartje kopen.

Filmmiddag
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Geslaagde eerste RaboWeek IJmond
IJmond - Rabobank IJmond 
kan terugkijken op een ge-
slaagde eerste RaboWeek 
IJmond. Naar schatting 2.500 
leden en klanten van Rabo-
bank IJmond hebben de af-
gelopen dagen deelgenomen 
aan de meest uiteenlopen-
de activiteiten, variërend van 
kennissessies voor onderne-
mers en verenigingsbestuur-
ders tot een drukbezochte 
hockeyclinic.

Rabobank IJmond heeft de am-
bitie haar onderscheidend ver-
mogen te vergroten als bank 
die een positieve bijdrage le-
vert aan wonen, werken en re-
creëren in de IJmond. De Rabo-
Week, waarbij leden en klanten 
elkaar ontmoeten, kennis delen 
en inspiratie opdoen, is daar een 
mooi voorbeeld van.
De eerste activiteit was de Ra-
bobank Ledenavond in het Be-
verwijkse Kennemer Theater. 
Daar vertelde directievoorzit-
ter Jakob Klompien dat de fu-
sie haar vruchten heeft afge-
worpen. In het eerste jaar zijn 
de kosten sterk gedaald, wat tot 
een hoger resultaat heeft geleid. 
Speerpunten zijn het versterken 
van de persoonlijke binding met 
de klanten, het omvormen van 
vestigingen tot gastvrije, inspi-
rerende (werk)omgevingen voor 
klanten en medewerkers en het 
verder uitbreiden van de virtuele 
dienstverlening.

Het Rabo Fashion & Food Event 
in de A9 Studio’s in Uitgeest trok 
meer dan 500 bezoekers. De 
bomvolle zaal kreeg een wer-
velende show voorgeschoteld 
waarin professionele modellen 
de voorjaarsmode van elf loka-
le winkeliers presenteerden. Na 
afloop gingen op de eerste ver-
dieping de gordijnen open van 
de culinaire catwalk. Zes res-
taurants uit het werkgebied van 
Rabobank IJmond hadden hun 
beste beentje voorgezet om de 
bezoekers kennis te laten ma-
ken met hun kookkunsten, tot 
groot enthousiasme van het 
aanwezige publiek.
In de RaboWeek was ook volop 
ruimte vrijgemaakt voor het de-
len van kennis. Alexander He-
ijkamp, sectormanager retail bij 
Rabobank Nederland en de Bel-
gische trendwatcher Steven van 
Belleghem gaven ondernemers 
een inkijkje in de technologi-
sche ontwikkelingen en de ef-
fecten daarvan op het bedrijfs-
leven (zie artikel rechtsonder). 
De tweede kennissessie was 
bedoeld voor bestuurders van 
verenigingen en stichtingen. Zij 
werden door Danny de Graaf 
meegenomen in de veranderen-
de wereld van de sponsorwer-
ving. Tijdens een interactieve 
avond kwamen diverse vraag-
stukken aan bod en gaf De 
Graaf bruikbare tips, zoals het 
formuleren van een goed aan-
bod met behulp van een mood-

board en het investeren in een 
representatieve website.
Andere activiteiten in het kader 
van de RaboWeek IJmond wa-
ren de fotografieworkshops die 
in samenwerking met vier lo-
kale fotografen werden gege-
ven. Hiervoor was veel animo. 
Dat gold ook voor de Sprookjes-
musical Klaas Vaak, die speciaal 
voor de RaboWeek nog eenmaal 
werd opgevoerd in het Kenne-

mer Theater. Aan het einde van 
de RaboWeek IJmond werd door 
medewerkers van de bank een 
bijdrage geleverd aan de vrijwil-
ligersactie NL Doet. De Rabo-
Week IJmond werd afgesloten 
met de Rabobank Hockeyclinic 
(zie artikel linksonder).
Directievoorzitter Jakob Klom-
pien is trots op het verloop van 
de eerste RaboWeek IJmond. 
,,Het was geweldig om zoveel 

leden, klanten, vrijwilligers en 
collega’s te ontmoeten. Dank-
zij hun enthousiasme en inzet 
is deze week een groot succes 
geworden. Dit past goed bij on-
ze coöperatieve kernwaarden 
en ons motto Een aandeel in el-
kaar.’’
Verslagen en foto’s van de Ra-
boWeek IJmond zijn te vinden 
op www.facebook.com/RaboIJ-
mond. (foto: Noortje Dalhuijsen)

‘Human touch wordt 
belangrijker dan ooit’

IJmond - De toekomst is di-
gitaal, maar de human touch 
wordt belangrijker dan ooit. 
Dat zei trendwatcher Ste-
ven van Belleghem tijdens de 
Kennissessie voor onderne-
mers in het Telstar Stadion, 
een activiteit in het kader van 
de RaboWeek IJmond.

Van Belleghem, schrijver van 
het managementboek ‘When di-
gital becomes human’, gaf een 
duizelingwekkende presentatie 
over de technologische ontwik-
kelingen en de effecten daarvan 
op het bedrijfsleven. ,,De rol van 
de mens in een organisatie gaat 
structureel veranderen’’, voor-
spelde de Belg. ,,Door de digita-
lisering wordt de menselijke fac-
tor steeds belangrijker. Een robot 
heeft geen empathie, passie of 
creativiteit. Een mens wel. Daar-
om moeten bedrijven investeren 
in goede medewerkers. Voor het 
te laat is, want in de Verenigde 
Staten en Azië lopen ze ver op 
ons voor.’’
Als voorbeeld noemde Van Bel-
leghem de apotheek van zijn 
schoonzus, waar medicijnen 
door een robot worden verza-
meld. De apothekers hebben 

daardoor veel meer tijd om hun 
expertise te delen met de klan-
ten, wat heeft geleid tot een ho-
gere klanttevredenheid en for-
se omzetstijging. ‘Man & machi-
ne staan sterker dan man alone’, 
aldus de gezaghebbende bedrij-
vencoach.
Alexander Heijkamp, sectorma-
nager retail bij Rabobank Neder-
land, sloot zich aan bij de woor-
den van Van Belleghem: ,,Wees 
zuinig op uw personeel, want 
zij kunnen het verschil maken. 
Uw medewerkers zijn de enigen 
die uw klant kunnen verwonde-
ren met een inspirerend verhaal. 
Zij zijn het die u moet boeien en 
binden.’’
Heijkamp stelde ook dat het op-
stellen van een heldere proposi-
tie essentieel is voor het vinden 
van een oplossing voor de toene-
mende digitalisering en het sterk 
veranderende consumentenge-
drag. ,,U moet uitvinden waar u 
echt goed in bent. Pas dan kunt u 
aan de slag met een goede pro-
positie. Met uw huidige strategie 
redt u het niet, dat voorspel ik u. 
Klanten zijn 24 uur per dag, ze-
ven dagen per week online. Daar 
moet u op inspelen. Dit is hét 
moment om in actie te komen.’’

Drukte bij hockeyclinic

Driehuis - Bijna 400 jeugd-
leden van de vier hockeyver-
enigingen in de IJmond heb-
ben aan het einde van de Ra-
boWeek met volle teugen ge-
noten van de Rabo Hockeycli-
nic met Wouter Jolie en Ro-
gier Hofman.

De tophockeyers van HC Bloe-

mendaal, die vorig jaar met het 
Nederlands elftal nog twee-
de van de wereld werden op de 
Rabobank Hockey World Cup 
in Den Haag, deden mee met 
de oefeningen, deelden hand-
tekeningen uit en beantwoord-
den vragen tijdens een heu-
se persconferentie. De clinic bij 
KHC Strawberries werd in goe-

de banen geleid door SportWays, 
medewerkers van Rabobank 
IJmond en vrijwilligers van HC 
Spaarndam, BHC Overbos, MHC 
Uitgeest en de club uit Driehuis. 
Foto’s zijn te vinden op de Face-
bookpagina van IJmond Hockey. 
Hier staan ook de winnaars ver-
meld van de gesigneerde hoc-
keysticks. (foto: Wouter Jolie)
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Ophaaldata restafval

In week 14 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 30 maart. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 1 april.
De Koog:  donderdag 2 april.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 3 april. 

Burgerlijke stand

OVERLEDEN
C.J. Zonneveld-Meijne, 81 jaar

GEBOREN
Maud Klaver, dochter van R. de Vries en R.C. Klaver

Gemeente Uitgeest op Twitter
Volg jij de gemeente Uitgeest al op Twitter? 
Bijna 2.300 volgers gingen jou voor om het laatste nieuws op 
te pikken op @gem_Uitgeest.nl

www.kaveldealdedije.nl

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 1 kavel te koop!

25 maart 2015

Voorlezen tegen discriminatie

Wethouder Wil Spaanderman was woensdag 18 maart samen met de  
directeur van het Bureau Discriminatiezaken actief in de Openbare  
Bibliotheek aan de Dokter Brugmanstraat. De wethouder las een groep-
je zes- tot achtjarigen een toepasselijk gedeelte voor uit ‘Koning en Ko-
ning’. Dat gebeurde om aandacht te vestigen op de internationale Dag te-
gen Racisme en Discriminatie, die 21 maart wereldwijd werd gehouden.
(foto: gemeente Uitgeest).

Open Watersportdag: 
eenrichtingsverkeer

Zondag 26 april viert Uitgeest weer de jaarlijkse Open Watersportdag. 
Om de toestroom van bezoekers goed te regelen geldt de gehele dag 
eenrichtingsverkeer op de Meldijk, de Sluisbuurt en het stukje Lagendijk 
vanaf het viaduct tot de Broekpolderweg. De rijrichting daar is dan van-
af de Meldijk richting jachthavens. Aan één zijde van de Broekpolderweg 
geldt een parkeerverbod. 

Rijbewijs of reisdocument: 
tijdig afhalen
Aanvragers van een rijbewijs of reisdocument kunnen hun do-
cument na één week afhalen op het gemeentehuis. De gemeente 
verzoekt de aanvragers om inderdaad niet veel langer dan een 
week te wachten met afhalen.

Zo wordt voorkomen dat de gemeente aanvragers twee keer een herin-
neringsbrief moet sturen. Na drie maanden wordt het rijbewijs, paspoort 
of id-kaart vernietigd en moet het document opnieuw worden aange-
vraagd. Hebt u een dringende reden waarom u uw document niet kunt 
komen halen? Neem dan even contact op met de afdeling Burgerzaken, 
tel. 14 0251.

Vernieuwing van groenperken
De gemeente Uitgeest is enkele jaren geleden begonnen met het 
vernieuwen van groenperken. Als gevolg van ouderdom voldoen 
deze soms niet meer aan de gewenste beeldkwaliteit. 

Bijgaande foto geeft een mooi voorbeeld van vernieuwing van een plant-
vak in De Bonkelaar. De gemeentelijke groendienst heeft nieuwe beplan-
ting aangebracht. Met omwonenden zijn afspraken gemaakt over het 
wieden van onkruid, het knippen van de haag en andere klein onder-
houd.  Met deze aanpak kan de gemeente meer perken omvormen en 
kan de kwaliteit van het straatbeeld toenemen.

Een plantsoen aan De Bonkelaar na herbeplanting (foto: gemeente Uit-
geest).

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Uitgeest houdt op donderdagavond  
26 maart een openbare vergadering in de raadzaal van het  
gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur. 
De agenda is te vinden via het Raadsinformatiesysteem op de 
homepage van de gemeentelijke website www.uitgeest.nl
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