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Dag Koningin! Een uniek 
familieproject in De Zwaan

De familie Dijkstra: Bart, Max, Iris en Nancy

Uitgeest - Op Koninginnedag hoeven kinderen uit Uitgeest 
en omgeving zich beslist niet te vervelen. Toen Bart en Nancy 
Dijkstra, beiden werkzaam in het onderwijs, werd gevraagd een 
kindervoorstelling te geven op deze feestelijke dag, hoefden zij 
niet lang na te denken.
Tijdens het ontbijt ontstond binnen 5 minuten het idee om met 
het hele gezin een stuk te maken. Zoon Max had meteen een 
aantal ideetjes die nu verwerkt zijn en dochter Iris heeft al enige 
podiumervaring met Blast.
Het belooft een superleuke interactieve voorstelling te worden 
voor kinderen van 4 tot 10 jaar, geheel in het teken van Konin-
ginnedag met veel kleur en muziek in de Zwaan, Middelweg 5 
om 15.00 uur. Volgens Bart is het nog mooier als kinderen van te 
voren op zijn website de liedjes beluisteren zodat zij die lekker 
mee kunnen brullen, zie www.meesterbart.net. 
Kaarten aan de deur kosten 4 euro, reserveren of in de voorver-
koop bij boekhandel Schuyt kosten ze 3 euro.
Na afloop van de voorstelling zal ‘de koningin’ de kinderen uit-
nodigen voor een goed glas limonade in de koninklijke loge. 
(Monique Teeling)

Auto vliegt de bocht 
uit door de regen
Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest kreeg maandagavond 
rond half zeven de melding dat 
er een ongeval op de oprit van 
de A9 richting Akersloot was ge-
beurd. Een auto was uit de bocht 
gevlogen en een inzittende is 

met onbekend letsel overge-
bracht naar een ziekenhuis. 

De oorzaak van het ongeval 
was vermoedelijk gladheid in de 
bocht door de regen. (foto: MGK 
Media, Lucas Hazes)

Postcode Loterij zet 
Uitgeest in de bloemen
Uitgeest - Een hele wijk wordt 
in de bloemen gezet. De Bloem-
prijs van de Postcode Loterij is 
namelijk op wijkcode 1921 ge-
vallen. In totaal winnen de in-
woners van Uitgeest 1477 bosjes 
gekleurde gerbera’s. 
Iedereen die met wijkcode 1921 
meespeelde in de februaritrek-

king van de Postcode Loterij wint 
per lot een bosje gerbera’s. De-
ze bloemen zijn duurzaam ge-
kweekt. De winnaars krijgen een 
coupon thuisgestuurd waarmee 
zij hun prijs binnenkort kun-
nen ophalen bij Bloemenshop 
‘t Hoekje, Middelweg 52 in Uit-
geest.
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

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

INSTAL
®

MOORKOPPEN  €1,-

20 jaar
Vier dit met ons mee

BURG. MOOYSTRAAT 17 • TEL. 0251-652386
GEESTERDUIN 39 • TEL. 0251-654683

Geldig t/m zaterdag 14 april
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Help hen die berg op!
Uitgeest - De kranten staan 
er vol van, ploegen die de Alpe 
d’HuZes gaan fietsen voor het 
Koningin Wilhelmina Fonds de 
Nederlandse kankerbestrijding. 
Maar de samenstelling waar-
in Roy en Jay Huysing en hun 
pleegzusje Eline Giesen vertrek-
ken is een bijzondere.
Jay en Eline kennen elkaar om-
dat zij vanwege een beperking 
onderwijs volgen bij Heliomare. 
Vorig jaar maart overleed Elines 
vader na een zwaar ziekbed aan 
kanker. Vanaf dat moment was 
Eline wees en werd zij liefdevol 
opgenomen in het gezin Huij-
sing. Toen vanuit Heliomare voor 
de derde keer revalidanten wer-
den opgeroepen zich in te schrij-
ven, hoefden ze niet lang na te 
denken.
Nadat de beweegredenen om 
te gaan fietsen waren goedge-
keurd, konden acht uitverkore-
nen beginnen met de training. 
Roy zal meefietsen als buddy.

Die training is voor mensen zon-
der een beperking al zwaar, er 
is dus geen universitaire stu-
die voor nodig om te begrijpen 
dat deze jongeren het flink voor 
hun kiezen krijgen. Voor hen vol-
staat een eenmalige klim omdat 
het met een handbike vele ma-
len zwaarder is, het wordt dus 
een Alpe d’HuEen.
Vanaf vorig jaar oktober zijn zij 
bezig met trainingsschema’s on-
der begeleiding van een specia-
listisch team van Heliomare.
Fysiotherapeuten, ergotherapeu-
ten en bewegingsagogen blijven 
constant in de buurt om hen in 
de gaten te houden en te steu-
nen. Zo begonnen zij in de dui-
nen bij de Kruisberg in Heems-
kerk en voerden het langzaam 
maar zeker op. Spaarnwoude 
werd aangedaan en in mei gaan 
ze het trainingsgebied verleggen 
naar de Ardennen.
Tot zover alles op ‘de rit’. Een niet 
te verwaarlozen detail is, dat er 

inschrijfgeld nodig is om mee 
te kunnen doen. Volgens moe-
der Mariska Huijsing is er al wel 
wat binnengekomen maar nog 
niet genoeg. Er wordt op allerlei 
manieren hard aan gewerkt, dit 
te realiseren. Eline heeft koekjes 
gebakken en verkocht, op 10 mei 
organiseert Heliomare een boe-
kenmarkt en bij de Jumbo staat 
inmiddels een fles naast de lege 
flessen automaat waar men de 
bonnetjes kan doneren.
Dat zal geen astronomische be-
dragen opleveren maar alle klei-
ne beetjes helpen. “Eline heeft 
ook nog een andere driewielfiets 
nodig en die is duur”, weet Ma-
riska.
Mocht u geraakt zijn door dit 
verhaal, aarzel niet en help hen 
die berg op! Kijk op: http://deel-
nemers.opgevenisgeenoptie.nl/
acties/elinegiesen/eline-giesen 
en http://deelnemers.opgevenis-
geenoptie.nl/acties/jayhuising/
jay-huising. (Monique Teeling)

Uitstekende seizoenstart 
van TC Uitgeest 1
Uitgeest - Het eerste zondag 
herenteam van Tennisclub Uit-
geest dat uitkomt in de landelij-
ke competitie heeft een flitsende 
start gemaakt door Westzijder-
veld met liefst 0-6 te kloppen op 
vreemde bodem.
Tweede paasdag werd vooral 
ontsierd door regen. Geluk was 
dat er op kunstgras gespeeld 
werd waardoor alle wedstijden 
toch zonder al te veel vertraging 
doorgang konden vinden.
Eerste man Frank Klein mocht 
het seizoen openen en deed dat 
met een foutloze 1-6 1-6 over-

winning. Tweede man Marco 
Zoeteman begon wat nerveus 
aan de wedstrijd, kwam ook op 
een 3-1 achterstand maar ver-
loor vervolgens geen game 
meer, uitslag 3-6 0-6. Aan de 
derde man Mark Bonekamp was 
het deze goede lijn voort te zet-
ten en Mark voldeed moeiteloos 
aan deze opdracht door met zeer 
agressief service/volley spel de 
tegenstander volledig dol te spe-
len, uitslag 1-6 1-6.  Als vierde 
man mocht Robin van Rijssel 
aantreden. Robin speelde vooral 
vanuit achter zeer solide en liet 

zijn tegenstander ook kansloos, 
uitslag 2-6 1-6. De dubbels be-
gonnen met een solide 0-4 voor-
sprong. Westzijderveld haalde 
nog een konijn uit de (bijna le-
ge) hoed door een invaller in de 
eerste dubbel op te stellen, maar 
Don van der Kleij en Menno Kuik 
lieten geen spaan heel van hun 
tegenstander en wonnen zeer 
gedisciplineerd met 3-6 3-6. De 
laatste dubbel was een makke-
lijke prooi voor Mark en Marco, 
die wederom met veel service/
volley geweld de wedstrijd naar 
zich toe trokken met 1-6 1-6. 

Een schitterend begin dus en dit 
kan nog een prachtig seizoen 
worden. Als nou alleen het weer 
de komende weken een beetje 
mee gaat werken……..

Kijk op Uitgeest
Uitgeest - Wist u dat… Zo be-
gint in menig verenigingsblad 
een vaste rubriek. Met als doel 
het onder de aandacht bren-
gen van allerlei zaken die al lan-
ger bestaan, maar waarmee nog 
niet iedereen bekend is. Deze 
keer begin ik mijn column ook 
zo. En niet zonder reden. 
Wist u namelijk dat de vereni-
ging Oud Uitgeest op haar web-
site een fantastische hoeveel-
heid foto’s heeft staan? Via 
www.ouduitgeest.nl kunt u kie-
zen voor de optie ‘beeldbank’ 
waarna er een schat aan fo-
to’s beschikbaar komt. Wat een 
feest om die te bekijken. Voor-
al de oudere foto’s. Wat is ons 
dorp veranderd. Maar op som-
mige plekken, vooral in het ou-
de dorp, is gelukkig nog veel 
van vroeger herkenbaar. Op de 
beeldbank is via verschillende 
rubrieken van alles terug te vin-
den. Misschien komt u na even 
zoeken zelfs een foto van uzelf 
of uw wijk tegen.
Na enig zoeken kwam ik on-

der het kopje ‘jubilea en onder-
scheidingen’ ook verschillende 
foto’s van mezelf tegen. Inmid-
dels ben ik vijf jaar burgemees-
ter van Uitgeest. En in die peri-
ode heb ik menig gouden echt-
paar bezocht. Leuk om al die 
paren in een fotocollage terug 
te zien! En bovendien te conclu-
deren dat ook uw burgemeester 
is veranderd.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Duivenseizoen is weer 
van start gegaan
Uitgeest - Het lange en stille 
winterseizoen zit er weer op dui-
venmelkers, de duiven zijn weer 
tot rust gekomen na eerst de 
zorg van jonge aanwas voor het 
komend jaar. Na de hervatting 
van de dagelijkse trainingen en 
het lappen (zelf een eindje weg-
brengen) en vorige week de eer-
ste en enige opleervlucht met de 
grote wagen, was het afgelopen 
zaterdag weer de start van het 
nieuwe duivenseizoen. 
Dit jaar weer uitkomend in het 
Rayon B  (Kennemerland) van 
de afdeling Noord-Holland was 
het afwachten hoe zo’n eerste 
wedvlucht weer verloopt. Dit jaar 
weer terug naar de algehele los-
sing in één groep van de gehe-
le afdeling Noord-Holland. Dit 
houdt in dat alle duiven in zijn 
geheel (ongeveer 18.000 duiven) 
in één keer los gaan. 
Voor de eerste Vitesse-vlucht 
stond het Belgische Meer ge-
pland met een afstand van 114 
kilometer. Het aantal deelnemers 

was 14, met 263 duiven. Met een 
matige  noordwesten wind wer-
den de duiven gelost om 10.45 
uur en meldde de snelste duif 
zich om 12.18.54 uur. De eerste 
overwinnaar van dit seizoen in 
de vereniging werd Dirk de Bruin 
uit Uitgeest. Zijn duif maakte een 
snelheid van 1219,429 meter per 
minuut wat een snelheid gaf van 
ruim 73 kilometer per uur.
Uitslag eerste wedvlucht Ou-
de Duiven Vitesse op zaterdag 7 
april van de eerste 5 deelnemers:
Dirk de Bruin: 1-17-19-37-40, 
Peter Schellevis: 2-43-46, Rinus 
van Bohemen: 3-22-39, Hans 
Baltus: 4-11-24-35-42, Ron van 
Rijn: 5-6-7-8-27. De 50ste duif,  
goed voor de taart, ging dit maal 
naar de Combinatie Kerssens-
Krom in Akersloot. 

De overwinning van Dirk de 
Bruin in de vereniging, was te-
vens goed voor een 21ste  plaats 
in het Rayon tegen 140 deelne-
mers met 2966 duiven. 

Winnaar Dirk de Bruin
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

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

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

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

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

CAL d’HuZes Benefiets- 
concert in Hotel Borst
Bakkum - Op zaterdag 28 april 
organiseren de Alpe d’HuZes 
deelnemers uit de CAL gemeen-
ten net als vorig jaar weer een 
Benefietsconcert in Hotel Borst 
in Bakkum. Verschillende bands 
en een dj zorgen voor een spet-
terend programma. Het ‘Bene-
fietsconcert’ heeft als doel op 
een feestelijke manier om geld 
in te zamelen voor de KWF Kan-
kerbestrijding.

Een groot feest bezoeken en 
daarmee het goede doel hel-
pen. Een leukere manier is er 
haast niet. Zo denkt team CAL 
d’HuZes er ook over. De voorbe-
reidingen zijn in volle gang. De 
liveband No-ID,  de bekende en 
veelzijdige  Bob en de Blue Band 
en de Amsterdamse volkszanger 
Mick Harren zullen met hun op-
treden het feest gegarandeerd 
tot een succes maken. Om deze 
optredens heen zorgt dj Grossi-
nie  ervoor dat de voetjes van de 
vloer gaan. 
Het bijzondere aan het feest is 
ook nu weer dat al het nodige 
om er een mooie avond van te 
maken belangeloos beschikbaar 
wordt gesteld. Zo treden de ar-
tiesten zonder uitzondering ge-
heel belangeloos op. Hotel Borst 
stelt zijn zaal gratis beschikbaar. 
Op de Horecabeurs op 2 april 

in het AZ stadion hebben ver-
schillende leveranciers drank 
beschikbaar gesteld. En Sound 
Rent sponsort het geluid en het 
licht deze avond.

Organisator Rob Kramer: “Als 
team CAL d’HuZes hopen we 
op net zo’n succesvolle avond 
als het Benefietsconcert van vo-
rig jaar. We schotelen de bezoe-
ker een prachtige avond voor, 
waarbij we natuurlijk hopen op 
een geweldige opbrengst . Deze 
gaat voor de volle 100% naar het 
kankeronderzoek van het KWF. 
Als team CAL d’HuZes willen 
we een bijdrage leveren om van 
kanker een chronische ziekte te 
maken. In de toekomst zou nie-
mand meer dood mogen gaan 
aan kanker.”

Entreekaarten zijn verkrijgbaar 
bij Cosmo Hairstyling Castri-
cum,  Hotel Borst, Gerda Bur-
gering 072-5053612, Rob Kra-
mer 072-5338367.  Ook kunnen 
kaartjes gekocht worden bij de 
teamleden van CAL d’HuZes.  
De kaartjes kosten 10 euro per 
stuk. Het Benefietsconcert be-
gint om 21.00 uur en duurt tot 
ongeveer 1.00 uur. Voor meer in-
formatie over het Benefietscon-
cert en over team CAL d’HuZes: 
www.teamcal.nl.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot:
30-03-2012: Tygo, zoon van P.J. 
van der Eng en D.H.J. Postma, 
geboren te Beverwijk. 03-04-
2012: Femm, dochter van J. Mo-
lenaar en E.M.W. Leijen, geboren 
te Beverwijk.
 
Wonende te Castricum:
27-03-2012: Senna Olivia, doch-
ter van E.D. Verhage en J. Druij-
ven, geboren te Alkmaar. 31-03-
2012: Hidde Jens Geert, zoon 
van G.A. van Lieshout en M. van 
Lente, geboren te Beverwijk. 02-
04-2012: Hugo, zoon van S.IJ. 
van der Pouw en E.M.M. Jon-
ges, geboren te Castricum. 02-
04-2012: Fenne, dochter van D. 
Visjager en M. Limmen, geboren 
te Castricum.
 
Wonende te Bakkum:
31-03-2012: Boet, zoon van 
P.G.W. Stoutenbeek en E. Zijlstra, 
geboren te Bakkum.
 
Aangifte  huwelijken  en  part-
nerschapsregistraties:
03-04-2012: Hageman, Bernar-

dus en Kogelman, Ingrid S., bei-
den wonende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
30-03-2012: Stel, Pepijn A., wo-
nende te Castricum en Papilaja, 
Katherina M., wonende in Indo-
nesië. 30-03-2012: van Wester-
op, Lars A. en Krom, Anja T., bei-
den wonende te Limmen. 31-03-
2012: Hulskamp, Pieter B. en de 
Wildt, Nina, beiden wonende te 
Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
30-03-2012: van de Vliet, Ro-
bertus W.M., oud 68 jaar, over-
leden te Schiermonnikoog, ge-
huwd met L.J.M. van Veen. 30-
03-2012: Hardorff, Aafke, oud 
85 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met J. de Jong. 31-03-
2012: Doets, Jan A., oud 78 jaar, 
overleden te Heemskerk, ge-
huwd geweest met K. Bijker. 01-
04-2012: Hooij, Margaretha M.T., 
oud 86 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met J.G. 
Buijs.

Diaklankbeeld over Tsjaikovsky
Castricum - Op zondag 15 april 
wordt er in ontmoetingscentrum 
Geesterhage een diaklankbeeld 
over het roerige leven van Rus-
sische componist Pjotr Tsjaikovs-
ky (1840-1893) vertoond. De ge-
automatiseerde presentatie (ge-
maakt door Jan van der Schee) 
wordt ondersteund en aange-
vuld met muziek van deze mar-
kante componist. Daarnaast ko-

men er afbeeldingen en portret-
ten voorbij van plaatsen en per-
sonen die in zijn leven een rol 
hebben gespeeld. De toegang is 
4 euro. 
Voor meer informatie  of vervoer 
kan men (uiterlijk de donder-
dag ervoor) bellen naar Stichting 
Welzijn Castricum, telefoonnum-
mer: 0251-656562 of e-mailen 
naar info@welzijncastricum.nl. 
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Intouchables komisch drama
Miljonair Philippe is aan een rol-
stoel gekluisterd. In hartje Pa-
rijs woont hij in een kast van een 
huis. Driss woont daar ver van-
daan, in een van de grimmi-
ge voorsteden. Verdient de jon-
ge Senegalees zijn geld niet met 
schimmige zaakjes, dan trekt hij 
wel een uitkering. Maar wie bij-

stand wil, moet solliciteren. Plot-
seling zit Driss met een echte 
baan opgescheept, als persoon-
lijke verzorger van Philippe. Met 
zijn tomeloze energie zet hij Phi-
lippe’s stijve huishouden bin-
nen de kortste keren op z’n kop. 
Maar ook Driss’ leven zal nooit 
meer hetzelfde zijn.

Deze film, met rollen voor Oscar-
winnaar Colin Firth, Tom Hardy 
en Gary Oldman, neemt het pu-
bliek mee naar de koude oorlog 
waarin de gepensioneerde Ge-
orge Smiley een Russische spi-
on moet ontmaskeren binnen de 
Britse geheime dienst. Wanneer 

Tinker Tailor Soldier Spy
geheimagent Ricki Tarr ontdekt 
dat er een mogelijke mol aan-
wezig is in de top van de Britse 
inlichtingendienst, wordt in het 
geheim de gepensioneerde ve-
teraan George Smiley ingescha-
keld. Hij belandt in een web van 
intriges.

13-04: echt wel vrijdag de 13e
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Uitgeest - Zaterdag 14 april 
heeft café De Balken Elfish & 

Elfish & the Coversolution rocken in De Balken
the Coversolution op het podi-
um staan. Elfish & The Cover-

solution is een ervaren allround 
coverband met hier en daar een 

knipoog naar ‘the King’. Moder-
ne popnummers, swingende dis-
coclassics en Nederlandstalige 
meezingers; de band met front-

Cimbaal bij Iskra Podium
Castricum - De cimbaal is het 
instrument dat de muziek van 
de Balkan z’n bijzondere kleur 
geeft. De jonge Dani Luca is één 
van de weinige cimbaalspelers in 
Nederland. Hij speelt een kleur-
rijk concert met stukken van on-
der andere Beethoven, Chopin 
en Rachmaninoff. Hij doet dit af-
wisselend op cimbaal en vleugel.

Dani Luca (1984) groeide op in 
een muziekfamilie. In 1990 ver-
huisde hij samen met zijn ou-
ders, zus en broertje naar Ne-
derland. Zijn vader gaf hem les 
op de cimbaal maar toen hij acht 
was, begon hij ook met pianoles. 
Na zijn bachelor zette hij zijn stu-
die voort bij de befaamde pianist 
Naum Grubert, bij wie hij in 2011 

zijn Master’s haalde. Dani volg-
de masterclassen van onder an-
dere Marcel Baudet en Paolo Gi-
acometti.
Zijn eerste liefde, de cimbaal, 
blijft een belangrijke rol spelen. 
Hij bespeelt haar met een uit-
zonderlijke beheersing en met 
een grote affiniteit met zigeu-
ner- en volksmuziek van Roe-
menië en andere Balkanlanden. 
Als multi-instrumentalist, speelt 
Dani zaterdag ook een stuk, ge-
schreven voor cimbaal en pia-
no door de Belgische componist 
Werner Viaene. 
Iskra Monumentconcert, zater-
dag 14 april om 20.15 uur in de 
Dorpskerk. Kaarten zijn te koop 
via www.iskra.nl of voor aanvang 
aan de concertkassa.

Castricum - Loungedeuntjes 
gemixt met ‘minimal’ plaatjes van 
dj’s Sunny Snorskull en Sneezzle. 
Zaterdag 14 april wordt de zaal 

Oosters loungen in De Bakkerij

vrouw Leonie en frontman Erren 
brengt het allemaal. 

De deur gaat om 22.00 uur open. 

Partyboot Koedijk voor een 
geslaagd feest op het water
Regio - Vrijgezellenfeest, een 
verjaardag of trouwfeest, een fa-
miliedag, of gewoon gezellig sa-
men uit; op Partyboot Koedijk 
worden feesten gevierd die ge-
combineerd worden met een 
tochtje over het water. De Paris, 
gebouwd in 1926, is een sfeer-
volle boot die langs de histori-
sche panden van Alkmaar vaart, 
langs molens en prachtige na-

tuur. Er zijn diverse arrangemen-
ten samen te stellen, van koffie 
met gebak tot buffet. Daarnaast 
is het mogelijk te kiezen voor ac-
tiviteiten als een workshop, be-
zichtiging, golfcourse of puzzel-
tocht. 
Lees de enthousiaste reacties en 
ervaringen op de website www.
korstanjecruises.nl of bel 072-
5615140.

op zijn kop gezet met kussens, 
bedden, kleden; het doet zelfs 
een beetje oosters aan. Vanaf 
21.00 uur, gratis toegang. 

Programma 12 april t/m 18 april 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
zaterdag 21.15 uur 
zondag 20.00 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Intouchables

donderdag 19.30 uur 
vrijdag & zaterdag 20.00 uur 
zondag 15.30 & 19.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 19.30 uur
Titanic 3D 

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 15.30 uur 

The Hunger Games
vrijdag 21.15 uur 

maandag 18.30 uur
dinsdag 14.00 uur 

The Descendants
maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

Tinker Tailor Soldier Spy
zaterdag 13.00 & 15.45 uur 

zondag 13.00 uur 
woensdag 13.30 & 15.45 uur 

The Lorax (NL) 3D
zondag13.00 uur 

The Muppets (NL)
zaterdag 15.45 uur 
woensdag 15.45 uur 

Achtste groepers huilen niet
zaterdag 13.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

Tony 10
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Corneliuskerk bestaat 110 jaar

Limmen - Op zondag 15 april is 
het precies 110 jaar geleden dat  
de Corneliuskerk te Limmen in-
gezegend werd. Voor het paro-
chiebestuur  een reden om  dit 
in het betreffende weekend op 
gepaste wijze te vieren. Het gaat 
bij dit feest niet alleen om het 
gebouw, maar vooral om de vi-
tale geloofsgemeenschap die de 

Corneliusparochie wil zijn. Het 
feestweekend begint op vrijdag-
middag 13 april om 14.00 uur 
met de officiële opening van de 
tentoonstelling. Hierbij wordt  
ook het cadeau gepresenteerd  
dat bestaat uit de restauratie van 
het orgel achter in de kerk. De 
parochie-organist Peter Rijs be-
speelt die middag het orgel en 

van 16.00 tot 17.00 uur verzorgt 
hij een orgel-workshop voor een 
groep van maximaal tien perso-
nen. Belangstellenden kunnen 
zich hiervoor aanmelden bij Pe-
ter Rijs.
Op de tentoonstelling die ge-
opend is tot 18.00 uur, zijn gewa-
den, vaandels, zilverwerk, platen, 
foto’s  en archiefmateriaal te be-
wonderen. Er wordt ook een po-
wer-point presentatie gegeven 
over de hoogtepunten van het 
100-jarig feest. 
Op zaterdag 14 april is de kerk 
open van 10.00 tot 17.00 uur voor 
het bezichtigen van de tentoon-
stelling, waarbij gastorganis-
ten de muziek verzorgen voor de 
passende sfeer.
Op zondag vindt dan de feeste-
lijke en muzikale viering  plaats 
om 10.00 uur, met aansluitend 
receptie in de pastorietuin als 
het weer dat toelaat, zo niet dan 
wordt er uitgeweken naar de 
voor die gelegenheid uitgebrei-
de ontmoetingsruimte achter in 
de kerk.

Expositie bij Klaver Vier

Castricum - Tot en met 9 mei 
wordt een bijzondere tentoon-
stelling gehouden in de winkel 
van Klaver Vier: een groepsten-
toonstelling van werk van men-
sen met zeer verschillende ach-
tergronden. Wat de kunstwer-

JPTeens on Stage tovert de 
aula weer om in JPTheater
Castricum - Na ruim zeven 
maanden repeteren voor de mu-
sicalproductie 2012 zijn de leer-
lingen klaar voor het echte werk. 
De keeltjes zijn opgewarmd on-
der leiding van Rolien Eikelen-
boom, de dansschoenen en hak-
ken staan klaar, een decorploeg 
begeleid door twee enthousias-
te 3 havo leerlingen heeft zeer 
mooie kunstwerken gemaakt. 
Maar liefst zeven voorstellingen 
in drie dagen (17 tot en met 19 
april) worden er gespeeld. 
In 50 minuten nemen de JPTeens 
on Stage-ers het publiek mee in 
de avontuurlijke wereld van het 
‘museum der zeven zonden’. Een 
groep van zeven leerlingen is uit-
genodigd voor de opening van 
museum Hatsjepsoet. Aanraken 
van het topstuk van het muse-

um, het amulet van farao Hats-
jepsoet, is ten strengste verbo-
den zelfs gevaarlijk …. Maar ja, 
die verleiding is wel erg groot.
Het is een zelf geschreven musi-
cal vol zang, dans en spel waar 
leerlingen van verschillende 
leeftijden aan meedoen, brug-
klassers tot en met vierde klas-
sers. De kracht van deze musi-
cal, bekende pop- en musical-
nummers in een raptempo af-
wisselen met korte scènes, is 
echt een succesformule. 

Nieuwsgierig geworden? Kom 
kijken naar deze musical op 
donderdag 19 april. Kaartjes à  
5 euro zijn te koop in de pauzes 
op school of aan de zaal. Er zijn 
twee voorstellingen op 19 april, 
om 19.00 uur en om 21.00 uur.

Leraar van het 
Jaar uit Castricum?
Castricum - De gemeente heeft 
alle besturen van de basisscho-
len en de scholen voor voort-
gezet onderwijs binnen de ge-
meentegrenzen gevraagd hun 

ken bindt, is dat ze alle zijn ge-
maakt door mensen die werk-
zaam zijn op de creatieve ate-
liers van Stichting Wisselwerk in 
Heemskerk.

Stichting Wisselwerk is sinds 1 
september 2011 onderdeel van 
de SIG, organisatie voor onder-
steuning van mensen met een 
beperking. In de ateliers van 
Wisselwerk maken de deelne-
mers onder deskundige bege-
leiding schilderijen, keramiek en 
kunstwerken van speksteen, tex-
tiel en glas-in-lood. Bij het schil-
deren en boetseren is het moge-
lijk de deelnemers in optimale 
vrijheid te laten werken, waarbij 
een groot beroep wordt gedaan 
op hun zelfstandigheid en eigen 
keuzes. Bij keramiek en glas-in-
lood komt er kennis van de tech-
niek bij. 
Zo verschillend als de mensen 

zijn, zo verschillend zijn ook hun 
kunstwerken. Bijzondere men-
sen, die allen hun eigen rede-
nen hebben om op de ateliers 
van Stichting Wisselwerk te ko-
men werken. Dat levert zeer uit-
eenlopende vormen van kunst 
op. Van grote abstracte schilde-
rijen, van acryl- of olieverf, tot fij-
nere aquarellen, fantasierijk of 
realistisch. In elk werk is de niet 
alledaagse blik van het bijzon-
dere individu te zien. En hoewel 
het kunstwerk als resultaat be-
langrijk is, is een positieve bele-
ving van de werkdag en het ont-
wikkelingsproces zeker zo be-
langrijk. Of zoals deelnemer Ben 
het verwoordt: “Hier kan ik mijn 
rust vinden en ben ik een tevre-
den mens”.

De tentoonstelling is vrij te be-
zichtigen op maandag van 13.00 
tot 17.30 uur, dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 – 17.30 uur en 
op zaterdag van 10.00 – 17.00 
uur.

Landschapsdag gemeente 
Castricum ‘10 jaar later’
Castricum - Tijdens de Castri-
cumse Landschapsdag zijn op 
zondag 15 april negen locaties in 
het buitengebied geopend. Het 
thema is ’10 jaar later’. Tijdens 
deze dag kan het publiek zien 
wat er allemaal wel en juist niet 
is veranderd in het buitengebied 
in de tien jaar sinds de gemeen-
telijke fusie.
 
Om 10.00 uur openen burge-
meester Mans en wethouder 
Portegies de landschapsdag op 
het bedrijf van de familie Res 
(locatie 5). De landschapsdag 
duurt tot 16.00 uur. 

De Castricumse bedrijven van 
Gerard Veldt (Ormsby Field), de 
familie Res/camping De Kei en 
in de Zanderij zijn geopend. In 
Akersloot is publiek welkom 
bij het veeteeltbedrijf van Hans 
Sander en Wendy de Koning. Op 
de locaties van deze agrariërs 
zijn ook natuurorganisaties en 
cultuurhistorische verenigingen 
aanwezig met gevarieerde ten-
toonstellingen. In Akersloot ha-
ken de brandweer en de scou-
ting aan. Verder draait molen 
De Oude Knegt en is de winkel 
open. Het gemaal 1879 is gratis 
toegankelijk met om 12.00 uur 

muziek van het Duo Leeghwater. 
In Limmen opent het kampeer-
terrein van het NTKC haar poor-
ten, terwijl de PWN zich in ‘De 
Hoep’ presenteert. 

Er zijn twee fietsexcursies: om 
11.00 en om 13.00 uur vanaf de 
Hoep. Tijdens lezingen om 12.00, 
13.00 en 15.00 uur hoort men 
over een veelbelovend plan voor 
de omgeving van Bakkum en de 
noordkant van Castricum. 
De organisatie van de land-
schapsdag is mede mogelijk ge-
maakt door de financiële on-
dersteuning van de gemeente 
Castricum, PWN en Landschap 
Noord-Holland.

Kaartjes met de locaties en in-
formatie zijn af te halen bij de bi-
bliotheken en de VVV.

oplossing
Zoek de 10 verschillen

favoriete leerkracht aan te mel-
den voor de verkiezing Leraar 
van het Jaar. 
De gemeente bevordert deze 
actie omdat zij goed onderwijs 
hoog op de agenda heeft staan 
en een gedifferentieerd aanbod 
aan basisscholen en voortgezet-
onderwijsscholen heeft.
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En nu ik!
Activiteitenbegeleidster Hilma Bakker 

“Emoties staan op het gezicht 
geschreven, je krijgt wat je ziet”

Trots zwaaiend met haar rapport 
komt dochter Esmée de huiska-
mer binnen. Eerst maar de cij-
fers laten zien. Die zijn hartstik-
ke goed. Ga zo door staat er on-
der. “Dat zijn ook mijn woorden”, 
zegt haar moeder. Even chillen 
en dan naar jazzdance. Hilma: 
“Het is ontzettend leuk om te 
zien dat Esmée ook mijn pas-
sie voor dansen heeft. Ik heb het 
vanaf mijn jeugd gedaan, klas-
siek en jazz. Nu ga ik alleen nog 
maar drie keer per week naar de 
sportschool, maar we maken re-
gelmatig gebruik van een ruimte 
om samen te dansen. Al improvi-
serend bedenken we choreogra-
fieën en zetten die op video. Het 
gaat er niet om dat we hiermee 
willen optreden hoor, we vinden 
het gewoon heerlijk om dit sa-
men te doen en terug te kijken.”
Hilma werkt als activiteitenbege-
leidster in Heemstate, een ver-
pleeghuisdependance van Vi-
Va! Zorggroep voor cliënten met 
psychogeriatrische problematiek 
in combinatie met gedragspro-
blemen op het terrein van Dijk 
en Duin. Het is een kleinschali-
ge woonvoorziening met 31 be-
woners.
“Voorop staat dat we geen in-
stelling willen zijn maar een echt 
huis waar de bewoners zich thuis 
en veilig voelen. Ze zijn soms zo 
verward en de veiligheid binnen 

Activiteitenbegeleidster Hilma Bakker en haar dochter Esmée.

zichzelf kwijt, als dan ook je om-
geving je nog onbekend voor-
komt.. Dat thuisgevoel proberen 
we in onze benadering en in de 
inrichting van het gebouw zo-
veel mogelijk terug te laten ko-
men. Veiligheid bied je ook door 
een goeie structuur door de dag 
met voldoende afwisseling van 
activiteiten en rustmomenten. 
Muziek is daarbij een belang-
rijk hulpmiddel, dat maakt altijd 
veel los. In ons weekprogram-
ma zijn muziekochtenden opge-
nomen,  waarin geluisterd wordt 
naar cd’s die een persoonlij-
ke betekenis hebben voor be-
woners. Vaak is dat een aanlei-
ding om over vroeger te praten 
en herinneringen op te halen. Ik 
leer de mensen zo ook steeds 
beter kennen. Maar een middag 
lekker meezingen voor de lol met 
een kop thee erbij is even waar-
devol. Sinds kort werken we ook 
met een muziektherapeute aan 
het eind van de middag. Demen-
te mensen worden rond dit tijd-
stip vaak onrustig, het is de tijd 
waarop kinderen uit school kwa-
men. Of, wanneer mensen ver-
der zijn in hun dementieproces, 
waarop ze zelf uit school kwa-
men. Door deze muziekactiviteit 
wordt de onrust minder en be-
leven bewoners een ontspannen 
moment. Ook geven we om die 
tijd altijd een kopje bouillon, iets 

warms.” Hilma schiet in de lach: 
“Ja, het cup a soup moment.” 
“Ik werk soms met pictogram-
men met verschillende gezichts-
uitdrukkingen. Zo kun je gerich-
ter vragen hoe mensen zich voe-
len: blij, verdrietig, boos, et cete-
ra. Het is ontroerend om te zien 
hoe de bewoners dan ook met 
elkaar in gesprek raken. Er zijn 
ook individuele activiteiten. Re-
gelmatig ga ik met een bewoner 
fietsen op de duofiets. Buiten, zo 
naast elkaar, ontstaan er weer 
andere gesprekken. Ik probeer 
alles altijd zo gewoon mogelijk 
te laten zijn, zoals samen bood-
schappen doen of samen een rit-
je maken. Laatst was ik met een 
mevrouw bij de tandarts. Terwijl 
ze zelf bang was, troostte ze een 
klein meisje dat niet naar binnen 
durfde; toen zag ik weer even 
een hele andere kant van haar. 
We proberen ook de familie meer 
bij de zorg te betrekken. Vaak is 
de tijd voor de opname zo moei-
lijk voor hen geweest dat ze even 
tot rust moeten komen. Wanneer 
blijkt dat hun familielid in goe-
de handen is, komt er ook weer 
ruimte om samen leuke dingen 
gaan doen. En voor de bewoners 
die helemaal geen familie heb-
ben zijn we altijd op zoek naar 
vrijwilligers. Iemand die bijvoor-
beeld speciaal voor jou komt, 
met wie je een kopje koffie kan 
gaan drinken in het dorp.”
“Ik vind het heerlijk om met de-
ze mensen te werken, het raakt 
me altijd weer. Vooral hun eer-
lijkheid, je krijgt wat je ziet. De 
emoties staan op hun gezicht 
geschreven en daar wil ik op in-
springen. Natuurlijk is het wel 
eens zwaar, zeker als iemand 
volledig verstrikt is geraakt in 
zichzelf, maar als het me lukt om 
hem of haar daar uit te krijgen, 
dat geeft mij heel veel energie!”
Esmée vertrekt naar jazzdan-
ce. Binnenkort doet ze met haar 
dansgroep mee aan de compe-
titie van Dutch Open Performing 
Arts dat 22 april in Heemstede 
wordt gehouden. Enthousiast en 
bevlogen. Zo moeder zo dochter.
Tekst en foto Marie Kiebert.

Hart in Beweging Kennemerland 
Weer zelfvertrouwen in 
lichaam na hartprobleem 
Regio - De doelstelling van Hart 
in Beweging Kennemerland is 
om hartpatiënten die na het op-
treden van een hartaandoening 
(stentplaatsing na hartinfarct 
of hartoperatie) het zelfvertrou-
wen in hun lichaam weer terug 
te geven. Om dit vertrouwen te-
rug te winnen is er de mogelijk-
heid om te sporten onder des-
kundige begeleiding. Samen met 
lotgenoten kan geleerd worden 
hoe weer met plezier ontspan-
nen te sporten, op ieders eigen 
niveau.Het motto is ‘Alles mag 
niets moet’. Het komt steeds va-
ker voor dat  mensen zich opge-
ven die door het hartrevalidatie-
team Rode Kruis Ziekenhuis, on-
der leiding van Jeannette van 
Wijk naar Hart in Beweging Ken-
nemerland worden verwezen. 
Ook is er steun van cardiologen 
uit zowel het Rode Kruis Zieken-
huis, Kennemer Gasthuis als het 
MCA uit Alkmaar.
Het sporten vindt plaats op de 
dinsdagavonden in Wijk aan 
Zee waar gebruikt wordt ge-
maakt van de unieke faciliteiten 
van Heliomare. Hart in Beweging 
Kennemerland heeft die avond 
de beschikking over een sport-
hal en het zwembad. Er wordt 
gestart in de sporthal om na de 
koffie te eindigen in het zwem-
bad. Er zijn drie groepen die na 

elkaar sporten. De eerste groep  
start om 18.00 uur.
De sportavonden worden ge-
leid door gediplomeerde sport/
zwemleiders. Zij worden ieder 
jaar bijgeschoold door de Hart 
en Vaatgroep dit om de plus sta-
tus te behouden. Uiteraard heb-
ben zij een reanimatiediploma en 
kunnen zij tevens omgaan met 
een AED (automatische externe 
defibrillator). Bij inschrijving als 
lid moet wel een verklaring van 
zijn/haar behandelend medisch 
specialist of cardioloog worden 
gevoegd, waarin deze aangeeft 
geen bezwaar te hebben dat 
zijn/haar patiënt deelneemt aan 
de activiteiten van Hart in Bewe-
ging Kennemerland. 
Hart in Beweging Kennemer-
land zal dit jaar tijdens de Hart-
week in het Rode Kruis Zieken-
huis met een kraam in het atrium 
staan waar men met bestuursle-
den kan praten. De Hartweek is 
van 15 tot 21 april. Wie belang-
stelling heeft voor het sporten 
belt of mailt naar het secretari-
aat: G.N. de Groot, 0251-210898 
of Hans Alberda, 0255-532538 
of e-mail: g.c.de.groot@planet.
nl. Nieuwe leden kunnen de eer-
ste drie maanden gratis aan de 
sportlessen deelnemen. Daarna 
geldt er een contributie van 110 
euro voor een jaar. 

Expositie in de tuin 
Castricum - Vanaf 12 april ex-
poseert Mineke de Geest-Kok 
haar werk in te ontmoetings-
ruimte van de Tuin van Kapitein 
Rommel. 
Mineke: “Ik ben dankbaar voor 
alles waardoor ik geïnspireerd 
word. De inspiratie leg ik vast 

met een explosie van kleuren, 
penseelstreken en paletmes. 
Ook als ik mijn omgeving mee 
kan laten genieten, ben ik daar 
dankbaar voor. Dit alles maakt 
mijn leven zoveel waardevoller.” 
Op de foto een fragment van een 
van haar werken. 

Limmen - Arja Olling en Ma-
non Dekker zijn er al maanden 

Playbacken voor Pink Ribbon
druk mee, de playbackshow die 
op zaterdag 14 april plaatsvindt. 
“Het is een playbackshow voor 
Pink Ribbon”, aldus Manon. 

Deze stichting zet zich om borst-
kanker vroeg op te sporen, een 
betere behandeling te bieden, 
minder bijwerkingen en gerichte 
zorg. Arja vervolgt: “Met acts van 
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onder andere André van Duin, 
Guns & Roses, Tavares, TV kan-
tine en Salt ‘n Pepa belooft het 
een geweldige avond te worden.” 

Het feest in De Burgerij begint 
om 20.00 uur en er wordt ook 
een loterij gehouden. Kaarten 
zijn verkrijgbaar voor vijf euro 
bij Gall & Gall en Stuifbergen in 
Limmen. Aan de deur kosten de 
kaarten 7.50 euro.
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‘Wakkere 
Ouders’

Uitgeest - De politie heeft vrij-
dagavond en -nacht weer ex-
tra toezicht gehouden in de 
gemeenten Heemskerk en 
Uitgeest in het kader van het 
‘Wakkere Ouders’-project. 
Wakkere Ouders is een samen-
werkingsproject tussen poli-
tie, de gemeenten Heemskerk 
en Uitgeest, Halt Kennemer-
land en de Brijder verslavings-
zorg. Het doel van dit project is 
het terugdringen van het drin-
ken op straat door uitgaans-
jeugd en het verminderen van 
de overlast die door hen voor 
de bewoners van Heemskerk 
en Uitgeest wordt veroorzaakt.
Daarom heeft de politie van 
basisteam IJmond-Noord vrij-
dagavond en in de nacht van 
vrijdag op zaterdag weer ex-
tra gesurveilleerd op plekken 
waar veel overlast wordt ver-
oorzaakt voor de bewoners. 
Jongeren die op straat alcohol 
nuttigden of jongeren onder de 
16 jaar die alcohol bij zich had-
den, werden aangehouden en 
meegenomen naar het politie-
bureau. Zij zijn doorverwezen 
naar Halt Kennemerland. 
In totaal werden 7 jongeren 
aangehouden en meegenomen 
naar het politiebureau, omdat 
zij alcohol dronken of bij zich 
hadden. De politie heeft de 
ouders ‘wakker’ gebeld en zij 
konden hun kinderen ophalen 
van het politiebureau. Tegen 
deze jongeren is proces ver-
baal opgemaakt en zij werden 
allen voorgeleid voor de hulp-
officier van justitie. Een van 
hen gaf een valse identiteit op 
en hij is hiervoor bekeurd. 
Opvallend was dat er de gehe-
le avond slechts één melding 
bij de politie is gedaan vanwe-
ge jeugdoverlast. Behalve deze 
7 aanhoudingen, werden ook 
overtredingen geconstateerd 
voor o.a. het ontbreken van 
fietsverlichting, kapotte auto-
verlichting en een bromfietser 
die op de verkeerde plaats van 
de weg reed. In verband met 
het coulancebeleid CAO, werd 
dit door de politiemensen afge-
daan met waarschuwingen en 
werd hiervoor niet bekeurd.

Onopvallende 
surveillance

Uitgeest - Videosurveillanten 
hebben vorige week dinsdag-
middag tijdens hun onopvallen-
de surveillance op de A9 een 
automobilist bekeurd voor niet 
handsfree bellen. 
Ook zetten zij een 23-jarige Pur-
merendse automobiliste aan de 
kant omdat zij maar liefst 53 ki-
lometer te hard reed. Ter plek-
ke geldt een maximum snel-
heid van 70 kilometer per uur. 
De vrouw was door haar rijge-
drag opgevallen doordat zij drie 
keer rechts inhaalde, op de A200 
door het rode licht had gereden 
en door haar hoge snelheid. Ter 
hoogte van Heiloo kon de be-
stuurster worden staande ge-
houden. 
Naast de bekeuringen voor 
rechts inhalen en de snelheid 
is haar rijbewijs ingevorderd en 
wordt zij aangemeld voor een 
cursus E(ducatieve)M(aatregel)
G(edrag) en verkeer. Deze cur-
sus is verplicht. Neemt de 23-ja-
rige vrouw hier geen deel aan 
dan zal haar rijbewijs ongeldig 
worden verklaard.

Verkoop 
boot op 

gemeentewerf
Uitgeest - Op de gemeente-
werf van Uitgeest (Molenwerf 
27) ligt al geruime tijd een boot 
in opslag, waarvan de eigenaar 
niet kon worden achterhaald. 
Het vaartuig wordt nu bij in-
schrijving verkocht.
De gemeente biedt belang-
stellenden de mogelijkheid om 
vrijdag 13 april van 10.00 uur 
tot 11.00 uur de boot te komen 
bekijken. 
Het is ook mogelijk in de week 
van 16 tot en met 20 april de 
boot te komen bezichtigen, na 
afspraak met de heer Blokker, 
tel. 0251-312128. 
Tot uiterlijk vrijdag 20 april om 
12.00 uur kunnen belangstel-
lenden een bod uitbrengen bij 
de gemeentewerf. De hoogste 
bieder krijgt in de week daar-
na bericht.

Meeuwen niet voeren!
Uitgeest - Bewoners van het 
centrum van Uitgeest wordt drin-
gend verzocht om meeuwen niet 
te voeren en geen eetbaar afval 
te laten slingeren. Als meeuwen 
voldoende voedsel of zwerfafval 
vinden vergroot dat de kans dat 
ze binnenkort gaan nestelen op 
de daken van het gemeentehuis, 
van De Slimp en woningen in de 
omgeving. Dat is beslist onwen-
selijk. De meeuwenkolonie ver-
oorzaakte de afgelopen jaren 
de nodige geluidsoverlast. Broe-
dende vogels kunnen zich bo-
vendien agressief gedragen.
Huiseigenaren kunnen een bij-
drage leveren aan het voorko-
men van de overlast door te ver-
hinderen dat meeuwen op hun 
dak gaan nestelen.

Regio - Op woensdag 25 april 
wordt er een open dag Afrikaan-
se Percussie georganiseerd in 
Basisschool de Evenaar, Jupi-
terstraat 139 in Krommenie; er 
wordt een spetterende show ge-
geven door de leerlingen van 
het vorige seizoen Djembé les-
sen in Zaandam. Van 19.00 tot 
19.45 uur is er een gratis proef-
les voor iedereen die geïnteres-
seerd is om de Djembé lessen te 
gaan volgen. 
Vanaf woensdag 9 mei gaat er 
een nieuwe serie Afrikaanse 
percussie en Djembé Jam lessen 
van start. Nieuw dit voorjaar is 
de introductie van Djembé Jam 
lessen voor gevorderden.
Voor meer informatie en inschrij-
vingen kunt u bellen met Stich-
ting Afrikontact Promotions, te-
lefoonnummer: 0251-314999 of 
06-42011093 of u kunt mailen 
naar info@afrikontact.com. 
Kijk ook eens op op www.afri-
kontact.com voor meer informa-
tie.

Djembé-lessen 
in Krommenie

Nieuwbouwplannen RKZ 
in Heemskerk van de baan
Regio - Het is onwaarschijnlijk 
dat het Rode Kruisziekenhuis in 
de (nabije) toekomst uit Bever-
wijk gaat vertrekken. De nieuw-
bouwplannen op het terrein Tol-
hek in Heemskerk staan in de 
ijskast. 
De intentieverklaring met de ge-
meente Heemskerk, waarmee 
het RKZ een soort optie nam op 
het terrein, zal niet worden niet 
verlengd. 
Dat heeft het Rode Kruis Zieken-

huis dinsdag 4 april aangegeven 
in een gesprek met wethouders 
Van Tongeren en Wagner.
Het college van burgemeester 
en wethouders van Heemskerk 
betreurt het feit dat het RKZ 
de nieuwbouwplannen bevriest, 
maar heeft begrip voor de over-
wegingen van het RKZ.
De gemeente Heemskerk gaat 
zich buigen over de ontstane si-
tuatie en beraadt zich over de 
herontwikkeling van het gebied.

VOORDEEL

VOORDEEL
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Uitgeest maakt zich op voor 
de 51ste avondvierdaagse
Uitgeest - De inschrijvingen 
zijn geweest, de routes zijn ge-
maakt, vrijwilligers zijn ingeroos-
terd en de medailles zijn klaar. 
Niets staat de 51e avondvier-
daagse van Uitgeest meer in de 
weg. Vanaf dinsdag 17 april zul-
len honderden jonge, maar toch 
zeker ook oudere Uitgeesters 
aan de start staan van dit gezel-
lige evenement. Vier dagen lang 
lopen zij langs de mooiste plek-
ken van het dorp.
Elk jaar wordt in en rond Uit-
geest de avondvierdaagse gelo-
pen. Dit is de mogelijkheid om 
eens lekker te genieten van wat 
ons dorp te bieden heeft. Langs 
huizen, slootjes, weilanden, ge-
bouwtjes, etc. zal een lange stoet 
enthousiaste deelnemers passe-

ren. Zingend en fluitend natuur-
lijk, want niets is zo fijn als lekker 
met elkaar sportief bezig te zijn!

Voor de kleinsten (groep 1 tot 
en met 5) zijn er tochten van 5 
kilometer uitgestippeld. Zij lo-
pen verplicht onder begeleiding. 
Voor de grotere kinderen (vanaf 
groep 6) en de fanatieke volwas-
senen is er de 10 kilometer. Bei-
de afstanden beginnen en eindi-
gen bij speeltuinvereniging “Kin-
dervreugd” aan de Middelweg 
108-110. De 5 kilometer start om 
18.00 uur en om 18.15 uur ver-
trekt de 10 kilometer.
In tegenstelling tot andere jaren 
vindt de loterij onder de deelne-
mers al plaats op dag 2 (woens-
dag) en niet pas na de avond-

vierdaagse. De nummers van de 
winnende stempelboekjes wor-
den bekend gemaakt op een 
bord dat bij de ingang van de 
speeltuin wordt opgehangen.
Iedereen loopt op eigen risico en 
is verplicht om de aanwijzingen 
van de verkeersregelaars op te 
volgen. Het is verboden om de 
afstanden op skeelers of Nor-
dic Walking af te leggen. Tijdens 
de avondvierdaagse is een deel 
van het parkeerterrein voor de 
speeltuin afgezet. Hier kunnen 
de wandelaars zich verzamelen 
en hun fietsen stallen tegen de 
dranghekken. In verband met ri-
oleringswerkzaamheden op de 
Westergeest wordt er tijdens de 
avondvierdaagse extra parkeer-
overlast verwacht op de Middel-
weg. Deelnemers en bezoekers 
worden daarom met klem ver-
zocht niet met de auto naar dit 
evenement te komen.

Op de laatste dag (vrijdag 20 april 
2012) worden de wandelaars tra-
ditioneel opgewacht door familie 
en vrienden bij sporthal de Meet 
in Uitgeest. Verwacht wordt dat 
de wandelaars hier tussen 19.15 
uur en 19.30 uur arriveren. Van-
af de sporthal wordt de wande-
ling voortgezet en loopt iedereen 
achter de muziek aan richting de 
speeltuin. Daar zullen de medail-
les worden uitgereikt. 

De organisatie doet een beroep 
op alle weggebruikers om deze 
vier dagen rekening te houden 
met dit evenement, waar vele 
jonge en oudere Uitgeesters aan 
meedoen. Kijk voor meer infor-
matie op www.avondvierdaag-
se.speeltuinuitgeest.nl en praat 
mee via Twitter: #a4du.

Schuur in brand, 
verdachte aangehouden
Uitgeest - De politie kreeg in de 
nacht van zaterdag op zondag 
omstreeks 00.50 uur een mel-
ding van een brandende schuur 
aan de Boterbloem. De schuur 
stond in lichterlaaie en het vuur 
dreigde naar de woning over te 
slaan. De bewoonster en bu-
ren konden zichzelf in veiligheid 
brengen. De brandweer heeft 
het vuur geblust. 
Getuigen vertelden de politie dat 
zij een man met hoge snelheid 
hadden zien wegrijden en ga-
ven de agenten informatie over 

het voertuig. De politie heeft een 
uitgebreid onderzoek ingesteld 
naar de auto en de bestuurder 
en troffen deze onderaan het ta-
lud aan de Geesterweg aan. De 
bestuurder werd daarna op de 
Sluisweg aangetroffen, gewond 
en doorweekt. 
De man, 40 jaar en afkomstig 
uit Akersloot, is eerst behandeld 
aan zijn verwondingen en daar-
na aangehouden op verdenking 
van brandstichting. De politie 
onderzoekt de zaak. (foto: Van 
Noort Media)

Nieuws van de Bridgeclub
Uitgeest - Het komt niet zo 
vaak voor dat een speler na af-
loop verheugd rondbazuint dat 
zijn maat deze avond geen kaart 
(zowel speelkaart als biedkaart) 
verkeerd heeft gelegd. Vaker is 
het zo dat het kleinste splintertje 
in het oog van maat niet onont-
dekt blijft terwijl de balk in het 
eigen oog royaal over het hoofd 
wordt gezien. Overigens gaan de 
meeste bridgers, om meerdere 
redenen, toch wel prudent om 
met die splintertjes. Partnerships 
houden meestal niet lang stand 
als de een voortdurend de ander 
op onvolkomenheden in het bie-
den of afspel wijst. En ook weet 
de foutenmaker vaak zelf best 
wel dat ie het niet goed heeft ge-
daan, de nul tot gevolg hebbend, 
en als ie ook maar iets van Tao 
weet, dan vermeldt hij dat, zich 
zelf overwinnend, voor zijn maat 
het nodig vindt om dat wereld-
kundig te maken. Maar goed, 
Douwe Dijkstra zette op deze 
wijze zijn maat Joop Smeets in 
het zonnetje. Zelf zal hij ook wel 
niet al te veel fouten hebben ge-
maakt want samen scoren ze in 
de A een dikke 68%, en nemen 
ze in deze vijfde en laatste pe-
riode de eerste plaats over van 
de gebroeders Wijte. Met nog 
twee wedstrijden voor de boeg 
is het voor het kampioenschap 
nog behoorlijk spannend. Klaas 
de Groot & Peter Kossen hebben 
een aardige voorsprong maar 
scoren de laatste weken niet bij-
zonder, om niet te zeggen: ma-
tig (AZ-achtig, zo aan het  einde 

van het seizoen?). En de andere 
kanshebbers Arie van der Eng & 
Jaap Willemse scoren iets min-
der matig maar hebben alleen 
kans als ze deze periode winnen 
en daar ziet het nog niet naar uit. 
Wordt dus vervolgd.
Zijn er verder nog opvallende 
zaken? Jazeker! In de E-lijn ver-
minderen Truus van Fulpen en 
Wil van der Pol met een eerste 
plaats met ruim 59% (toch geen 
gekke score) hun gemiddel-
de flink! Desondanks staan ze 
in deze periode eerste met ruim 
61%. Lijkt me ruim voldoende 
om te promoveren.

De uitslagen:
A-lijn: 1 Douwe Dijkstra-Joop 
Smeets 68,75%; 2 Fred v An-
del-Ruud Berkhout 63,89%;3 
Marléne Heijne-Jan Raaphorst 
58,33%.
B-lijn: 1 Jac Sintenie-Wim de 
Wildt 58,65%; 2 Toin Graafsma-
Henk Graafsma 54,79%; 3/4 
Ria Admiraal-Wout Admiraal 
53,13%; 3/4 Nelleke vd Kraats-
Joke Mooy 53,13%.
C-lijn: 1 Thea Aben-Marry 
Zwaan 61,25%; 2 Jan Goeman-
Henk Zwaan 57,92%; 3Marcel 
Becker-Henk Jonker 54,17%.
D-lijn: 1 Alyne Dumas-Han Du-
mas 57,50%; 2 Elly Martens-Aad 
Stuijt 55,00%; 3/4 Pieter Andrin-
ga-Theo Huising 54,17%; 3/4 
Frans Jacobs-Ton v Wijk 54,17%.
E-lijn: 1 Truus v Fulpen-Wil vd 
Pol 59,17%; 2 Meeuwes Lu-
ten-Mario Tedde 55,83%; 3 Jan 
Aben-Annie Nijman 55,00%.

Brandje langs het spoor
Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest kreeg vrijdag rond half 
vijf een melding van een buiten-
brand naast het treinspoor. Toen 
de brandweer ter plaatse kwam 
was het vuur al gedoofd, ze heb-

ben het nog nageblust. Er is bij 
deze brand vijf meter gras in 
vlammen op gegaan. De oorzaak 
is volgens de brandweer brand-
stichting door jongeren. (Bron: 
MGK Media, Lucas Hazes)
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Open Watersportdag in 
Uitgeest op 15 april
Uitgeest - Zondag 15 april staat 
de Open Watersportdag op het 
programma in Uitgeest. Omdat 
nog te weinig mensen weten 
wat er op en aan het water zo-
al te doen is, wil men u daarmee 
de derde zondag van april graag 
kennis laten maken.
In eerste instantie is de open dag 
ingezet door zeilschool Het Uit-
geestermeer en later zijn alle be-
drijven aan de zuidzijde van het 
meer erbij betrokken geraakt. 
Gezamenlijk wil men u alle facet-
ten van de watersport laten zien 
en u informeren over deze bre-
de tak van ontspanning en toe-
risme.

Burgemeester Mieke Baltus zal 
om ongeveer 13.00 uur deze dag 
spectaculair officieel openen in 
de binnenhaven van Zaadnoor-
dijk. Er is een gezellige Zee-
mansmarkt met onder ande-
re touwshops, een jachtma-
kelaar, jachttechniek, maritie-
me kleding, nautische decora-
ties, sieraden, woondecoraties, 
diverse soorten dames- en he-

renkleding, kinderkleding, tele-
foonhoesjes, boeken, bloembol-
len, schoenen, brocante, haak-
werk, aardbeien, legerkleding, 
horloges, luxe lederwaren, kaas-
jes, bakkerij, drankenhandel, 
fruit, gereedschappen, de zee-
hondencreche, een demonstra-
tie fijn timmerwerk boten, een 
zeilmaker, een taartenshop met 
demonstratie taart maken, een 
levend standbeeld en nog veel 
meer...

Er zijn ook veel andere activitei-
ten zoals Aquabubles, rondvaar-
ten met diverse soorten boten, 
van een roeiboot via een skût-
sje tot een echte stoomboot en 
u kunt meevaren met een super-
snelle boot.
Bij de restaurants maar ook 
over het hele terrein is er leven-
de muziek met onder andere DJ 
Ian, een veelbelovend jong talent 
en er is een demonstratie van de 
Marine Roadshow.

Zie voor een impressie: www.
openwatersportdag.nl.

Teammanager Els van de Weijer:
“Wij ondersteunen 
mantelzorgers”
Uitgeest - Vele mensen, die 
voor een partner, vader of moe-
der zorgen, eenvoudigweg om-
dat die het alleen niet meer red-
den, zijn mantelzorgers zonder 
dat zelf altijd te beseffen. Maar 
het kan ook allemaal wel eens te 
veel worden. Bij de vijf  IJmond-
gemeenten: Beverwijk, Heems-
kerk, Velsen, Castricum en Uit-
geest is sinds januari van dit jaar 
het Centrum voor  Mantelzorg:  
‘MaatjeZ’ actief. Drie mantel-
zorgconsulenten  uit genoemde 
regio geven ondersteuning door 
zich in de mantelzorger te ver-
plaatsen.  In Uitgeest is Patrick 
Bellaart de mantelzorgconsulent.
Wij hebben een gesprek met Els 
van de Weijer. Zij is teammana-
ger van ‘MaatjeZ’.  De ‘Z’ staat 
voor Zorg. “Eén van de belang-
rijkste dingen is wel, dat de man-

telzorgers herkend worden”, zegt 
zij. Waar zitten de mensen, die al-
tijd maar doorzwoegen, er steeds 
zijn omdat zij het vaak als hun 
plicht voelen en die denken geen 
hulp van buitenaf nodig te heb-
ben?  “Als in Uitgeest een arts, 
fysiotherapeut, een huishoudelij-
ke hulp, een vrijwilliger  of een 
buurvrouw of  buurman ziet, dat 
de mantelzorger het amper nog 
aan kan, kan hij of zij bellen naar 
Patrick Bellaart (tel. 06/512  47  
033), zodat die voorzichtig  een 
afspraak kan maken om onder-
steuning te geven. De mantel-
zorgers  kunnen ook  naar zijn 
spreekuur komen:  iedere dins-
dag van  09.00 tot 13.00 uur in de 
hal van het gemeentehuis te Uit-
geest naast de balie.
Adviserende steun
‘Maatje Z’ ressorteert, hoewel 

Teammanager Els van de Weijer

onafhankelijk opererend, onder 
de Viva Zorg Groep.  De IJmond-
gemeenten, die per gemeen-
te subsidie verschaffen, zien wel 
degelijk het belang in van goe-
de mantelzorg. En wat houdt die 
ondersteuning nu precies in? 
Els: “Door onze ervaring kunnen 
wij mantelzorgers helpen. Wij 
proberen  met hulp de mantel-
zorg  passend te maken in hun 
leven. Daarbij kunnen wij bij-
voorbeeld een vrijwilliger in-
schakelen. Vrijwilligers worden 
door ons getraind en wat Uit-
geest betreft door Patrick Bel-
laart aan een mantelzorger ge-
koppeld. Voorts kunnen wij de 
mantelzorgers wijzen op de re-
gelingen, die er zijn voor bijvoor-
beeld huishoudelijke hulp. Wij 
kunnen ondersteunen bij het in-
vullen van formulieren. Ook heb-
ben wij kennis van veel voorko-
mende ziektebeelden. Wij kun-
nen mantelzorgers dan uitleg-
gen waarom er op een bepaal-
de manier wordt gereageerd. 
Ook kunnen wij hen voorberei-
den  op hetgeen er mogelijk gaat 
veranderen. Bovendien probe-
ren wij  uit te vinden of er vanuit 
de buurt misschien nog hulp kan 
worden gegeven. Familieleden, 
die geen zorg bieden omdat zij 
ver weg wonen, kunnen bijvoor-
beeld wel de administratie doen 
en bepaalde telefoontjes plegen. 
Wij proberen ons in te leven, we-
ten de weg en werken nauw sa-
men met diverse welzijnsinstan-
ties en onder meer met  de  vrij-
willigerscentrale.”  

Mantelzorgondersteuning be-
gint ook in Uitgeest steeds meer 
een begrip te worden. Men stapt 
steeds gemakkelijker het ge-
meentehuis binnen op dinsdag,  
belt, vraagt om een folder met 
informatie of mailt (P.Bellaart@
maatjez.nl). 
Vanaf de start in januari 2012 
waren er in Uitgeest 200 contac-
ten. (Marga Wiersma)

Uitgeest - Donderdag 19 april 
komt Kees Schilder voor de 
Vrouwen van Nu de laatste afde-
lingsavond van dit seizoen ver-
zorgen. De uit Volendam afkom-
stige Kees Schilder zal de aan-
wezigen laten genieten van di-
verse mooie populaire opera-
fragmenten. Hij ondersteunt dit 
met verhalen en anekdotes.
Niet-leden zijn van harte wel-
kom. Zij betalen 5 euro inclusief 
koffie of thee met wat lekkers.
De avond begint om 20.00 uur 
en wordt gehouden in Dorpshuis 
De Zwaan in Uitgeest.
Vanaf 1 mei gaan de vrouwen 
weer fietsen. Elke dinsdagavond 
vertrek om 19.00 uur vanaf het 
gemeentehuis. Op 7 juni bren-
gen ze een bezoek aan de tuin 
van Twaalfhoven op het Bonken-
burg.
Voor meer informatie kijkt u op 
www.vrouwenvannu.nl.

Vrouwen 
van Nu

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest

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

Donderdag 12 april
10:30 Damesgym

Vrijdag 13 april
17:30 Jeugdbasketbal
20:00 Dartcompetitie
RZVV Regiobank Compe-
titie:
19:30 Autobedrijf Uitgeest 
- The Spirit of Wine; 20:10 
Sport Sportief Castricum - 
Severijnse Dakbedekkingen; 
20:50 SMC IJmond - Sporthal 
de Zien; 21:30 De Vlaggen-
koning - Unibet.com; 22:10 
Aldor Verlichting - Loodgie-
ters Wester/Putter; 22:50 MP 
Schilders - Haazz.nl.

Zaterdag 14 april
14:30 Basketbalcompetitie 
LCP

Zondag 15 april
08:00 Tennis; 
10:00 Jeugddarten

Maandag 16 april
19:00 Volleybaltraining
20:30 uur De Zien Dames 1 – 
Sand ‘84 ‘t DA1.

Dinsdag 17 april
09:00 – 11:00 Damesgym
18:00 Jeugdbasketbal
20:00 Senioren Basketbal

Woensdag 18 april

09:00 Ouder Kind Gym Unitas
20:00 Recreatie Badminton 
en Volleybal
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Jeugd Uitgeest kiest 
beroepsopleiding (6)
Uitgeest - Het is voor veel jon-
geren weer de tijd van keuzes 
maken. Welk beroep wil ik kie-
zen? Welke vervolgopleiding 
ga ik doen? Hoe ziet mijn toe-
komst eruit? In deze rubriek la-
ten we jonregen uit Uitgeest aan 
het woord over de keuzes die ze 
maakten.

Deze week:
Naam: Koen Teeling
Leeftijd: 18 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer Col-
lege Castricum, Havo
Nu: Hogeschool van Amster-
dam, Fysiotherapie
Duur: 4 jaar

Was het voor jou al snel duide-
lijk welke opleiding je wilde gaan 

doen?
Ja, dat was al in de 2e klas van 
de Havo duidelijk. Een klasge-
noot wilde fysiotherapie gaan 
doen en zo kwam ik op het idee. 
Toen ik zelf blessures kreeg door 
basketbal en fysiotherapie nodig 
had, wist ik het zeker. Die klas-
genoot is overigens heel wat an-
ders gaan doen.

Waarom heb je voor HvA Fysio-
therapie gekozen?
Het omgaan met mensen vind ik 
leuk en vooral als je dan ook nog 
mensen van blessures af kunt 
helpen. Het menselijk lichaam 
vind ik gewoon interessant.

Is de opleiding vanuit Uitgeest 
makkelijk te bereiken?

Ja, ik ga van Station Uitgeest 
naar Amsterdam Holendrecht 
met de trein, dit duurt 50 minu-
ten en daarvandaan moet ik nog 
maar 5 minuten lopen.

Wat vind je van de opleiding tot 
nu toe?
Heel interessant maar af en toe 
toch wel lastig, de studie kost 
veel tijd. Je moet je volledig wil-
len inzetten want met lanter-
fanten kom je er niet. Vergele-
ken met de HvA heb ik op de 
Havo niet veel uitgevoerd. Hier 
krijgen we vakken zoals; Ana-
tomie, Massage, Skills, Fysiolo-
gie en Pathologie. Je volgt al-
lerlei hoorcolleges. In het eerste 
jaar krijg je ook meteen snijzaal, 
je bestudeert overleden mensen 
die zich ter beschikking hebben 
gesteld aan de wetenschap. De 
eerste keer dacht ik “wat doe ik 
hier?” maar ik heb wel gemerkt 
dat je zo heel goed de anatomie 
van het menselijk lichaam leert 
kennen.

Hoe is de sfeer op school en hoe 
zijn de leerkrachten?
De sfeer is heel relaxed, de le-
raren zijn behulpzaam en weten 
erg veel. Hun doel is om je als 
collega te behandelen in plaats 
van als student. We hebben ook 
een studievereniging.

Hoe zit het met stages in het eer-
ste jaar?
Je loopt twee keer twee da-
gen stage en je mag zelf bepa-
len waar. De eerste keer was in 
de praktijk De Schevel. Dat was 
heel leerzaam, wat ik geleerd 
had, zag ik daar terug maar ook 
veel nieuwe dingen geleerd. Nu 
loop ik in het Rode Kruis Zieken-
huis stage.
De komende jaren worden de 
stages steeds langer.

Hoe zie jij je toekomst Koen?
Na mijn Bachelor hoop ik m’n 
Master Sport te halen en dan wil 
ik als sportfysiotherapeut gaan 
werken bij een grote sportclub.

Laatste weken expositie 
gemeentehuis
Uitgeest - Nog tot en met 25 
april zijn in de hal van het ge-
meentehuis de acryl- en olie-
verfschilderijen van Connie van 
Winssen te bekijken. 

Met haar kleurige, heldere en 
toegankelijke schilderijen is 
Conny van Winssen regelmatig 
te gast op exposities in binnen- 
en buitenland.

Connie van Winssen naast een tweeluik in de hal van het gemeente-
huis (foto: gemeente Uitgeest)

Uitgeest - Voor het eerst dit sei-
zoen heeft het tweede team van 
Tafeltennisclub Uitgeest een ge-
lijkspel behaald. Daarmee is de 
spanning voor dit team om de 
degradatieplaats plotseling weer 
terug.
Werd op alle avonden tot nu toe 
een zwaar verlies geleden, deze 
maal waren René van Buren en 
Pim Koelman ieder tweemaal te 
sterk voor de tegenstanders van 
US 11. Gert van Dijk had aan-
zienlijk meer moeite, want alleen 
zijn laatste partij wist hij naar 
zich toe te trekken. Maar dat ver-

diende dan ook veel lof, want na 
een kansloze 11-2 en 11-3 knok-
te hij zich in vijf games langs zijn 
Amsterdamse opponent. 
Uitgeest 3 had het als verwacht 
uiterst moeilijk tegen de kampi-
oenen van Tempo Team. Opval-
lend was dat invaller Ruud Pel 
als eerste en dikverdiend in drie 
games een tegenstander in de 
tang had. Het moest echter tot 
aan het eind van de avond du-
ren, voordat het tweede punt, 
door Henk Pel, kon worden bij-
geschreven. Roger Schudde-
boom was evenals de vorige 

Tafeltennisnieuws week behoorlijk uit zijn doen, 
want hij kon nauwelijks indruk 
maken. Op de laatste avond van 
het jaar wordt pas duidelijk of de 
heren in hun klasse mogen blij-
ven.
Holendrecht 2 wist team 4 tot 
een gelijkspel te dwingen. Dit 
was vooral te danken aan één 
sterke speler, die gemakkelijk 
Dennis Janssen, Marcel Cou-
wenberg en Nico Baltus de baas 
was. 
Beide eerstgenoemden wonnen 
overtuigend hun andere enkel-
spellen, waar Nico Baltus toch 
nog één punt  liet vallen.
Het vijfde team moest deze week 
een minimaal verlies incasseren. 
Vooral Ron van Leeuwen was de 
spreekwoordelijke pisang, want 
al zijn enkelspellen moest hij ge-
wonnen geven. Patrick Rasch 
deed het al een stuk beter met 
één gewonnen partij, maar ou-
we rot Andre Hermans liet zich 
alleen inpakken door de enige 
vrouwelijke tegenstander van 
HTC 15.

Jaarvergadering Unitas
Uitgeest - De jaarvergadering 
van G.V. Unitas Uitgeest heeft 
plaats op dinsdagavond 17 
april in Sporthal de Zien. Aan-

vang: 20.00 uur. De concept-
stukken kunt u vinden op de 
website www.unitasuitgeest.nl 
onder het kopje bestuur.

Land of Hope and Glory
Uitgeest - Na het succesvolle 
‘Liedjes van Louis Davids’ is het 
Nederlands Komedie Theater te-
rug in de theaters! Dit keer met 
een swingende voorstelling met 
liedjes uit de ‘fourties’. De voor-
stelling speelt op vrijdag 13 april 
in Dorphuis De Zwaan in Uit-
geest. Aanvang 20.15 uur, kaart-
prijs 10 euro. 

In de bange oorlogsjaren maakte 
het amusement er een gewoonte 
van om het publiek tot bezinning 
te brengen of tot tranen toe te 
bewegen. Al tijdens de mobilisa-
tie spande de vermaaksindustrie 
zich van harte in om de spannin-
gen weg te masseren. Tussen al-
le extremen in hield het amuse-
mentsgenre zichzelf en zijn naar 
ontspanning hunkerende pu-
bliek staande met liedjes waarin 
het optimisme overwon.
Een voorstelling met Nederland-
se hits maar ook het naoorlog-
se Amerikaanse repertoire zoals 

dat van Glenn Miller, the And-
rew Sisters en Marlène Dietrich. 
Deze periode wordt geïllustreerd 
in muziek: verboden muziek uit 
bezet Nederland, muziek uit de 
kampen, strijdliederen, amuse-
mentsmuziek, propagandaliede-
ren en übervette floorfillertjes uit 
de oorlogsjaren. 

Het Nederlands Komedie Thea-
ter is een theatergezelschap dat 
zich richt op het maken van ko-
medies, kluchten en andere ko-
mische voorstellingen. Het ge-
zelschap bestaat uit jonge, veel-
belovende theatermakers die 
met en voor elkaar voorstellin-
gen maken. 

Reserveren kan via Boekhan-
del Schuyt, Middelweg 139, tel. 
0251-312469 of via de websi-
te www.dorpshuisdezwaanuit-
geest.nl. Meer informatie: www.
allemaalkomedie.nl. (foto: Sanne 
Helgenberger)



11 april 2012 pagina 15

Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand op 
de hoogte van interessante wee-
tjes en bruikbare tips over ver-
schillende consumentenzaken. 
Deze maand behandelt hij ‘het 
pensioen’.

Van alle mensen die ik spreek, 
heeft zo’n 90% naar eigen zeggen 
geen verstand van pensioenen. 
Het pensioen is voor hen de uit-
kering die zij ontvangen vanaf 
hun 65e of 67e jaar. Zij blijken 
onvoldoende op de hoogte om 
goed te kunnen beoordelen of 
het pensioen wat zij later krijgen, 
aansluit bij hun wensen. 

Wat is nu echt uw pensioen? 
Het pensioen is een verzamel-
naam voor het inkomen dat u 
ontvangt vanaf een bepaalde 
leeftijd, bij overlijden en arbeids-
ongeschiktheid. Het pensioen 
bestaat uit drie pijlers: sociale 
voorzieningen (AOW en andere 
uitkeringen die u ontvangt via de 
overheid), pensioenrechten (via 
uw werkgever) en de persoonlijke 
aanvulling (lijfrente, spaargeld en 
vermogen in uw woning).

Eerste pijler: 
sociale voorzieningen
Vooral de eerste pijler staat op 
dit moment in de schijnwerpers. 
In verband met de vergrijzing wil 

de overheid de AOW-leeftijd ver-
hogen naar 68 jaar in 2035. Dit 
houdt in dat u langer moet door-
werken, het lagere belastingsta-
rief wordt opgeschoven en de 
65+ kortingkaart wordt vervang-
en door een 68+kaart. 

Tweede pijler: pensioenrechten
De tweede pijler is het pensioen 
dat u via uw werkgever opbouwt. 
De discussie die tegenwoordig 
oplaait, is de zogenoemde ‘dek-
kingsgraad’. Dit is de buffer die 
het pensioenfonds moet hebben 
om alle gepensioneerden te  
kunnen betalen. Door negatieve 
beleggingsresultaten staat deze 
nu onder spanning.

Derde pijler: 
persoonlijke aanvulling
De derde en laatste pijler is het 
deel wat u zelf heeft geregeld, 
afhankelijk van de wensen die u 
heeft. Bijvoorbeeld de hoogte 
van uw inkomen wanneer u 
stopt met werken. Nog belang-
rijker is echter wat er nú gere-
geld is. Hoe staat uw gezin  
ervoor als u morgen overlijdt of 
arbeidsongeschikt raakt? 

Lijfrente als derde pijler
Bij een lijfrenteverzekering wordt 
de premie afgetrokken van het 
inkomen. De fiscus betaalt dus 
mee. Het nadeel is echter dat u 
afhankelijk bent van de beslis-

singen die de overheid neemt. 
Blijft de inleg bijvoorbeeld af-
trekbaar? U kunt uw pensioen 
ook op een andere manier aan-
vullen zodat u het heft in eigen 
hand kunt houden. Dan kunt u, 
los van de keuzes die de rege-
ring maakt, zelf bepalen wan-
neer u wilt stoppen met werken.

Meer weten?
Wilt u weten of uw pensioen vol-
doet aan uw wensen? Kom dan 
bij ons langs voor een vrijblijvend 
en persoonlijk pensioenadvies. 
Univé Noord-Kennemerland is te 
vinden in Heemskerk aan de 
Maerelaan 6, tel. (0251) 65 70 75 
en in Limmen aan De Drie  
Linden 1, tel. (072) 505 35 81.  
Wij helpen u graag verder!

Weet u wat uw pensioen is?

Wolter Kroes, Tom Haver 
en meer op skireünie Bobs
Uitgeest - Zaterdag 14 april 
wordt voor iedereen die van win-
tersporten houdt een feest geor-
ganiseerd; de skireünie. 

Wolter Kroes komt, dj Cor, Rob 
Ronalds, dj Jesse, Dries Roelvink, 
dj Toine, Starkoo, Jacco Bosman 
en vele anderen. De mannen van 
de OldSkool Break 90’s geven 

een megashow weg en Tom Ha-
ver heeft alle skileraren uit Kir-
chberg, Westendorf, Gerlos, Ko-
ningsleiten en Ellmau tijdens zijn 
optredens daar uitgenodigd voor 
deze reünie. Aanvang 22.00 uur, 
gratis tickets zijn te winnen via 
Metronieuws en RadioNL en te 
koop bij Primera of via www.ski-
reunie.nl. 

Bakkum - ‘Lieve Kunst’is de 
naam van de expositie met schil-
derijen van Truus Quax. 
Tot 30 juni exposeert zij in Jo-

Lieve kunst... hanna’s Hof aan de Zeeweg. 
Schilderijen gemaakt met acryl-
verf en materialen als kralen en 
schelpen, pailletten en nog meer. 
De expositie is gratis te bezoe-
ken. 

Little Birdie in Bakkum
Bakkum - Na het succesvolle 
optreden van vorig jaar bezoekt 
de Canadese Little Birdie het 
Oude Theehuys opnieuw: Zater-
dagmiddag 21 april vanaf 15.00 
uur, bij mooi weer lekker buiten!
Little Birdie, ofwel Orit Shimo-
ni is afkomstig uit Quebec. Haar 

schrijfstijl wordt soms vergele-
ken met die van Leonard Cohen, 
haar zangstijl met die van Loret-
ta Lynn en Emmylou Harris, maar 
ook die van Chrissie Hynde en 
Patti Smith. Ze begeleidt zich-
zelf op gitaar en accordeon. Gra-
tis toegang. 

Rommelmarkt bij Inboedelwinkel

Beverwijk - De Inboedelwin-
kel bestaat een jaar en dat wordt 
op zaterdag 14 april gevierd met 
feestelijke activiteiten. Zo is er 
een buitenrommelmarkt met een 
uiteenlopend aanbod. Ook wor-
den de aankopen van die dag 
gratis bezorgd (binnen 25 km). 
Het is een jaar geleden dat de 
van oorsprong Amsterdam-
se Andrea Goedkoop de deu-
ren van de Inboedelwinkel open-
de. Sindsdien weten al veel men-
sen hun weg naar de winkel te 

vinden. ,,Voor wie de winkel niet 
kent valt er nog veel te ontdek-
ken’’, aldus Andrea. ,,De men-
sen kunnen zowel spullen bren-
gen als kopen. De winkel neemt 
het hele verkoopproces uit han-
den. Men kan zijn spullen bren-
gen wanneer het uit komt.’’ 

De Inboedelwinkel heeft ook een 
dienst voor het ophalen van in-
boedels. Andrea: ,,Wanneer u 
uw spullen achterlaat, heeft u er 
geen omkijken meer naar. Wor-

den de spullen verkocht? Dan 
krijgt u de helft van de verkoop-
prijs. Doordat mensen geld kun-
nen verdienen aan hun gebruik-
te waar, ligt de kwaliteit van het 
assortiment een stuk hoger dan 
bij een gewone kringloopwinkel. 
En dat is meteen ook een stuk 
leuker winkelen.’’ Bij de Inboe-
delwinkel worden tafels, stoelen, 
bankstellen, tuinmeubelen en 
kasten verkocht, maar ook boe-
ken, lp’s, audio, witgoed, antiek, 
curiosa en retrospullen. Daar-
naast is het hele assortiment te-
rug te vinden op Marktplaats. 
Het team van de Inboedelwin-
kel staat zeven dagen per week 
klaar en er is voor elke klant een 
kopje koffie. 

Ga ook eens kijken aan de Zui-
derkade 6 in Beverwijk (achter 
het BP tankstation op de meu-
belboulevard). Meer informatie 
staat op www.inboedelwinkel.nl 
(gesloten op Koninginnedag).

Jazz Session Club Vredeburg
BBBigband en Bigband 
Heiloo slot jazzseizoen
Limmen - Zondag 15 april is de 
laatste sessie van het seizoen bij 
de Jazz Session Club Vredeburg.  
Deze zondag is er een gastoptre-
den v
an maar liefst twee bigbands. De 
orkesten dragen de naam Big-
band Heiloo en BBBigband en 
staan beide onder leiding van 
Jack Kat. Het zijn totaal ver-
schillende orkesten, waardoor 
er een enorm verschil in klank-

kleur is. Het ene orkest is een zo-
genaamde normale bigband, ter-
wijl het andere orkest heel veel 
saxen naar voren brengt. En om-
dat het het einde van het seizoen 
is, worden ook veel sessiemuzi-
kanten verwacht, die natuurlijk 
alles uit de kast halen om voor 
een mooi slot van het seizoen te 
zorgen.
Aanvang 16.00 uur. De toegang 
is vrij. 

Informatie archeologisch depot
Castricum - De Provincie heeft 
een bijzonder gebouw laten ont-
werpen aan de duinzijde van 
station Castricum. Het Archeo-
logisch Informatie Centrum komt 
grotendeels onder de grond in de 
Zanderij bij het spoor. Het Voor-

lopig Ontwerp van dit bijzondere 
gebouw is klaar en ligt ter inza-
ge tot en met 15 mei in het ge-
meentehuis. Later volgt een for-
mele procedure rond wijziging 
van het bestemmingsplan, maar 
burgemeester en wethouder zijn 

nu al benieuwd naar de mening 
van betrokkenen. Op 25 april is 
er een informatieavond waar ar-
chitect Verheijen een presentatie 
geeft over het zijn ontwerp. De 
bijeenkomst begint om 19.30 uur 
in de raadszaal. 
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Ouderavond ‘Onder invloed’

Castricum - Onlangs is thea-
tergroep PlayBack op het Clusi-
us College geweest en heeft een 
succesvolle ouderavond ‘On-
der Invloed’ verzorgd middels in-
teractief theater. Theatergroep 

PlayBack maakt interactief the-
ater voor jongeren en speelt op 
middelbare scholen en thea-
ters door heel Nederland. De ac-
teurs speelden scènes met be-
trekking op alcohol en drugs 

‘aan de keukentafel’ (ouders en 
zoon/dochter). Voor veel ouders 
zeer herkenbaar. Na de eerste 
ronde werden ouders uitgeno-
digd om in gesprek te gaan en 
zelf mee te spelen en hun aan-
pak te laten zien: ‘wat doe je als 
ouder in deze situatie?’ Vorig jaar 
heeft het Clusius Castricum de-
ze vorm van voorlichting aan ou-
ders voor de eerste keer georga-
niseerd. Toen alleen voor de ou-
ders van leerjaar 2. Nu voor al-
le ouders van alle leerjaren. De 
goede opkomst geeft aan dat 
er behoefte is aan informatie en 
advies over omgaan met pubers 
en alcohol en drugs. Reden voor 
het Clusius College om theater-
groep PlayBack alweer voor vol-
gend schooljaar te boeken.
Voor meer informatie over Play-
Back zie www.tplayback.nl.

Vossenjacht bij De Klimop
Castricum - Woensdag 4 april liepen er ineens een heel stel vreemde 
vogels door de Bloemenbuurt...twee paashazen, een zwerver en Rood-
kapje. Het bleken enkele ‘vossen’ van De Klimop te zijn. Door de leer-
lingen werd flink op hen en op hun letters gejaagd, om zo alle letters 
van het woord ‘Lentekriebels’ te vinden. De vossenjacht was een groot 
succes voor de kinderen, leerkrachten én ouders!

Voorstelling Music Train ook 
goed voor de Stichting Terre
Castricum - Voor twee uitver-
kochte zalen stond zang- en 
showkoor Music Train op 30 en 
31 maart hun kunsten te ver-
tonen. De nieuwe musical Pro-
jectie, vol met bekende Neder-
landstalige liedjes, werd goed 
onthaald door het publiek en 
zorgde voor een feestelijke sfeer 
in het La Brèche theater in Wor-
merveer. Het script is geschre-
ven door Anita Breetveld en alle 

muziekarrangementen door de 
dirigent en regisseur Peter Cam-
mermans, die de groep heeft be-
geleid naar de show.
In talloze kostuums bracht Mu-
sic Train zo een voorstelling over 
een bioscoop waar een vrouw 
vlak voor een blind date haar 
geheugen verloor. Van de op-
brengsten uit de kaartverkoop 
en advertentieopbrengsten gaat 
490 euro naar Stichting Terre, die 

zich inzet voor kinderen met het 
syndroom van Rett, een ernsti-
ge neurologische ontwikkelings-
stoornis, die vooral bij meisjes 
voorkomt. Music Train gaat zich 
nu richten op het kerstrepertoi-
re. Nieuwe leden zijn welkom, 
het koor repeteert op woensdag-
avond eens in de twee weken. 
Voor meer informatie www.mu-
sic-train.nl of bel 0251-658790. 
Foto: Peter van den Klinkenberg. 

Happy Homework: bijles, 
training en begeleiding
Regio - Nu de lente weer is aan-
gebroken, komt het einde van 
het schooljaar snel dichterbij. 
Een belangrijke fase waarin be-
sloten wordt of leerlingen over-
gaan naar het volgende leerjaar 
of slagen voor het eindexamen. 
Wie hierbij wel een steuntje in de 
rug kan gebruiken, kan meteen 
starten bij Happy Homework. 
Voor een tandje erbij, wat extra 
hulp of om je wat zekerder voe-
len. Wordt het spannend aan het 
einde van het schooljaar? 

Overgaan of blijven zitten?
Overgaan kan maar één keer 
per jaar, blijven zitten trouwens 
ook. De laatste periode van het 
schooljaar is heel belangrijk en 
vaak moeilijk. Happy Homework 
heeft voor deze laatste perio-
de van het schooljaar extra ca-
paciteit gecreëerd. Daarom kun-
nen leerlingen ook in deze laat-
ste periode van het schooljaar 
nog per direct terecht bij Hap-
py Homework, want er is geen 
wachtlijst. 

Ook voor examenkandidaten 
breekt nu een spannende tijd 
aan. De examens staan voor de 
deur. Binnen afzienbare tijd zit-
ten zij in de gymzaal te zwoegen 
boven de examens. Het is dus 
zaak er nu uit te halen wat erin 
zit. In de stress voor het examen? 
Zitten de zenuwen het zelfver-
trouwen in de weg? Of is het 
door de spanning moeilijk om te 
concentreren tijdens het leren? 

Happy Homework biedt de hulp 
aan die nodig is. Zij leren leer-
lingen naast de leerstof van het 
schoolvak ook wat je zelf kunt 
doen om ontspannen, gecon-
centreerd en vol vertrouwen de 
examenperiode in te gaan. 
Meer weten of je direct aanmel-
den? Neem dan contact op met 
Happy Homework. Het intakege-
sprek is gratis. Aanmelden kan 
via e-mail naar: info@happyho-
mework.nl of door te bellen met 
06-31933608 of 06-51196835. 
Zie ook www.happyhomework.
nl.

Tourdion en carnaval masqué
Castricum - Op 21 april is het 
tijd voor het jaarlijkse concert 
van het Castricumse koor Tour-
dion. Tourdion is een vierstem-
mig koor met ongeveer 45 le-
den en staat onder leiding van 
dirigent Joost Doodeman. Het 
koor wordt op de piano bege-
leid door Bernard van den Boog-
aard. Het koor geeft dit keer als 
thema ‘carnaval masqué’ geno-
men. Zelfs grote componisten 
als Johann Strausz en Gioacchi-
no Rossini hebben zich gewaagd 
aan carnavaleske composities, 
die door Tourdion ten gehore 
worden gebracht. Men kan ge-

nieten van feestelijke, carna-
valsliederen uit de hele wereld. 
Uit Amerika komt de bekende 
Masquerade uit ‘The Phantom 
of the Opera’ van Andrew Lloyd 
Webber. Van Nederlandse origi-
ne wordt een  medley van lied-
jes van Toon Hermans gezon-
gen, speciaal voor Tourdion sa-
mengesteld door Jetse Bremer. 
Voorafgaand aan het concert en 
tijdens de pauze bespeelt Erik 
Dankmeijer zijn eigen gemaakte 
oude muziekinstrumenten. Een 
muziekgezelschap uit de regio 
zal waarschijnlijk ook nog een 
feestelijke bijdrage leveren. Het 

geheel aan elkaar gepraat door 
John van Dongen. Voor en na het 
concert kan men bovendien ge-
nieten van beeldende kunst van 
Renate Haanappel. In haar ate-
lier ‘Oezepoes’ aan de Kerkweg 
in Limmen heeft zij diverse car-
navaleske beelden en maskers 
gemaakt en tentoongesteld in 
Geesterhage. Ook zijn er twaalf 
maskers te zien die door leer-
lingen van Toonbeeld zijn ge-
maakt. Het concert vindt plaats 
in Geesterhage, Aanvang 20.00 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
de leden, aan de zaal of via www.
tourdion-castricum.nl. 



pagina 18 11 april 2012

Kwekerij Sap her-
opent de deuren
Heemskerk - Op zaterdag 14 
april gaan bij Kwekerij Sap de 
deuren weer open voor het zelf-
gekweekte perkgoed. De klan-
ten zullen voor een verrassing 
komen te staan, want het afge-
lopen halfjaar is er veel gebeurd. 

De  kas van waaruit verkocht 
werd is gesloopt en er is een 

nieuwe kas voor in de plaats ge-
komen. Hierdoor is de kweke-
rij voor het winkelende publiek 
een stuk overzichtelijker gewor-
den. Ook de parkeerplaats is 
aangepakt en er is een mooie 
grote ruimte ontstaan. De nieu-
we kas is niet veel groter, maar 
wel een stuk hoger. Dit heeft 
als voordeel, dat het klimaat in 

de kas veel beter te regelen is. 
Dit komt de planten ten goede. 
Ook wordt er niet meer van bo-
venaf water gegeven, maar met 
een watersysteem van onder-
af. Hierdoor blijven de knoppen 
van de planten perfect. Met de-
ze vooruitgang voor de klanten 
en voor de planten, zijn de prij-
zen hetzelfde gebleven als de af-
gelopen jaren. Omdat alle perk-
planten zelf geteeld worden, is er 
geen tussenhandel. Dus nu nog 
betere kwaliteit planten, voor de 
laagste prijs.

Overigens moeten de klanten 
wel rekening houden met nacht-
vorst. Perkplanten kunnen niet 
tegen koude nachten, dus voor-
zichtigheid is geboden.
Omdat Kwekerij Sap de klan-
ten wil laten meegenieten van 
de nieuwe kas, is iedereen wel-
kom om op zaterdag 14 april een 
kijkje te komen nemen. De eer-
ste 500 betalende klanten, krij-
gen een bon met daarop 8 leuke 
acties die in de loop van het sei-
zoen zijn in te leveren.
Kwekerij Sap, Noorddorperweg 
12b te Heemskerk. www.kwe-
kerijsap.nl.

Weddenschap verloren

Eerste woningen HMS 
zijn nu al opgeleverd!
Uitgeest - Op 14 oktober 2011 
werd de eerste paal geslagen 
van de HMS geslagen en nu al 
zijn de eerste woningen opge-
leverd. Vorig jaar werd door Je-
ra Keizer een supergrote fl es 
champagne ontkurkt, waaruit 

honderden ballonnen het lucht-
ruim kozen. Jera ontkurkt nu een 
echte fl es om te drinken op de 
snelle oplevering van haar wo-
ning. “Met de mensen van de 
bouw had ik een weddenschap 
afgesloten, omdat ik dacht dat 

Ook nog van de ULO?
Klasgenoten Henricus 
zien elkaar na 45 jaar 
Castricum - Deze klassenfo-
to is gemaakt rond 1966 en de 
kwaliteit is niet zo best. Te zien is 
3b van de Henricus ULO. Willem 
Koot en Wim Dudink willen een 
reünie organiseren zodat de ou-

de klasgenoten elkaar na 45 jaar 
weer zullen zien. Wie mee wil 
doen aan deze hereniging stuurt 
een mail naar willemkoot@hot-
mail.com. Ook leerlingen van 3a 
zijn welkom. 

Aangifte wordt niet in 
behandeling genomen
Op 28 maart heeft de Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhis-
torische waarden in de Alkmaardermeeromgeving aangifte gedaan bij
het regionaal milieuteam in Alkmaar. Het betreft de vernieling en onom-
keerbare aantasting van de Saskerleidam in het Alkmaardermeer. Een
zogenaamd economisch delict. De Saskerleidam is onderdeel van het
Provinciaal Aardkundig Monument Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 
De offi cier van justitie heeft een vertegenwoordiger van de politie in 
Zaanstad meegedeeld niet tot behandeling van de aangifte te besluiten 
omdat er al een aangifte lag, waarbij niet tot vervolging is overgegaan. 
Hoewel er nog geen schriftelijke bevestiging van dit besluit is binnenge-
komen, lijkt het de Stichting van belang deze opmerkelijke rechtsgang 
wereldkundig te maken. Te gelegener tijd zal door de Stichting bij het 
Gerechtshof te Amsterdam bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit.
De provincie heeft ingestemd met de werkzaamheden op de Sasker-
leidam, die uitgevoerd worden in opdracht van het Recreatieschap Alk-
maarder- en Uitgeestermeer. Een groot aantal van de in de Provinciale 
milieuverordening Noord-Holland Tranche 7 opgenomen regels ten aan-
zien van bescherming van een provinciaal aardkundig monument zijn 
door de opdrachtgever overtreden. Als er bagger wordt gestort wor-
den opnieuw regels overtreden, weer een economisch delict. Tot nu toe 
lijkt de provincie niet van plan de door haarzelf opgestelde verordening 
te handhaven, terwijl die er toch juist op gericht is te voorkomen dat 
aardkundige monumenten onnodig worden aangetast door menselijk 
ingrijpen. Zo verwaarloost de provincie opzettelijk de haar door de wet 
opgelegde taak. Kennelijk zijn fi nanciële belangen belangrijker dan het 
onnodig en moedwillig beschadigen van een kwetsbaar aardkundig mo-
nument.  
G.A. Porsius, secretaris. 

ze het nooit zo snel zouden kun-
nen bouwen”, lacht zij. “Dat kost 
mij nu een taart, maar dat heb ik 
er graag voor over. Erg leuk om 
de nieuwe wijk zo te zien ont-
staan. Het is vreemd dat waar 
nu nog palen in de grond staan, 
over enkele maanden comple-
te woningen betrokken worden.” 
Wat maakt de HMS in deze cri-
sistijd tot een succes? Thunnis-
sen biedt kopers een uitgestelde 
betalingsregeling aan. Zo koopt 
men nu een woning, maar be-
taalt deze nog niet volledig en 
dat is rentevrij. Pas als de wo-
ning wordt verkocht, moet het 
uitgestelde deel betaald worden. 
Hierdoor is het mogelijk een veel 
lagere hypotheek af te sluiten 
met lagere maandlasten als re-
sultaat. Daarnaast kan men ook 
nog gebruik maken van de 100% 
verkoopgarantie op de huidige 
woning waarmee 100% van de 
waarde van de huidige woning 
wordt gegarandeerd. Nieuws-
gierig geworden naar de wonin-
gen? Neem een kijkje in de mo-
delwoning. Voor meer informa-
tie over het project: www.hms-
uitgeest.nl.

Weer Open Egmondse 
Keez Kampioenschappen
Egmond - Na de Keez kam-
pienschappen van een aantal 
jaren geleden tussen Egmond,  
Akersloot en De Goorn wordt het 
tijd het kezen voor de liefhebbers 

nieuw leven in te blazen. In Eg-
mond-Binnen, in Het Wapen van 
Egmond-Binnen, zullen op zater-
dag 21 april de Open Egmondse 
Keez Kampioenschappen plaats-

vinden. Alle liefhebbers vanaf 16 
jaar, kunnen deelnemen, het spel 
wordt individueel gespeeld en de 
beste kezer gaat naar huis met 
een reischeque. Inschrijven kan 
vanaf nu en kost vier euro, het 
team van Het Wapen van Eg-
mond-Binnen zorgt voor een 
hapje tijdens het spelen. De af-
trap is om 20.00 uur. 
Tel.: 072-5061601.

Castricum - Op zaterdag 14 
april organiseert IVN Afdeling 
Midden Kennemerland in sa-
menwerking met Duincamping 

Excursie in duin Geversduin een avondexcursie 
voor volwassenen en kinderen. 
Onder het motto ‘Sttt…. hoor jij 
de bosuil?’ neemt Arend de Jong  
de deelnemers de duinen in. Tij-
dens deze excursie wordt gepro-

beerd om de bosuil en de vleer-
muizen te horen. Aanmelden bij 
de receptie van Duincamping 
Geversduin. Het vertrek is om 
20.30 uur vanaf de receptie. Kos-
ten zijn 3,75 euro. 

Castrcum - Er wordt een voor-
lichtingsavond gehouden over 
‘Waardig leven, waardig ster-
ven’ op donderdag 19 april in de 
Maranathakerk. Aanvang 20.00 
uur. Aanmelden is niet nodig. De 
avond staat onder leiding van 

Waardig leven en waardig sterven
oud-burgemeester Aaltje Em-
mens-Knol. Sprekers zijn Astrid 
Hartendorf, van de Nederland-
se Vereniging voor een Vrijwillig 
Levenseinde en dr. Carlo Leget, 
theoloog en universitair hoofd-
docent zorgethiek in Tilburg.  
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Dubbele Lus op 8 juli
Castricum - In 2011 werd de 
Lokhorst Dubbele Lus voor het 
eerst sinds jaren weer gehou-
den in het dorpshart van Castri-
cum. Dit was een groot succes. 
De 32e editie gaat daarom ook in 
2012 van start in de Dorpsstraat, 
ter hoogte van het Bakkersplein-
tje. Er zijn zoals altijd vier leef-
tijdscategorieën voor de kinde-
ren tot achttien jaar. De jongsten 
van vijf tot en met zeven jaar lo-
pen één ronde van 1400 meter, 
de kinderen van acht tot en met 
tien jaar en van elf tot en met 
dertien jaar lopen twee rondes 

en vanaf veertien jaar worden 
er vier rondes gelopen. Nieuw is 
dat de volwassenen, in combina-
tie met de jeugd van veertien tot 
en met zeventien jaar, als eer-
sten aan hun wedstrijd begin-
nen, terwijl de middag wordt be-
sloten met de loop voor de jong-
sten. Verder is er net als in 2011 
ook nog een estafetteloop. Hier 
lopen vier deelnemers ieder een 
ronde. Het loopfestijn begint op 
zondag 8 juli om 14.00 uur en 
duurt tot ongeveer 17.30 uur. 
Meer informatie is te vinden op 
de website, www.dubbelelus.nl.

Bert Beentjes fietstocht
Regio - Op zondag 15 april or-
ganiseert de Kennemer T.C. 
de inmiddels vermaarde fiets-
tocht de ‘Bert Beentjes Toer’. De-
ze vrije toertocht is voorzien van 
een goede routebeschrijving en 
heeft een lengte van 120 kilome-
ter. Het is een ideale voorberei-
ding voor de Ronde van Noord-
Holland, en heeft werkelijk alle 
facetten van het Noord-Holland-
se landschap in zich.

Inschrijven voor deze tocht kan 
bij het clubgebouw van IJsclub 
Kees Jongert aan de Adelaert-
laan 5 in Heemskerk van 9.00 tot 
10.00 uur. Tot uiterlijk 16.00 uur 
is daar iemand aanwezig om de 
deelnemers terug te verwelko-
men. 
Voor meer informatie kan men 
terecht bij M. Schrijnders, tel. 
0251-311078 of op de website 
www.kennemertc.nl.

Driebandenkampioenschap
Akersloot – Er zijn veel verras-
sende finalisten tijdens de fina-
le van het driebandenkampioen-
schap van Akersloot dat dit jaar 
voor de 24ste keer wordt ge-
houden. Dit traditionele toernooi 
is begonnen in januari, via ver-
schillende poulewedstrijden wa-
ren zestien spelers geselecteerd 
voor de halve finales en hier-
uit zijn acht finalisten gekomen, 

waaronder eerdere kampioe-
nen Lau van Roon, Gerard Oud 
en Aad Verduin. Op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 april is de finale in 
biljartcentrum de Vriendschap. 

De overige finalisten zijn Pa-
trick Verduin, Rick de Rooij, Cor 
Hogeterp, John Putter en Dirk 
Krom. De wedstrijden beginnen 
om 19.00 uur.

Meerkamp Vitesse 90 jaar
Castricum - Ter gelegenheid 
van het 90-jarig bestaan wordt 
op zaterdag 12 mei een specta-
culair meerkampevenement ge-
organiseerd. Tijdens de meer-
kamp moeten teams verschillen-
de spelen uitvoeren. Een hinder-
nisbaan, een waterglijbaan en 
natuurlijk de zeephelling ontbre-
ken niet.
Vitesse is op zoek naar teams 

bestaande uit minimaal acht en 
maximaal twaalf personen. Elk 
team staat onder leiding van een 
teamcaptain. Daarnaast moeten 
er in elk team minimaal drie da-
mes zitten en de minimale leef-
tijd is zestien jaar.
De samenstelling van de teams 
kan bestaan uit: vrienden en/of 
familiegroep, groep vrijwilligers 
uit de verschillende commissies, 

groep trainers, elftal met part-
ners, ouders van een jeugdelf-
tal of een andere groep enthou-
siaste mensen. Naast een mooie 
prijs voor het winnende team, 
wordt er ook een originaliteitprijs 
voor het best geklede team uit-
gereikt.
De meerkamp start om 14.00 
uur en wordt afgesloten met een 
spetterende feestavond (met live 
band) in de aanwezige feesttent.
Inschrijven kan tot en met 1 mei 
via www.vitesse22-90jaar.com. 

Jubilerend AVC presenteert zich 
bij de Deen Jeugdsponsoractie

Castricum  - Binnenkort bestaat 
Atletiek Vereniging Castricum 50 
jaar. Ook bij een 50-jarige ver-
eniging heeft de jeugd de toe-
komst. Daarom is AVC blij met 

de deelname aan de jeugdspon-
soractie van Deen supermark-
ten. Met de opbrengst van de 
actie kunnen nieuwe materialen 
voor de training van de jeugdige 

atleten worden aangeschaft. Van 
10 april tot en met 19 mei ont-
vangen de  klanten van de Deen  
supermarkt in de Torenstraat/
Burg. Lommenstraat bij afreke-
ning aan de kassa en bij speci-
ale actieproducten sponsormun-
ten die ze kunnen deponeren in 
de  koker van AVC.  

Op woensdagmiddag 18 april 
worden alle (jeugdige) bezoe-
kers uitgedaagd om een korte 
hordebaan te nemen of te laten 
zien hoe ver men van stilstand 
kan springen. De deelnemende 
kinderen krijgen een certificaat 
met hun resultaat uitgereikt. 
Tenslotte wordt er op  zaterdag 
21 april van 14.00 tot 16.00 uur 
een speciale training gegeven op 
het veldje bij de Brink. Alle kin-
deren worden uitgenodigd om 
hieraan deel te nemen om te er-
varen hoe leuk atletiek is.

Spelers gezocht voor 
opmerkelijk voetbalelftal
Regio - FC Uitgeest beschikt 
als een van de weinige clubs 
in de regio over een bijzonde-
re voetbalselectie met een spe-
ciaal jeugdteam en twee senio-
ren G-teams. G-voetbal is spe-
ciaal voor kinderen en volwas-
senen met een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking. El-
ke maandag van 18.00 tot 19.00 
uur wordt onder leiding van be-
geleiders een training gegeven. 

De jeugd speelt de ene zaterdag 
een officiële wedstrijd en de an-
dere zaterdag wordt er getraind 
van 11.30 tot 12.30 uur. De seni-
oren trainen eveneens op maan-
dag van 18.00-19.00 en hebben 
in principe elke zaterdag een 
wedstrijd. 

Er wordt nu gezocht naar nieuwe 
spelers. Aanmelden kan bij Ma-
riska Huising, tel.: 06-40289310.

Marc van Vliet derde bij Wereldkam-
pioenschappen indoor voor Masters
Castricum - Afgelopen week 
vond in het Finse Jyväskylä het 
Wereldkampioenschap atletiek 
voor Masters plaats. 
Bij het polsstokhoogspringen 
Masters 60+ heeft Marc van 
Vliet van AV Castricum een bron-
zen medaille behaald.
Bij zijn eerste sprong op de 

hoogte van 3.10 meter werd de 
lat ruim overschreden. 

Ook de daarop volgende hoog-
te van 3,20 meter werd door de 
Castricumse master gemakkelijk 
bedwongen. Er waren toen nog 
drie springers in de strijd voor de 
medailles. 

Een opspelende achillespees-
blessure verhinderde toen ech-
ter Van Vliet om nog op volledi-
ge snelheid aan te lopen waar-
door de hoogte van 3,30 meter 
net buiten bereik bleef. 

De winst ging uiteindelijk naar 
de Fin Jarno Lipasti. 

Popelen om te hockeyen
Castricum - Vorige week zater-
dag stonden er ruim vijftig kin-
deren op het hockeyveld te po-
pelen om de eerste beginselen 
van het hockey te leren. Zij doen 
al twee weken mee aan de Tul-
pencursus van MHCC. 

Op 14 en 21 april is er weer een 
open training. Alle jongens en 
meisjes kunnen zich bij MHCC 
op Wouterland melden voor 
10.00 uur. 

Aanmelden kan via de link op 
www.mhcc.nl. Voor meer infor-
matie: tulpencursus@mhcc.nl.
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Skulpers en Poker in concert
Castricum - Wie het  niet wil 
missen, dient er nu snel bij te 
zijn. Het thema ‘Back to the se-
venties’ waaronder shanty- en 
folksongkoor ‘De Skulpers’ op 20 
en 21 april samen met de groep 
‘Poker’(voorheen ‘The Frogs Ltd’) 
optreedt in het Jac. P.Thijsse Col-
lege te Castricum, blijkt zo goed 
aan te slaan dat binnen de kort-
ste keren de kaarten voor de za-
terdagavond waren uitverkocht.  
Voor de vrijdagavond 20 april is - 

bij het schrijven van deze regels 
- nog een beperkt aantal  kaar-
ten beschikbaar.
Beide groepen hebben inmiddels  
elkaars muzikale stijlen verkend, 
waarna een brede repertoire-mix 
is samengesteld die het publiek 
zeker zal aanspreken. 
Toegangskaarten kosten 7,50  
euro en zijn te bestellen bij de 
leden van de Skulpers, of tele-
fonisch bij John Steeman: 06-
20245737.  

Komt dat zien, Circus BonZ

Castricum - Ter gelegenheid 
van het veertigjarige bestaan 
van het Bonhoeffercollege slaat 
komend weekend een bijzonde-
re familie haar tenten op naast 

te helpen met de catering en de 
ontvangst van de bezoekers, het 
op- en afbouwen van de tent et 
cetera. Ouders maken zich nuttig 
in de organisatie en het bouwen 
van decor terwijl docenten en 
leerlingen bezig zijn met de kle-
ding en grime. Ook de techniek 
van licht en geluid is in eigen be-
heer. De coördinatie backsta-
ge is opgepakt door een aantal 
oud-leerlingen en de camera-
ploeg van b-tv zal de voorstelling 
registreren.
De voorstelling zit vol muziek, 
circusacts, dans en drama met 
een Houdini-act als spectacu-
laire climax. Wie het allemaal wil 
zien op 16, 17 of 18 april, kan de 
receptie van de school bellen 
(0251-659119). 

Voor meer informatie: www.cir-
cusbonz.wordpress.com. 

Regio - Het is onwaarschijnlijk 
dat het Rode Kruisziekenhuis in 
de (nabije) toekomst uit Bever-
wijk gaat vertrekken. De nieuw-
bouwplannen op het terrein Tol-
hek in Heemskerk staan in de 
ijskast. De intentieverklaring met 
de gemeente Heemskerk, waar-
mee het RKZ een soort optie 
nam op het terrein, wordt niet 
verlengd. Dat heeft het Rode 
Kruis Ziekenhuis dinsdag 4 april 
aangegeven in een gesprek met 
wethouders Van Tongeren en 
Wagner.

Het college betreurt het feit dat 
het RKZ de nieuwbouwplannen 
bevriest, maar heeft begrip voor 

de overwegingen van het RKZ. 
Het feit dat er een ziekenhuis 
blijft bestaan binnen de regio 
IJmond bestempelt het college 
als uiterst belangrijk voor de in-
woners van alle IJmondgemeen-
ten. De gemeente gaat zich bui-
gen over de ontstane situatie en 
beraadt zich over de herontwik-
keling van het gebied.

In 2008 gaf het RKZ aan een 
nieuw ziekenhuis te gaan wil-
len bouwen. Als favoriete plaats 
werd Tolhek in Heemskerk aan-
gemerkt. Inmiddels zijn in Ne-
derland veel omstandigheden 
in het zorglandschap veranderd. 
Het ziekenhuis maakte onlangs 

RKZ zet nieuwbouw-
plannen in de ijskast

Uniek benefietconcert 
in de Willibrorduskerk
Regio – Op zondag 22 april is er 
een benefietconcert in de Willi-
brorduskerk op de Westerweg 
265 in Heiloo. Dit concert is op 
de eerste plaats uniek omdat het 
Alkmaars Symfonie Orkest wer-
ken speelt samen met het koor-

orgel. Het orkest staat onder lei-
ding van dirigent  Albert van Ee-
ghen en de organist is Jan Bruin 
die ook nog een fantastisch so-
lo speelt op het grote Pels kerk-
orgel. In de tweede plaats is het 
uniek omdat de baten gebruikt 

gaan worden voor de restauratie 
van het altaarstuk uit 1631, het 
cultuurhistorische schilderij dat 
in bezit is van de kerk.

In de sfeer van dit doel voert het 
orkest ’De Schilderijententoon-
stelling’ van M. Moessorgski uit. 
De schilderijen, waarop de mu-
ziek geïnspireerd is, worden tij-
dens het concert geprojecteerd. 
Voor de pauze brengt het or-
kest werken ten gehore van Te-
lemann, Corelli en twee werken 
van Händel voor (koor)orgel met 
orkest. Daarnaast speelt solist 
Jan Bruin de Prelude in D voor 
orgel solo van Glazoenov op het 
grote Pels orgel.
Kaarten kosten 11,50 euro in de 
voorverkoop bij de leden en op 
werkdagen bij het secretariaat 
van de kerk tussen 9.30-11.30 
uur. 

Telefonisch reserveren: Leonie 
Hennekens 072-5320891 of per 
mail leonie.hennekens@planet.
nl. Kaartverkoop aan de kas-
sa 12,50 euro inclusief koffie/
thee. Aanvang 14.30 uur.

de school: Circus BonZ. Een cir-
cus dat de voorstellingen onder 
druk van de Dierenbescherming 
voortaan zonder dieren moet 
vullen. Om die reden zijn er veel 
audities zodat er nieuwe acts 
opgevoerd kunnen worden. Die 
nummers laten nogal te wen-
sen over en daarom pakt direc-
teur Ravelli zijn oude rol op als 
boeienkoning. De grote vraag is 
of hij dat nog kan na twintig jaar 
alleen maar spreekstalmeester 
te zijn geweest.

Aan de muzikale voorstelling 
Circus BonZ wordt sinds begin 
dit schooljaar gewerkt en daar-
bij is zo ongeveer de hele school 
betrokken. Niet alleen op het ge-
bied van acteren en muziek maar 
ook van dans en acrobatiek. Heel 
veel leerlingen zetten ook hun 
maatschappelijke stage in door 

Ton de Groot gast bij 
de 100 van Castricum

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is  Ton de Groot uit Castri-
cum te gast. Ton de Groot heeft 
onderzoek gedaan naar onbe-
kende joodse Castricummers die 
tijdens de Tweede Wereldoor-
log omkwamen. Hij heeft over dit 
onderzoek een boekje geschre-

ven waarin hij de naamlozen een 
naam en een gezicht heeft ge-
geven. Ook heeft De Groot een 
verzoek ingediend bij het college 
van B en W voor een eigen mo-
nument voor deze slachtoffers. 
Tot zijn spijt is dat verzoek ech-
ter niet gehonoreerd. De Groot 
is zelf niet van joodse afkomst 
maar als in Duitsland geboren 
oorlogskind wel gefascineerd 
door de Tweede Wereldoorlog. 
Presentator Peter van Raalte 
gaat met Ton de Groot uitgebreid 
in op deze heftige periode in de 
Castricumse geschiedenis.

De uitzending is op donderdag 
12 april van 21.00 uur tot 22.00 
uur. Herhaling op zondag 15 
april van 12.00 uur tot 13.00 uur.
De uitzending is in stereo tot 
ver in de regio te beluisteren via 
de etherfrequentie 105.0 FM en 
op twee kabelfrequenties na-
melijk 104.5 FM voor Bakkum 
en Castricum en 89.0 FM voor 
Akersloot, Limmen en De Wou-
de. Foto: Combi Loek Anderson

bekend samenwerking met de 
MCA Gemini Groep te gaan on-
derzoeken. Pas als dit concreet 
vorm gaat krijgen kan een be-
slissing over eventuele nieuw-
bouw worden genomen. De hui-
dige landelijke discussie over 
enerzijds concentratie van be-
paalde vormen van zorg in een 
aantal ziekenhuizen en ander-
zijds juist het spreiden van ande-
re vormen van zorg, maakt ook 
dat nieuwbouw een minder voor 
de hand liggende optie is. 

Andere redenen zijn dat banken 
inmiddels veel minder happig 
zijn om nieuwbouw van zieken-
huizen te financieren. Daarnaast 
heeft het RKZ de afgelopen peri-
ode de voorzieningen aangepast 
aan de eisen van deze tijd en is 
met een aanbouw enige brood-
nodige extra ruimte gecreëerd. 
Dat maakt dat het ziekenhuis 
hier weer jaren vooruit kan.

Vreedzame 
transitie
Castricum - Op 18 april wordt 
er van 19.30 tot 21.30 uur een in-
formatieavond georganiseerd bij 
Transition Town Castricum over 
vreedzame transitie. Er wordt 
met elkaar gepraat over wat 
vreedzame transitie voor Cas-
tricummers betekent. Wat kan 
en wil men zelf doen om vreed-

zaamheid te bevorderen en hoe 
kan men anderen inspireren mee 
te doen. Het geheel wordt bege-
leid door Hannie Loermans, lid 
van het Genoegteam van Tran-
sition Town Castricum. Hannie 
is trainer van het internationale 
programma ‘Alternatieven voor 
Geweld’ en al jarenlang betrok-
ken bij het bevorderen van hui-
selijk vrede en het creëren van 
‘vredeszones’ in straten en buur-
ten. De informatieavond vindt 
plaats op de Dorpsstraat 23. En-
tree vrij.
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FC Uitgeest is klaar 
voor de ‘Toppers’!
Uitgeest - De concerten van het 
jaar komen er weer aan. Na het 
succes van vorig jaar pakt FC 
Uitgeest nog grootser uit dan in 
het kampioensjaar 2010-2011. 
Vier concerten te gaan met een 
nog breder podium, nieuwe top-
artiesten en een nog groter de-
cor in de allesoverheersende 
kleuren groen en geel. Afgelo-
pen zondag werd er succesvol 
gerepeteerd tegen Flamingo’s 
’64 dat niets had in te brengen 
tegen de Uitgeester dadendrang. 
Het gevolg, een zuiver klinkende 
6-1 overwinning.

FC Uitgeest begon met de weer 
herstelde John den Nijs in de ba-
sis maar zonder de laatste we-
ken goed spelende Paul Groen 
die een schorsing uitzat.
Vanaf het eerste fluitsignaal van 
de goed leidende arbiter Mo-
hammed pakte FCU het initia-
tief om het vervolgens de gehele 
wedstrijd niet meer uit handen te 
geven. Toch was er een gelukje 
nodig om op voorsprong te ko-
men. Keeper Stet verwerkte in 
de 13e minuut een overigens on-
gevaarlijke vrije trap van Remco 
van Boxtel niet echt goed en liet 
de bal tussen zijn handen door 
glippen. Pim Molenaar was er als 
de kippen bij om de losgelaten 
bal in de touwen te werken. 0-1. 
FCU bleef er lustig op los com-
bineren maar had enige tijd la-
ter een beetje geluk toen een 
prachtige vrije trap van Ezhar 
buiten bereik van keeper Erik Al-

ders via de paal naast ging en 
Sander van den Helder daarna 
een inzet nog net van de doel-
lijn kon halen.
Vijf minuten later was het toch 
raak. Ditmaal was het één van 
de nieuwe topartiesten dit jaar, 
namelijk Bart Meijland, die na 
knap terugleggen van Pim Mo-
lenaar vanaf twintig meter de 
bal secuur en onhoudbaar voor 
keeper Stet in de benedenhoek 
schoof. 0-2. 
In de 24e minuut een opmer-
kelijk moment. Joost de Jong, 
meestal erg goed in het verde-
digende repertoire, besloot eens 
een lichtvoetige ballade te zin-
gen. Met een “Coen Moulijn- 
achtige” actie draaide hij in een 
soort pirouette langs twee te-
genstanders om te eindigen met 
een puike voorzet. Joost is dus 
duidelijk goed bij stem.
In de 38e minuut kon FCU 0-3 
bijschrijven. Een inzet van Stefan 
Winter werd van richting veran-
derd waarop keeper Stet kans-
loos was.
Aan het begin van de twee-
de helft was FC Uitgeest waar-
schijnlijk nog bezig om de in-
strumenten te stemmen met als 
gevolg dat er lange tijd nauwe-
lijks fatsoenlijke klanken te ho-
ren waren. Daarop besloot de 
“maestro en één van de toppers 
himself”, namelijk Sander van 
den Helder, maar eens op het 
podium te gaan staan. Een vrije 
trap van Remco van Boxtel werd 
prachtig binnengelopen door 

deze tot nu toe meest succesvol-
le artiest van dit seizoen. 0-4.
Het moet toch vooral dit mooie 
nummer zijn geweest die kee-
per Alders zodanig van de wijs 
bracht dat deze een valse noot 
begon te zingen door in de 85e 
minuut een eenvoudige bal tus-
sen zijn vingers door te laten 
glippen. 1-4
Gelukkig voor kou kleumende 
publiek besloot FC Uitgeest on-
der leiding van een andere nieu-
we topartiest, Remco van Boxtel, 
tot een spetterend slotnummer. 
Eerst was hij in de 87e minuut 
verdediger Kalic te snel af (1-5) 
om even later te eindigen met 
“You’ll never walk alone”. Niet in 
een nepuitvoering van Lee To-
wers maar van de enige echte, 
“the  one en only” Gerry and the 
pacemakers. 1-6

De generale repetitie mocht er 
zijn. Nu de concerten nog. “Top-
per” Jurg Bosman zag dat zijn 
artiestenteam klaar is voor de 
komende serie concerten. 

FC Uitgeest: Alders, Brandjes 
(83e Pinas), van den Helder, Out, 
de Wit (75e Putter), den Nijs (62e 
Hollenberg), Meijland, van Box-
tel, Molenaar, Winter, 

WEDSTRIJDPROGRAMMA

Zaterdag 14 april pupillen:
Uitgeest MP1-AFC 34 MP1 09:00
Uitgeest MP2-Foresters de MP4 09:00
Berdos MP1-Uitgeest MP3 09:30
Foresters de F1-Uitgeest F1 09:00
Uitgeest F2-ODIN 59 F2 10:15
Uitgeest F3-Alcmaria Victrix F1 10:15
Uitgeest F4-Kolping Boys F2 09:00
Vitesse 22 F2-Uitgeest F5 09:15
ADO 20 F6-Uitgeest F6 09:15
OFC F4-Uitgeest F7 09:00
Reiger Boys F13-Uitgeest F8 09:50
Uitgeest F9-Zeevogels F5 09:00
VVC E1-Uitgeest E1 12:00
SVA E2-Uitgeest E2 09:30
Foresters de E7-Uitgeest E3 10:15
Uitgeest E4-Alkmaarsche Boys E1 09:00
Uitgeest E5-Foresters de E8 10:15
Castricum E4-Uitgeest E6 10:00
Uitgeest E7-Castricum E9 11:30
Uitgeest E8-SVW 27 E8 09:00
Alkm. Boys E3-Uitgeest E9 10:30
Uitgeest E10-ADO 20 E12 11:30
ADO 20 E16-Uitgeest E11 09:15
Uitgeest ME1-Vitesse 22 ME1 10:15
DSS D1-Uitgeest D1 13:15
ZOB D2-Uitgeest D2 08:45
BSM D1-Uitgeest D3 11:15
Uitgeest D4-Knollendam D1G 10:00
Uitgeest D5-SVW 27 D6 13:00
Castricum D5-Uitgeest D6 12:30
Uitgeest D7-Reiger Boys D7 11:30
Vrone D6-Uitgeest D8 12:15
Vrone D5-Uitgeest (FC) D9M 10:45
Kolping Boys MD1-Uitgeest MD1 11:30
G-team:
VSC G1-Uitgeest G1 11:00
Uitgeest JG1-VVIJ JG1 11:30

Junioren:
Uitgeest C1-KFC C1 14:45
Uitgeest C2-Limmen C2 10:30
Uitgeest C3-Victoria O C2 12:45
Duinrand S C2-Uitgeest C4 10:30
Uitgeest C5-DZS C1 12:45
Uitgeest C6-Rijp (de) C4 14:30
Uitgeest MC1-Jong Holland MC1 12:15
Uitgeest B1-SVW 27 B1 12:30
Uitgeest B2-Alkm. Boys B1 14:30
Foresters de B3-Uitgeest B3 15:00
Limmen B2-Uitgeest B4 13:00

Zondag 15 april senioren:
Uitgeest 1-Zilvermeeuwen 1 14:00
SVW 27 2-Uitgeest 2 11:00
Uitgeest 3-ADO 20 3 10:30
HSV 4-Uitgeest 4 12:00
Uitgeest 5-Foresters de 8 12:30
Uitgeest 6-Kolping Boys 5 12:45
Meervogels 31 5-Uitgeest 7 14:00
Egmondia 4-Uitgeest 8 13:00
WSV 30 7-Uitgeest 9 13:30
Alkm. Boys 11-Uitgeest 10 14:00
Uitgeest 11-Limmen 7 11:00
Vitesse 22 11-Uitgeest 12 11:00
Dames:
DEM DA1-Uitgeest DA1 11:30
Junioren:
Uitgeest A1-Vitesse 22 A1 11:00
SVW 27 A2-Uitgeest A2 14:00
Uitgeest A3-Hugo Boys A2 14:30
Uitgeest MA1-Hillegom/Concordia MA1  
 14:30

Toto stuurt sportfotograaf 
naar FC Uitgeest
Uitgeest - Op zondag 15 april 
maakt Toto actiefoto’s bij FC Uit-
geest. Door middel van een be-
zoek van een promotieteam, 
worden spelers ouder dan 18 
jaar op het veld tijdens de 
wedstrijd door een pro-
fessionele sportfotograaf 
in actie gefotografeerd. 
De foto’s zijn vervolgens 
gratis te downloaden op 
www.toto.nl/actiefoto.  
Het promotieteam en de 
sportfotograaf zijn ge-
stuurd door Toto om 
de samenwerking tus-
sen FC Uitgeest en To-
to onder de aandacht te 
brengen. Amateurclubs 
kunnen namelijk via To-
to geld voor de club-
kas genereren. FC Uit-
geest krijgt een provi-
sie van 10% over de in-
leg van een ieder die via 
toto.nl deelneemt en FC 
Uitgeest activeert in zijn 
account. Daarnaast ont-
vangt FC Uitgeest voor 
elke deelnemer eenmalig 

4,50 euro als deze minimaal 20 
euro heeft gespeeld. 
Voor meer informatie: www.to-
to.nl.  

G-team zoekt spelers (m/v)
Uitgeest - FC Uitgeest beschikt 
als een van de weinige clubs 
in de regio over een bijzondere 
voetbal- selectie met een speci-
aal jeugdteam (8 tot 16 jaar) en 
twee senioren G-teams. 
G-voetbal is speciaal voor kinde-
ren en volwassenen met een li-
chamelijke en/of verstandelij-
ke beperking. Elke G-voetbal-
ler wordt als individu benaderd 
en daarbij wordt rekening ge-
houden met zijn/haar specifieke 
mogelijkheden en beperkingen. 
Want met enkele aanpassingen 
kunnen ook zij écht voetballen! 
G-voetballers maken al jaren-
lang deel uit van de voetbalfa-
milie bij FC Uitgeest. Deze sec-
tie is volwaardig lid en heeft de 
beschikking over alle mogelijke 
faciliteiten binnen de vereniging.
Elke maandag van 18.00 tot 
19.00 uur wordt onder leiding 
van enthousiaste begeleiders 
een training gegeven. De jeugd 
speelt de ene zaterdag een offi-
ciële wedstrijd en de andere za-
ter-dag wordt er getraind van 
11.30 tot 12.30 uur. De senio-
ren trainen eveneens op maan-
dag-avond van 18.00-19.00 en 
hebben in principe elke zater-

dag een wedstrijd (wisselende 
tijden).
Daarvoor zoeken zij nog spe-
lers! Heeft jouw zoon of dochter, 
buur¬jongen of vriend ook altijd 
willen voetballen? Maar bleef die 
altijd aan de kant staan? Laat 
zijn/haar droom nu in vervulling 
gaan, en geef hem of haar snel 
op!
Het motto: normaal wat normaal 
kan, speciaal wat speciaal moet. 

Ook zin om een balletje te trap-
pen en wil je je opgeven? Neem 
dan contact op met Mariska 
Huising, tel. 06-40289310 of kijk 
even op www.fcuitgeest.nl.

Speelschema 
MHCU

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

Thuis	
09:00 ME2 - WFHC Hoorn 
ME7 
09:00 JE3 - Spire WFHC mix 
E2 
09:00 MF2 - Magnus MF2 
09:00 MixF1 - Overbos mix F1 
10:15 M8D1 - Kikkers M8D5 
10:15 J8D2 - Hurley J8D2 
11:45 MD1 - Purmerend MD1 
13:15 MC2 - Purmerend MC3 
14:45 JC1 - Hurley JC4 
15:45 MB1 - Terriërs MB2 
16:15 MC1 - Kikkers MC3 
17:45 MB2 - Myra MB3

Uit 
09:00 MF1 - Terriers Terriërs 
MF5  
09:45 JE2 - HIC JE5  
09:45 ME1 - Pinoké ME1  
10:15 ME3 - Rood-Wit ME6  
10:15 JE1 - AthenA JE5  
10:30 J8D1 - Abcoude J8D1  
14:30 MD2 - Spire WFHC 
MD3  
14:45 MA1 - Pinoké MA4  
16:30 JB1 - Amsterdam JB5 

Zondag	15	april
Uit
11:00 HA - Alkmaar HC
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
ONthEffING sluItINGsuuR
De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat 
bijzondere ontheffing sluitingsuur is verleend aan 
Bob’s Party Palace Uitgeest (Bob’s Saloon / Planet Bob’s), 
gevestigd in het perceel Westerwerf 1, alhier, voor:
De Wereld Draait Hardstyle, in de nacht van 29 op 30 
april 2012 tot 05.00 uur.

VERGuNNING VIERING KONINGINNEDAG
De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat ter 
gelegenheid van de viering van Koninginnedag op 
maandag 30 april 2012 vergunning is verleend voor 
het houden van een evenement met live muziek, 
het exploiteren van een terras, het schenken van 
zwakalcoholische dranken, het plaatsen van een attractie 
voor kinderen en het plaatsen van een snackkar op de 
Middelweg, op het plein voor het gemeentehuis, voor 
café de Balken. Tevens is toestemming verleend voor 
afsluiting van een deel van de Middelweg ter hoogte van 
Café de Balken. Aan deze vergunning zijn voorwaarden 
verbonden.
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de 
mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift 
tegen boven vermelde ontheffing en vergunning zijn 
verkrijgbaar bij de afdeling Juridische Zaken. Een 
bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzenddatum 
van de ontheffing of de vergunning te worden ingediend 
en gericht te worden aan de burgemeester.
ONtVANGEN AANVRAAG OMGEVINGsVERGuNNING
03-04-2012 OV 2012-044 De Dadelboom 73 Plaatsen 
dakkapel 
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook 
wordt verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN  
Verzenddatum
04-04-2012 OV 2012-004 Busch en Dam 19 Verbouwen 

stolpboerderij naar twee woningen
10-04-2012 OV 2011-169 Westerwerf 20 Uitbreiden 
bedrijfspand
11-04-2012 OV 2012-015 Sectie HA, nummer 82 
Provincialeweg 10 Plaatsen telecommunicatiemast 
Bezwaar maken: tegen deze besluiten kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 
AA Uitgeest. Deze termijn van zes weken gaat in één dag 
na de verzending van de besluiten aan de aanvragers. 
Deze datum hoeft dus niet gelijk te zijn aan de datum 
van deze publicatie. Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst de inwerkingtreding van de vergunning echter 
niet. Als u niet kunt wachten op een uitspraak op uw 
bezwaarschrift omdat u van mening bent dat snel 
een voorlopige maatregel nodig is, dan kunt u de 
voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Het verzoek om voorlopige voorziening 
moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. 

VERDAGING OMGEVINGsVERGuNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest 
maken bekend dat zij in het kader van artikel 3.9 lid 2 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hebben 
besloten voor de volgende ingekomen aanvragen om 
omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van maximaal zes weken:
Ontvangstdatum 
17-02-2012 OV 2012-019 Anna van Renesselaan Oprichten 
overkapping voor een jongerenontmoetingsplaats
19-01-2012 OV 2012-007 Geesterweg 10 Oprichten 
reclameobject en drie vlaggenmasten
Inlichtingen over de mogelijkheid tot het indienen van 
een bezwaarschrift tegen deze besluiten zijn verkrijgbaar 
bij de afdeling Publiekszaken. Een bezwaarschrift gericht 
aan burgemeester en wethouders dient binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking te worden ingediend.

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

- Afdeling Grondgebiedzaken: 
maandag t/m vrijdag

 09.00-12.00 uur.
- Afdeling Sociale Zaken: 

maandag t/m donderdag 
09.00-12.00 uur.

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

In dringende gevallen kan te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.

Enquête: 
belevingsonderzoek onder ouders
De gemeente Uitgeest wil graag weten in hoeverre ouders tevreden zijn over 
de woonomgeving voor kinderen, voorschoolse voorzieningen, aanwezigheid 
van voorzieningen voor jongeren en aanbod van opvoedingsondersteuning. 
Ook is de gemeente geïnteresseerd in de bekendheid van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG).  

Vorig jaar maart is in het gemeentehuis van Uitgeest het CJG-inlooppunt ge-
opend en werden de CJG-website en het CJG-telefoonnummer gelanceerd. De 
gemeente wil nu graag weten of ouders het CJG weten te vinden, er gebruik 
van maken en of zij er tevreden over zijn. Dat geldt ook voor het opvoed-
spreekuur. 
Om die reden houdt de gemeente een belevingsonderzoek onder alle circa 
2.000 ouders met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar. Zij ontvangen bin-
nenkort een schriftelijke uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Het 
onderzoek wordt voor de gemeente uitgevoerd door het onderzoeksbureau 
SGBO. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die anoniem op internet kan 
worden ingevuld. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen.
Met de uitslag van het onderzoek kan de gemeente bekijken wat goed gaat 
en wat beter kan. De resultaten van het onderzoek worden naar verwacht in 
juni bekendgemaakt op de gemeentelijke website en op de gemeentepagina.

slijpen spoorrails
Binnenkort worden in de omgeving van het NS-station spoorrails geslepen. 
Dit kan enige geluidsoverlast geven. De slijptrein rijdt in de nacht van 18 op 
19 april, 21 op 22 april en 22 op 23 april.
Slijpen is nodig om het spoor in goede conditie te houden en stiller te ma-
ken.

Nieuwe speeltoe-
stellen op komst
In De Koog en het Oude Dorp worden 
in deze periode speeltoestellen weg-
gehaald die aan het einde van hun le-
vensduur zijn, of die gevaar kunnen 
opleveren voor spelende kinderen. De 
buitendienst van de gemeente voert 
een inventarisatie uit van de huidige 
toestand van de speelplaatsen. Daarin 
worden onder meer ook de wensen 
van bewoners meegenomen en gege-
vens zoals de leeftijdsopbouw van de 
jeugd in de buurten.
Wethouders Arnold Selij en Piet Lin-
nartz zullen vervolgens in overleg 
met de buurtbewoners bepalen of en 
waar er speeltoestellen worden (terug)
geplaatst. Voor vervanging van de toe-
stellen zijn middelen gereserveerd.

Laat uw woonplezier 
niet bederven

door uw afval te 
laten zwerven




