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Ook Uitgeest ontkomt niet aan stormschade
Uitgeest - Geen treinen, 
geen vliegtuigen, geen trams, 
geen bussen, geen veerbo-
ten, afgesloten snelwegen, 
omgewaaide bomen, omge-
blazen vrachtwagens en voor 
miljoenen euro’s schade. De 
zware storm zorgde vorige 
week donderdag voor veel 
overlast.
Brandweer Uitgeest kreeg 
rond tien uur de eerste 
stormschade melding. Op de 
Hogeweg raakte de gevelbe-
kleding van een woning los. 
Om kwart over twaalf werd 
de brandweer opgeroepen 
voor een zogenoemde de-
centrale uitgifte (DCU). Met 
decentrale uitgifte gaan niet-
spoedeisende meldingen 
naar een decentrale post om 
de meldkamer tijdens grote 
drukte te ontlasten. Hoeveel 
stormschade-meldingen de 
brandweer van Uitgeest uit-
eindelijk heeft afgehandeld is 
niet bekend.
Volgens de politie was de 
Geesterweg tussen de Me-
lis Stokelaan en de Populie-

renlaan korte tijd afgeslo-
ten. Er waaiden dakbedek-
king-delen over de rijbaan 
van de Geesterweg afkom-
stig van de dakwerkzaam-
heden aan de Jumbo Super-
markt. Verder sneuvelden er 
bomen aan de Geesterweg 
en de Tolweg. Ook aan wo-
ningen is er schade. In veel 

straten zijn wel een aantal 
woningen waar dakpannen 
van het dak zijn gewaaid. 
Ook hebben veel schuttingen 
de storm niet overleefd. Per-
soonlijke ongelukken heb-
ben zich voor zover bekend 
niet voorgedaan.

Bron: www.112-uitgeest.nl.

Uitgeest - De verdach-
te man (50) uit Uitgeest, die 
bij Hotel Akersloot op maan-
dag 17 juli goudhandelaar 
Hennie Schipper (47) heeft 
doodgeschoten, heeft tien 
jaar cel tegen zich horen ei-
sen door het Openbaar Mi-
nisterie. De rechtszaak vond 
plaats uit veiligheidsoverwe-
gingen plaats in de bevei-
ligde rechtbank van Schip-
hol. Dat schrijft NH Nieuws. 
De twee kenden elkaar uit 
de vastgoedhandel. De ver-
dachte sloeg na zijn daad op 
de vlucht, maar meldde zich 
daarna bij een politiebureau 
in Zaandijk. Hij bekende zijn 
daad. De verdachte zegt dat 
hij door afpersing en bedrei-
ging door het slachtoffer tot 
zijn daad is gekomen, waar-
door het Openbaar Ministe-
rie van mening is dat er spra-
ke is van doodslag in plaats 
van moord.

Tien jaar cel 
na noodlottige 

schietpartij
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TOMPOUCE VAN DE WEEK: ALTIJD LEKKER

ROOM TOMPOUCE!
IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN
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CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

BEREID MET VERSE BOERENMELK VAN DE CASTRICUMSE KOE!
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Klokken dorpskerk hebben 
actie Kerkbalans ingeluid
Uitgeest - Ook dit jaar luid-
de de Protestantse gemeente 
Uitgeest-Akersloot zaterdag 
klokslag 13.00 uur de lande-
lijke Kerkbalans-actie in door 
het luiden van de kerkklok-
ken. Er was een korte bijeen-
komst met een lunch voor de 
vrijwilligers in de dorpskerk. 
Cees Vroegop, een van de 
gemeenteleden hield samen 
met zijn kleinzoon Bas van 
Vliet (foto boven) een kor-
te inleiding over het belang 
van Kerkbalans en van het 
bestaan van kerken en kerk-
gebouwen in onze gemeen-
schappen. ,, De bijdragen van 
de kerkbalans zijn het ‘huis-
houdgeld’ van onze gemeen-
te. Hieruit wordt betaald: al-
le salarissen van de betaal-
de kerkelijk medewerkers, 
predikant, koster en organis-
ten en ook de lopende kosten 
van gebruik van twee kerk-
gebouwen en het jeugdhuis, 
onderhoud en allerlei lasten 
van kerkelijke overhead als 
Dienstencentrum, kosten van 
beheer en administratie. We 
steunen ook de voedselbank 
hiervan.’’ 
Vlak voor het luiden van de 
klokken kregen de aanwezi-
gen informatie over de twee 

kerkklokken. ,,In de toren 
hangen twee luidklokken, de 
oudste is de 1600 kilo zware 
klok met toon D in 1650 ge-
goten door Hemony. De klei-
ne klok van 675 kilo, toon G 
is gegoten in 1964 door Petit 
en Fritsen’’.
De actie wordt uitgevoerd in 
een periode van twee we-
ken door een groep van 40 
vrijwilligers, die de envelop-
pen rondbrengen en de ant-
woord-enveloppen weer op-
halen. (foto’s: Ger Bus)

Ook actie Kerkbalans 
Rooms Katholieke kerk

Uitgeest - Ook pastoor Ka-
leab van de Roms Katholie-
ke Kerk doet een oproep aan 
parochianen om de kerk te 
ondersteunen tijdens de ac-
tie Kerkbalans. Deze week 
ontvangen alle betrokken pa-
rochianen van de parochie 
Onze Lieve Vrouwe Geboorte 
in Uitgeest een kleurrijke en-
velop met folder en brief van 
pastoor Kaleab, in het ka-
der van de Actie Kerkbalans 
2018. Daarin wenst de pas-
toor iedereen nogmaals een 
Zalig Nieuwjaar. 
Hij benadrukt dat de kerk 
een plaats is waar men sa-
menkomt om gevoelens van 
dankbaarheid, verdriet en 
vreugde toe te vertrouwen 
aan en te delen met God. 
Maar ook worden deze ge-
voelens gedeeld met mede-
parochianen in ontmoeting 
met elkaar. De kerk neemt 
dus een belangrijke plaats in 
in ons leven, aldus de pas-
toor.

‘De R.-K. Kerk is een prach-
tig monument in het hart van 
ons dorp en vele dorpelingen 
zullen deze van harte willen 
behouden. Daarom wordt de 
Actie Kerkbalans 2018 onder 
uw aandacht gebracht. Wij 
hopen dan ook dat ook zij die 
niet regelmatig ‘kerken’ wil-
len bijdragen aan het behoud 
van de Uitgeester R.-K. kerk. 
Het landelijk gekozen thema 
2018 is “Geef voor je Kerk” 
maar wij maken er liever van 
“Geef om je Kerk”. Dankzij 
uw bijdrage kan de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte kerk van 
Uitgeest als gebouw behou-
den worden en zal het een 
plek van betekenis en ver-
binding blijven. Wij zijn u zeer 
erkentelijk als u ook dit jaar 
weer mee wilt doen.’
Zij die een bijdrage wil-
len doen kunnen dat stor-
ten  op bankrekening NL-
85RABO 0152100539 of 
NL37INGB0000291033 t.n.v.  
R.-K. Kerkbestuur Uitgeest.

In deze

envelop treft u:

• Brochure

Kerkbalans 2018

• Brief van pastoor

Kaleab

HOUD DE
KERK INUW

 M
ID

DEN

Valentijns-actie D66:
Vrijwilliger van het jaar 
verkiezing 2018
Uitgeest - Rond Valentijns-
dag laten alle afdelingen van 
D66 Noord Holland weten 
wie in hun gemeente verko-
zen is tot vrijwilliger van het 
jaar. Dit is ondertussen ook 
traditie geworden bij D66 
Uitgeest.
In de gemeente Uitgeest ge-
beurt heel veel op het gebied 
van vrijwilligerswerk en ie-
dereen kent wel een vrijwilli-
ger die voor hem of haar be-
langrijk is. Volgens D66 spe-
len vrijwilligers een belangrij-
ke rol in de samenleving. Vrij-
willigers dragen bij aan so-
ciale verbinding en kosten-
besparing. Dit doen ze vaak 
belangeloos – maar niet vrij-
blijvend – voor de essentiële 
dingen in onze maatschappij.
D66 Uitgeest gaat ook dit 
jaar in de gemeente weer 

een vrijwilliger in het zonne-
tje zetten. Kent u iemand die 
deze aandacht verdient, meld 
hem of haar voor maandag 5 
februari aan met een korte 
motivatie. Dit kan via de mail 
(secretaris@d66uitgeest.nl) 
of via een reactie onder on-
ze Valentijns actie-facebook-
post (https://www.facebook.
com/d66uitgeest/) . De ge-
nomineerde mag een inwo-
ner van Uitgeest zijn maar 
mag ook een inwoner zijn uit 
een andere gemeente maar 
als vrijwilliger actief zijn in 
onze gemeente. Daarnaast 
kan er in plaats van een in-
dividu, ook een hele groep 
worden genomineerd.12 fe-
bruari maken we via onze site 
en facebook de winnaar be-
kend en nemen we contact 
op met de gelukkige(n).
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Knutselen, dichtbundel 
en leesgroep bij Laan

Castricum - Bij boekhan-
del Laan staan er mooie ac-
tiviteiten op de agenda voor 
het komende weeken. In het 
kader van de Nationale Voor-
leesdagen, die loopt van 24 
januari tot en met 3 februa-
ri, gaat Esther Scheelings op 
zaterdag 27 januari knutse-
len in de Boekproeverij vanaf 
10.30 uur met kinderen van 
drie tot zes jaar. Deelname is 
gratis.
Vanwege de Poezieweek, die 
loopt van 25 tot en met 31 
januari, vertelt Roos Ament 
over haar derde dichtbun-
del, 100 dagen dichten. Roos 
Ament is vroedvrouw, moe-
der en reiziger. Dit is even-
eens de rode draad in haar 

derde bundel. Zij is bij Laan  
op zaterdag 27 januari om 
15.00 uur in de Boekproeve-
rij. De opbrengst van de bun-
del gaat naar www.adoptee-
reenvroedvrouw.org. Vrij en-
tree. 
De Schwob-leesclub staat in 
teken van Josepha Mendels 
en haar werk. Corien Hilden-
brant, Neerlandica, leidt de 
leesclub op zondag 28 janu-
ari van 14.00-16.00 uur in de  
Boekproeverij. Het werk van 
Josepha Mendels heeft een 
sterk autobiografi sch karak-
ter. In Rolien en Ralien neemt 
de schrijfster ons mee terug 
naar haar eigen jeugd. Aan-
melden kan via info@verbor-
genrijk.nl of via 0251 655 511.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 11.00 & 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  
Darkest Hour

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur  
The Leisure Seeker

vrijdag & zaterdag 1a6.00 uur 
zondag 11.00 uur

woensdag 15.00 uur 
Earth: Een onvergetelijke dag

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

All the money in the world
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 21.15 uur
The Greatest Showman

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Huisvrouwen Bestaan Niet
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 15.00 uur
Ferdinand (NL) 2D

zaterdag & zondag 13.30 uur
Coco  

Programma 25 januari t/m 31 januari

Darkest Hour
Slechts een paar dagen na-
dat hij premier van het Ver-
enigd Koninkrijk is gewor-
den, moet Winston Churchill 
meteen één van zijn zwaar-
ste beproevingen doorstaan: 
hij moet kiezen of hij met Na-
zi Duitsland over een vre-
desverdrag wil onderhande-
len of dat hij voor de idealen 
en de vrijheid van zijn natie 
wil vechten. Terwijl de nazi’s 
West-Europa binnenvallen 

en de dreiging van een inva-
sie voelbaar is, heeft Chur-
chill te maken met een on-
voorbereid volk en een scep-
tische koning. Bovendien is 
zijn eigen politieke partij te-
gen hem aan het samen-
spannen. Churchill moet zijn 
moeilijkste dieptepunt over-
winnen en een natie achter 
zich zien te krijgen in een po-
ging de wereldgeschiedenis 
te veranderen. 

De BBC neemt het publiek 
gedurende één dag mee op 
een onvergetelijke reis over 
de planeet en brengt bijzon-
dere dieren op een unieke 
manier in beeld. De nieuw-
ste camera- en fi lmtechnie-
ken staan aan de basis van 

Epos Earth

Muziekmiddag Zonnebloem
Limmen - De Zonnebloem 
Limmen nodigt haar gasten 
uit voor een middag vol mu-
ziek en gezelligheid met The 
Dutch Vocals, bestaande uit 
Peter Jonk en Anja Oudejans, 
een professioneel en veelzij-
dig zangduo uit Volendam. 
Op het programma staan niet 
alleen popsongs, feestmu-
ziek, luisterliedjes en mee-
zingers maar ook liederen uit 
musicals en operettes.
Donderdag 8 februari in de 
Heeren van Limmen, aan-
vang 14.00 uur. Wie vervoer 

nodig heeft belt Ria Hooij-
boer: 072-5052235.

verbluffende beelden. Zo 
ben je onder meer getuige 
van een babypanda op zoek 
naar voedsel, van een luiaard 
op liefdespad en van een ze-
brajong dat wanhopig een ri-
vier probeert over te steken. 
Ga op een eendaagse reis vol 
schoonheid in dit epos dat 
Moeder Aarde in het zonne-
tje zet.

Bus blijft rijden in spits
Castricum - De buslijnen 
in Noord-Holland Noord die 
zouden verdwijnen, blijven 
rijden tijdens de spits. Per 
22 juli gaat er een nieuwe 
dienstregeling in. Het gaat 
onder andere om lijn 164 van 
Castricum naar Egmond aan 
Zee. Maandag kwamen ac-
tievoerders naar de Commis-
sie Mobiliteit van de Provin-

cie in Haarlem om te protes-
teren tegen de nieuwe plan-
nen voor het busvervoer in 
die regio. 
Connexxion wil ook een bel-
systeem of een app invoe-
ren om busjes te laten rijden 
op afroep. In maart neemt de 
Provincie een defi nitief be-
sluit over de nieuwe dienst-
regeling van de bus.

Clusius College is nu 
helemaal Excellente School

Castricum - Het Clusius 
College heeft opnieuw het 
predicaat Excellente School 
gehaald en niet alleen voor 
de al eerder tot excellent be-
noemde basisberoepsgerich-
te leerweg, maar voor alle ge-
boden leerwegen. Het predi-
caat Excellente School geldt 
als de Michelinster binnen 
het onderwijs. Een unieke 
prestatie, hiermee is het Clu-
sius College één van de wei-
nige scholen in Nederland 
die zich als gehele school 
‘Excellente School’ mag noe-
men. Excellente scholen zijn 

scholen met bijzondere kwa-
liteiten. Zo kenmerkt het Clu-
sius College Castricum zich 
als een ‘School van Kansen.’
 
Afgelopen maandag 22 ja-
nuari werd bekendgemaakt 
welke scholen het predi-
caat Excellente School voor 
de komende drie jaar mo-
gen dragen. Patricia Blee-
ker, directeur Clusius College 
en te zien op de foto, kreeg 
uit handen van jurylid Paul 
Zevenbergen het predicaat 
overhandigd. Naast het ju-
rylid waren ook burgemees-

ter Mans, wethouder Rood, 
leerlingen en medewerkers 
aanwezig bij deze feestelij-
ke onthulling. De jury: ,,De 
school van kansen is een ge-
dragen motto en wordt er-
kend en herkend door zo-
wel leerlingen, ouders, me-
dewerkers als bestuur. Het 
Clusius College is er voor ie-
dere leerling.” In het juryrap-
port valt onder andere te le-
zen dat er met ruim duizend 
vmbo-leerlingen rust in de 
school heerst. In het gesprek 
dat de jury heeft gevoerd met 
leerlingen werd aangegeven 
dat de school een veilige cul-
tuur heeft. Leerlingen worden 
door elkaar aangesproken op 
hun gedrag.

,,Wij vinden het welbevinden 
en de ontwikkeling van onze 
leerlingen bijzonder belang-
rijk,” vertelt directeur Patri-
cia Bleeker. ,,Het bieden van 
kansen aan leerlingen staat 
bij het Clusius hoog in het 
vaandel. Veel leerlingen zijn 
gediplomeerd in een hoge-
re leerweg dan waarmee zij 
binnenkwamen. Wij bieden 
al onze leerlingen kansen. Dit 
predicaat laat nog eens extra 
zien hoe mooi het vmbo is.”
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PvdA Uitgeest 
presenteert kandidaten

Uitgeest - Vorige week 
maakte de PvdA Uitgeest 
de kandidaten bekend voor 
de verkiezingen op 21 maart 
aanstaande. Lijsttrekker An-
neke Terra werd in decem-
ber al geïntroduceerd. Nu 
zijn ook de andere kandida-
ten offi cieel gepresenteerd. 
Op nummer 2 staat Nico Ou-
dendijk en op nummer 3 de 
huidige fractievoorzitter en 
raadslid Jelle Brouwer. De to-
tale lijst bestaat uit tien na-
men. 

Nummer 2 op de lijst Ni-
co Oudendijk weet alles van 
zorg, welzijn en sport.  Hij 
stelde orde op zaken bij de 
Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd. Ook reorganiseer-
de hij de jeugdzorg op Bonai-
re en de andere bovenwindse 
eilanden. 
 “Er vallen teveel mensen tus-
sen wal en schip”, aldus Ou-
dendijk. “Zorg is veel te inge-
wikkeld gemaakt. Neem de 
eindeloze wachttijden bij de 
aanvraag van een rolstoel of 
woningaanpassing. Het is de 
hoogste tijd dat mensen weer 
centraal komen te staan.” 
Voorzitter Theo Buysman – 
zelf nummer 4 op de lijst - is 
blij met Oudendijk op plaats 
2: “Veel zaken op het gebied 
van zorg en welzijn zijn de af-
gelopen jaren van Den Haag 
naar de gemeente gegaan, 
zoals de WMO en de jeugd-

zorg. De expertise van Ou-
dendijk kunnen we goed ge-
bruiken om de zorg lokaal te 
verbeteren.” 

Nummer 3 op de lijst, Jel-
le Brouwer, heeft zich de af-
gelopen vier jaar als fractie-
voorzitter en raadslid inge-
zet voor een groen en sociaal 
Uitgeest. “De PvdA vindt dat 
iedereen - rijk of arm,  jong of 
oud - gelijke kansen krijgt,” 
aldus Brouwer. “Iedereen 
moet zich kunnen ontwikke-
len. Dat is mijn leidraad bij 
het werk als raadslid.” Brou-
wer woont 21 jaar met veel 
plezier in De Kleis.  Met zijn 
brede ervaring bij gemeen-
ten en in het bedrijfsleven 
kan hij ook de komende vier 
jaar weer belangrijke zaken 
voor de Uitgeesters voor el-
kaar krijgen. Zo hebben we 
de wens om het ijsbaanter-
rein te behouden als groene 
long midden in het dorp. Om 
die reden hebben we aange-
drongen op het onderzoe-
ken van de Paltrok-locatie als 
mogelijk alternatief voor be-
bouwing van de ijsbaan. Als 
de PvdA in de coalitie komt, 
is Brouwer beschikbaar als 
wethouder. 

De totale lijst is te vinden op 
de site van de PvdA Uitgeest. 
De kandidaten zullen zich via 
Facebook en Instagram de 
komende maand voorstellen. 

‘In het belang van onze ouderen’
Coalitie vraagt steun 

van oppositie
Uitgeest - Door het CDA is 
mede namens UL, VVD en 
D’66, een raadsinitiatief inge-
diend voor behandeling in de 
raadsvergadering op 25 ja-
nuari.

Het betreft hierbij een initia-
tief om het deelgebied 2 uit 
het beeldkwaliteitsplan met 
voorrang op te pakken en 
een aanvang te maken met 
de voorbereiding voor een 
nieuw Geesterheem.
‘Het plan van PvdA, PU en 
UVP, om de nieuwbouw op 
de bestaande locatie te her-
bouwen is niet haalbaar’, al-
dus het persbericht van de 

coalitiepartijen. ‘Dat is uitge-
legd door de directie van VI-
VA tijdens een door het CDA 
geïnitieerd informeel geza-
menlijk overleg met verte-
genwoordigers van alle par-
tijen.’
CDA, UL, VVD en D’66, heb-
ben door de overstap van 
D’66 fractielid Natasja Voor-
dewind naar PU, geen meer-
derheid meer in de raad. Zij 
hopen echter op een posi-
tieve grondhouding van PU, 
PvdA en UVP, om het raads-
initiatief te ondersteunen en 
op deze wijze snel te kunnen 
starten met een nieuw Gees-
terheem.

Uitgeest/Akersloot - Soep-
steen? Moet daar niet soep-
stengel staan? Nee dus! Het 
staat er echt goed: S O E P S 
T E E N. Wat is in vredesnaam 
een soepsteen?
Wil je het ook graag weten? 
Kom dan op zondag 28 janu-
ari naar de kinderviering in 
de protestantse kerk aan het 
Dielofslaantje in Akersloot.
Iedereen mag komen of je 
nou  5 of 50, 10 of 100 jaar 
oud bent! Het is een Kin-
derviering voor jong en oud. 
Voorgangers zijn mevrouw 
C. de Bruijn en mevrouw K. 
Wiegman 

De soepsteen

Uitgeest - Donderdag 8 fe-
bruari organiseert de S.U.S. 
een informatiebijeenkomst 
over ‘werken in The Cloud’. 
Wat is de Cloud of Cloud-
computing? De Cloud be-
vindt zich aan de andere kant 
van je internetverbinding, een 
plaats waar je apps en dien-
sten kunt openen en waar je 
gegevens veilig kunnen wor-
den opgeslagen. Je hebt in 
de Cloud je “eigen” opslag-
kastje. Dit is een kans om 
uw computerarchief op orde 
te krijgen! Deze bijeenkomst 
gaat over het gebruiken van 
de Cloud. Na afl oop van de 
lezing kunt u besluiten of u 
de workshop wilt gaan vol-
gen. Deze bestaat uit 2 bij-
eenkomsten.
Donderdag 8 februari van 
10.00 tot 11.30 uur. Gratis 
toegang. Er wordt een kleine 
bijdrage voor koffi e/thee ge-
vraagd.

Werken in 
‘the cloud’

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
woensdag 7 februari een bin-
go-middag in De Zwaan. Op 
deze bingomiddag kunt u 
prachtige prijzen winnen en 
het is elke keer weer gezel-
lig. Zaal open om 13.30 uur, 
aanvang 14.00 uur. Kosten 
5 euro. Er worden 3 ronden 
gespeeld. Vooraf opgeven is 
niet nodig.

Bingomiddag

Concerten Muziekschool 
zondag in De Zwaan
Uitgeest - Zondag 28 janua-
ri gaan de leerlingen van De 
Nieuwe Muziekschool Uit-
geest optreden in Dorpshuis 
de Zwaan. De leerlingen zul-
len laten horen hoe mooi zij 
kunnen spelen op dwarsfl uit, 
cello, piano, slagwerk, gi-
taar, viool, keyboard, zang en 
harp. Ook gaan de leerlingen 
Algemene Muzikale Vorming 
en de zanggroep Out Loud 
optreden. De eerste voorstel-
ling is van 14.30 uur tot 15.30 
uur. De tweede voorstelling is 

van 16.00 uur tot 17.00 uur. 

Adres: Middelweg 5, Uit-
geest. Gratis entree. De gratis 
kaarten kunt u bestellen via 
de website van de muziek-
school: www.muziekschool-
uitgeest.nl. Een (kleine) vrij-
willige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Kijk voor meer infor-
matie over De Nieuwe Mu-
ziekschool Uitgeest op www.
muziekschooluitgeest.nl, mail 
naar muziekuitgeest@gmail.
com of bel 06-19911026.

Collectanten gezocht
Collecte Jantje Beton
Uitgeest - Speeltuin Kinder-
vreugd zoekt mensen die van 
5 tot en met 10 maart willen 
collecteren voor Jantje Beton. 
Speeltuinvereniging “Kinder-
vreugd” gaat dan samen met 
ruim 40.000 andere vrijwil-
ligers langs de deuren om 
geld op te halen zodat meer 
kinderen kunnen spelen. Bo-
vendien kan je de speeltuin 

fl ink helpen, omdat 50 pro-
cent van je opbrengsten naar 
de speeltuin gaat. 

De speeltuinvereniging voor-
ziet de collectanten van al-
le benodigdheden, zoals col-
lectebussen en handige tips. 
Opgeven kan via mieke@
speeltuinuitgeest.nl of telefo-
nisch: 0251 314359.
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Met opa door de Zanderij
Het is in het jaar 2048 dat opa Steeman besluit om met zijn kleinzoon 
Tim een wandelingetje te gaan maken door het gebied van de Zanderij. 
Goh opa, wat zijn hier veel hoge gebouwen, vooral dat zilveren gebouw 
naast die bitcoinshop is mooi. Ja Tim, er is hier erg veel veranderd, zeker 
als je bedenkt dat het hier dertig jaar geleden nog een open ruimte was 
waar bloembollen werden geteeld. In die tijd was het nogal zanderig hier 
maar nu is er nauwelijks meer een korreltje te zien. En dan te bedenken 
dat dit allemaal begonnen is in de tijd dat ik nog wethouder was en 
een notitie lanceerde waardoor de gemeenteraad dacht dat de Zanderij 
Noord open zou blijven. Ze hadden echter de ingebouwde achterdeur-
tjes onderschat en die maakten het later toch nog mogelijk om te gaan 
bouwen. En dat hebben we gedaan, miljoenen stenen hebben we daarna 
gestapeld en nu is het gebied vol. Opa, ik zie in de verte zandhopen 
met bomen. Ja Tim, daar begint het duingebied, maar om verromme-
ling tegen te gaan zal de gemeente daar ook nog iets aan moeten gaan 
doen. Sinds de VVD en D66 zijn opgegaan in een grote rechtse partij 
en de andere partijen verder zijn versnipperd, geldt de slogan ‘met z’n 
allen voor ons eigen’. En zeker nu de voorzitter van de makelaarsvereni-
ging tot onze burgemeester is verkozen gaat er in de duinen nog heel 
wat gebeuren. De gemeente denkt aan flitsende bouwprojecten als luxe 
woontorens en hotels. De happy few moet immers ook aan zijn trekken 
komen. Maar opa, kan dat wel met die steeds rijzende zeespiegel, de 
binnenduinen lopen nu al regelmatig onder? Nu Tim, de gemeente heeft 
net in een notitie geschreven dat die bebouwing, na het aanleggen van 
een enkele dam, juist helpt tegen de toekomstige wateroverlast en de 
meerderheid van de gemeenteraad gaat daar heus wel mee akkoord. In 
die zin is er de afgelopen dertig jaar nog maar weinig veranderd hoor. 
Een fantasieverhaal? Natuurlijk is dat zo, maar dan wel met een serieuze 
ondertoon.  Kijk maar eens wat er de afgelopen jaren om ons heen is 
gebeurd!
Rob Glass, betrokken en bezorgde burger.

Bezwaar tegen zendmast
Op 18 januari werd, in het bijzijn van een aantal bewoners en 
twee bezwaarindieners, bezwaar gevoerd tegen de geplande 
UMTS zendmast op de Westerweg 37 in Limmen. Enige tijd te-
rug heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend aan 
Vodafone die een zendmast wilde plaatsen op het terrein van 
Hunnekink, vlak langs het spoor en dichtbij huizen. Weinig of 
geen van de buurtbewoners waren hiervan op de hoogte. Een 
dorpsgenoot kwam bij toeval achter het toekomstige plan. Ook 
communiceerde de gemeente volgens de omwonenden slecht. 
Er werd een handtekeningenactie op touw gezet en het ver-
zet tegen de zendmast ving aan. Het resultaat van de handte-
keningenactie werd aangeboden bij de gemeente, maar werd 
volgens de buurtbewoners afgewezen omdat het bezwaar op 
gezondheidsaspecten zou berusten, waar gek genoeg de ge-
meente niets mee kon. Bezwaar tegen de door het College ver-
leende omgevingsvergunning volgde. Een van de mede-indie-
ners van het bezwaar verzocht mij of ik namens Forza! Castri-
cum, het woord voor hem wilde voeren. Samen met mijn partij-
genoot Frits Zonneveld bekeken wij een aantal alternatieve lo-
caties voor de zendmast, waaruit voor ons bleek dat de verplaat-
sing van de mast naar de Zanddijk de meest gunstige oplossing 
leek. Dicht bij een zendmast wonen zou gezondheidsrisico¹s 
met zich mee kunnen brengen. Dit voorgelegd te hebben aan 
de vertegenwoordiger van het College van B&W, werd geant-
woord dat dit een discussie is die op rijksniveau gevoerd moest 
worden en dat het College hier niets mee kon. Heeft de ge-
meente niet de taak om de gezondheid van de burgers te be-
schermen? Opvallend is ook dat er in 2014 een soortgelijke si-
tuatie ontstond waarbij er een C2000 mast geplaatst zou wor-
den, dichtbij het ambitieuze project Zandzoom. Hier was het 
toenmalige College van Castricum nog fel tegen, maar nu in-
eens niet meer? Het beleid van Castricum met betrekking tot 
het plaatsen van zendmasten was verouderd, aldus de verte-
genwoordiger. Wat betreft de alternatieve locatie voor de zend-
mast langs de Zanddijk, heeft de vertegenwoordiger laten we-
ten deze te willen voorleggen aan Vodafone. Wat hieruit gaat 
komen weet ik niet, maar na alles wat zich heeft afgespeeld zijn 
onze Limmer dorpsgenoten sceptisch. 
J. Breetveld.Corso, de olie is op

Een prachtig stukje Castricum staat te verdwijnen. Een veilige, 
gezellige plek waar menig Castricummer zijn eerste film gezien 
heeft. Een plek waar de muziek altijd aanstaat, de wijn royaal 
wordt ingeschonken en het geluid van geschater en gepraat 
vanachter de bar wordt beantwoord met een brede glimlach. 
Hoe kan er gedacht worden dat de bioscoop geen maatschap-
pelijke plek is? Een plek voor jong en oud, alle rangen en stan-
den. Waar vriendschappen ontstaan, er plek is om te huilen, te 
troosten, te praten, bij te komen. Een buurtbioscoop zoals een 
buurtbioscoop bedoeld is; vriendelijk, verwelkomend, thuis-
komen. Een bijzondere plek waar paraplu’s uitgeleend en ook 
geretourneerd worden, waar omgevallen kopjes koffie zonder 
mokken door het personeel worden vervangen en waar de geur 
van popcorn een intrinsiek deel van het gebouw is geworden. 
De laatste voorstelling wordt altijd vrolijk afgesloten door de 
mensen die joviaal ‘tot de volgende keer’ roepen bij het uitlo-
pen van de oh zo bekende klapdeuren. Maar de klapdeuren zijn 
aan vervanging toe. Ons mooie Corso, voor een buitenstaander 
ogenschijnlijk een geoliede machine, heeft haar werk gedaan; 
al langer dan verwacht, en wat deed ze dat toch goed. Je kunt 
echter niet altijd de olie blijven verversen, soms is het tijd voor 
een nieuwe machine. Niemand vind het leuk dat het gebouw 
aan het einde van haar kunnen zit, maar het zij zo. Ze viert haar 
tachtigste verjaardag, en dat valt helaas ook te merken. Oud 
en karaktervol is het pand zeker, maar tijdloos, dat niet. De olie 
is op, de olie is op, wat deed ze het goed, maar de olie is op. 
Een werknemer. (Naam bekend bij de redactie).

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

Castricum - Voor de ge-
meenteraadverkiezingen op 
21 maart worden geen ou-
derwetse plakborden meer 
geplaatst met papieren pos-
ters van de lijsttrekkers van 
de politieke partijen, maar 
voorgedrukte borden waarop 

digitale foto’s van alle lijst-
trekkers staan afgebeeld. Ge-
hoopt wordt dat hier een ein-
de mee wordt gemaakt aan 
het overplakken van elkaars 
posters. Of de schermen be-
stand zijn tegen graffiti is niet 
bekend.

Geen plakborden meer

Castricum - ‘Maatjes’ is een 
verzamelbegrip voor vrijwilli-
gers die een-op-een gekop-
peld worden aan iemand die 
op bepaalde punten in het 
leven even een maatje no-
dig heeft. Het kan gaan om 
het bieden van emotionele 
steun, maar ook om hulp bij 
zelfstandig wonen of bijvoor-
beeld het aangaan van socia-
le contacten of gewoon eens 
naar buiten kunnen. Een 
voorbeeld is een man met 
een lichamelijke beperking 
die in een elektrische rolstoel 
zit, woonachtig in een woon-
vorm van Odion, locatie de 
Boogaert die op zoek is naar 
een gezelligheidsmaatje. Op 
de site www.vrijwilligers-
werkcastricum.nl/vacatures/
maatjes/ staat een overzicht 
van alle organisaties die een 
vraag hebben voor een ma-
tje voor hun cliënten. Meer 
informatie via Steunpunt 
Vrijwilligerswerk, Geester-
duinweg 5 in Castricum, tel.: 
0251-656562.

Maatje worden

Castricum - Het is mogelijk 
de app Afvalwijzer te down-
loaden om te zien wanneer 
afval wordt opgehaald in de 
buurt. Op mijnafvalwijzer.nl 
is alle informatie over afval in 
Castricum op één plek terug 
te vinden. Meer informatie 
via tel.: 14 0251. Aan het loket 
in de hal van het gemeente-
huis is het mogelijk een af-
valwijzer af te halen.

Afvalkalender 
als app

Castricum - mdat het aan-
tal inwoners in de gemeen-
te Castricum boven de 35.000 
is gekomen kan de raad wor-
den uitgebreid van 23 naar 
25 zetels. De 25 leden wor-
den verdeeld over de tien 
fracties, die de gemeente 
Castricum rijk is. Op 1 janu-
ari waren er 35.216 inwoners.

Naar 25 zetels

Stormachtig begin van 
gymnasiumloopbaan

IJmond - Ruim zeventig 
groep acht leerlingen van 
verschillende basisscholen 
trotseerden afgelopen don-
derdag de storm om op het 
Gymnasium Felisenum de Fe-
liklas bij te wonen. Deze klas 
bestaat uit vijf korte lessen 
scheikunde, wiskunde, Frans, 
Latijn en filosofie. 
,,Op deze manier kunnen de 
leerlingen een goede indruk 
krijgen van de school, de do-
centen én de leerlingen”, al-

dus Marcel Kemper, rec-
tor van het Felisenum. ,,De 
kinderen komen vanuit alle 
windstreken voor deze ken-
nismakingslesjes, van bo-
ven het Noordzeekanaal tot 
Haarlem. Wij voorzien in een 
regiofunctie.” Het Gymnasi-
um Felisenum is een catego-
raal gymnasium met 670 leer-
lingen. De school ligt aan de 
sportvelden, tegen Driehuis 
aan. Zie ook www.felisenum.
nl. Foto: Petra Bax.
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Boudewijn van Primera naar 
New York Marathon voor KiKa
Castricum - Boudewijn Rig-
ter van Primera Geesterduin 
loopt op 4 november de New 
York Marathon en zijn doel is 
om minimaal zesduizend eu-
ro aan sponsorgelden binnen 
te halen voor KiKa, Stichting 
Kinderen Kankervrij. Ruim 42 
kilometer lang, hardlopend 
door The Big Apple waar 
ruim een miljoen toeschou-
wers de deelnemers naar 
de finish juichen. Met ruim 
50.000 deelnemers is deze 
marathon de grootste van de 

wereld. Sinds de oprichting 
van Run for KiKa Marathon in 
2010 is het elk jaar een groot 
succes en al miljoenen eu-
ro’s opgehaald voor Stichting 
Kinderen Kankervrij. 
,,Als training in aanloop naar 
deze marathon heb ik mee-
gedaan aan de Egmond Hal-
ve Marathon”, vertelt Bou-
dewijn. ,,Het was een ge-
slaagd evenement met goe-
de condities qua weer, al-
leen de eerste zeven kilome-
ter op het strand vond ik erg 

zwaar. Maar ik ben ontzet-
tend gemotiveerd om mij in 
te zetten voor alle kinderen 
met kanker. En daarom ga ik 
dit jaar de uitdaging aan en 
42,195 km het uiterste van 
mezelf vragen.” Jaarlijks krij-
gen ruim 550 kinderen in Ne-
derland kanker. Op dit mo-
ment geneest 75% van deze 
kinderen. ,,Dat moet en dat 
kán beter”, aldus Boudewijn. 
,,Doel is om dit percentage te 
verhogen naar 95%. Om dit te 
realiseren is er nog veel kost-

baar onderzoek noodzakelijk. 
Ik zou het dan ook fantas-
tisch vinden als mensen een 
mooie bijdrage willen leveren 
zodat er nog heel veel kind-
jes een gezonde en gelukki-

ge toekomst tegemoet kun-
nen gaan. Alle beetjes zijn 
welkom. Je kunt mij en Ki-
ka sponseren door te done-
ren via www.runforkikamara-
thon.nl/boudewijn-rigter.”

Dennis exposeert blijdschap
Alkmaar - Van februari tot 
juni exposeert kunstenaar 
Dennis Glorie op de kinder-
afdeling van de Noordwest 
Ziekenhuisgroep in Alk-
maar. Een speciaal gecreëer-
de reeks schilderijen is door 
de strenge Kunst Als Me-
dicijn-commissie gehono-
reerd. Dennis had voorheen 
een succesvolle reclamestu-
dio en werkte onder andere 
als ontwerper en illustrator 
voor Miles Stutterheim van 
ID&T. Hij gaf de reclamewe-
reld op en stortte zich volle-

dig op zijn passie, schilderen. 
Vorig jaar exposeerde hij on-
der andere bij galerie Street-
scape in Castricum. De expo-
sitie voor de kinderen is niet 
voor publiek toegankelijk, af-
gezien uiteraard van bezoe-
kers aan de kinderen op de 
afdeling. ,,Het voelt juist en 
het is een grote eer om mijn 
werk hier te mogen expose-
ren. Ik hoop dat mijn kunst 
de opgenomen kinderen een 
beetje blijdschap en verwon-
dering zal brengen”, aldus 
Dennis.

Grieks met Talania 
in De Oude Keuken

Bakkum - Zondag 28 janua-
ri treedt het Grieks orkest Ta-
lania op in De Oude Keuken. 
Talania staat voor ‘schooiers 
van de straat’ met op con-
trabas de Castricumse kun-
stenaar Wim de Goede. Zijn 
kleurrijke werk is momenteel 
te zien in De Oude Keuken. 
Talania brengt een rijke varia-
tie aan Griekse stijlen en sfe-
ren: dans- en taveernemu-
ziek, rebetica (Griekse blues) 
en liederen van onder andere 
Theodorakis en Dalares. Kos-

tas Klotsaropoulos is spil van 
de groep. Op zijn bouzou-
ki voert hij het publiek mee 
naar zijn geboorteland. Met 
Wim van Hattem piano en 
accordeon, Nora Farkas vi-
ool, Wim de Goede contrabas 
en zang en Hetty Kienhuis gi-
taar en zang. Pit Hermans is 
speciale gast op cymbalom. 
Voor de gelegenheid serveert 
De Oude Keuken een Griek-
se moussaka als dagspe-
cial. Het optreden begint om 
15.00 uur.

Castricum - De notitie 
hoofdlijnen kadernota Zan-
derij Noord stond donder-
dag op de agenda van de ge-
meenteraad. 
Het college zet zich in deze 
notitie in voor behoud van 
een open Zanderij, zoals dat 
wordt gewenst door alle par-
ticipanten in het proces, maar 
wethouder Marcel Steeman 
wil bouw in het gebied Zan-
derij Noord niet in zijn geheel 
uitsluiten. GroenLinks, PvdA 
en Platform Behoud Zanderij 
willen dat wel en dat vast la-
ten leggen in besluitvorming. 
Niet bouwen blijft wel het uit-
gangspunt. Aan de partijen 

werd gevraagd de verschil-
lende ingediende amende-
menten nog eens te bezien 
om te kijken of ze samenge-
voegd kunnen worden. Het 
gebied Zanderij Noord wordt 
omgevormd tot een nollen-
landschap. Maar er wordt 
verschillend gedacht over de 
noodzaak en zelfs wenselijk-
heid van woningbouw als fi-
nancieringsbron. Voor de ge-
biedsontwikkeling van land-
bouw naar natuur is aan-
vullende financiering nodig. 
De grondprijs voor natuur is 
veel lager dan die voor bol-
lengrond. Hiernaast zijn er de 
kosten voor aanleg van de 

natuur. Ook moet er rekening 
mee gehouden worden dat 
het voor de grondeigenaren 
aantrekkelijk gemaakt moet 
worden om hun grond om te 
zetten in natuur, in plaats van 
die om te zetten naar klei-
nere, intensievere tuinbouw 
met bijbehorende agrari-
sche bouwwerken. Ook zou-
den bedrijven anders op zoek 
moeten gaan naar rendabe-
le nevenactiviteiten. Eerder is 
gesproken over de mogelijk-
heid om een stuk land naast 
de Mient te gebruiken voor 
woningbouw om zo de eige-
naren van de bollengrond te 
compenseren.

Heroverweging rotonde
Castricum - De uitwerking 
van de aanpassing op de 
kruising Visweg-Rijksweg is 
stilgelegd, nadat inwoners 
hebben geprotesteerd tegen 
de toekomstige verkeers-
lichten waarvoor is gekozen. 
Wethouder Marcel Steeman 
maakte dit bekend nadat hij 
een gespreken heeft gevoerd 
met het actiecomité. Veel be-
woners zien liever een roton-
de en de Fietsersbond staat 
achter hen, omdat een roton-
de veiliger zou zijn. De raad 
wordt nu gevraagd het eer-
der genomen besluit te her-
overwegen. De gemeente-
raad heeft in 2015 besloten 
voor de optie met de stop-
lichten te gaan. Het nadeel 

van een rotonde is dat die 
niet op de as van de rijweg 
kan worden gerealiseerd, 
maar zijdelings moet wijken. 
Dat maakt de rotonde min-
der overzichtelijk. Ook voor 
vrachtverkeer is een rotonde 
minder aantrekkelijk. 

Omwonenden maken zich 
zorgen. Zijn zijn van me-
ning dat een kruispunt met 
verkeerslichten minder vei-
lig is en de doorstroming 
stagneert. Ook wordt ge-
vreesd voor meer overlast 
door wachtende auto’s voor 
het stoplicht. Genoemd wor-
den onder meer geluids- en 
stankoverlast, minder privacy 
en zwaardere grondtrillingen.

Sportprogramma op Castricum105
Castricum - Radio Castri-
cum 105 start zaterdag 28 
januari weer met het sport-
programma ‘105 sport live’. 
Een speciale uitzending van 

16.00-18.00 uur met als gas-
ten Evrard Luijckx, Rene van 
Elsland en Jort van der Meu-
len respectievelijk de trai-
ners van Vitesse 22, Meervo-

gels en FC Castricum. Lim-
men trainer Jurg Bosman is 
verhinderd. Zondag 29 janu-
ari start 105 sport live weer 
de uitzending om 14.00 uur. 
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WOENSDAG
24 JANUARI

Expositie van Joke Gerreman 
in Woonzorgboerderij de Rei-
gershoeve aan Oosterweg 5B 
te Heemskerk. Van maandag 
tot en met zaterdag, van 11.00 
tot 16.00 uur, tot 15 maart

DONDERDAG
25 JANUARI

‘Wijs met medicijnen’, the-
mabijeenkomst KBO Castri-
cum in Dorpshuis De Kern, 
19.00 uur.

Feestelijke opening expo-
sitie en salon Sarah Jon-
ker in de Karavaan, Luttik 
Oudorp 114 in Alkmaar, 20.00 
uur. (foto: Lieke Romijn)

Tattoo-koning Schiffma-
cher blikt alvast terug op 

zijn leven in Kennemer The-
ater Beverwijk, 20.15 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Nederlands Kamerkoor 
met De Psalmensymfonie van 
Stravinsky in De Vest Alk-
maar, 20.15 uur.

Open Podium in Podium 
Victorie in Alkmaar, 20.30 uur.

VRIJDAG
26 JANUARI

Nederlands Theaterweek-
end! Slechts 10 euro per 
kaartje. In De Vest Alkmaar: 
De Wëreldbänd – Slapstick 
(show), 20.15 uur. Cabareti-
ere Anne Neuteboom 20.30 
uur. In Kennemer Theater 
Beverwijk: 20.15 uur Brace 
en om 20.30 uur Bert Gabri-
els.

Vrouw Holland in De Beun 
Heiloo, 20.15 uur. (foto: Roe-
lof Bos)

Kayak in Podium Victorie 
Alkmaar, 20.00 uur. Een her-
boren Kayak komt terug met 
een nieuw veelbelovend al-
bum in 2018.

Tof! Techno on Friday in Po-
dium Victorie Slkmaar, 22.00 
uur. Compromisloze techno 
heeft de weg gevonden naar 
Podium Victorie.

ZATERDAG
27 JANUARI

Kennemer College Be-
roepsgericht houdt open 
huis van 09.30 tot 13.00 uur. 
Het adres is Van Riemsdij-
klaan 103 in Heemskerk.

Nationale Voorleesdagen: 
Ballonnenfeest met Clown 
Niekie in bibliotheek Castri-
cum vanaf 10.30 uur.

De meiden van LOS zoeken 
VASTigheid bij De Zwaan 
Cultureel in Uitgeest, 20.15 
uur. (foto: Eva Broekema)

Stadsdichter van Alkmaar 
Margreet Schouwenaar en 
leden van het Alkmaars Dich-
tersgilde lezen voor uit ei-
gen werk in de Stadskantine, 
Noorderkade 1027, 15.30 uur.

Nederlands Theaterweek-
end! Slechts 10 euro per 
kaartje. 
In De Vest Alkmaar: Di-
re Straits’ Brothers in Arms  
(theaterconcert), 20.15 uur. 
Marco Lopes en Alex Ploeg 
(cabaret) 20.30 uur. 

In Kennemer Theater Be-
verwijk: 20.15 uur Percossa 
en om 20.30 uur De Meisjes 
met de Wijsjes.

Donateursconcert mu-
ziekvereniging Emergo in 
het Jac. P. Thijsse College, 
20.00 uur. Ook niet-dona-
teurs zijn welkom.

Metal Meeting Alkmaar in 
Podium Victorie met Sinister, 
Sisters of Suffocation, Bloid 
en Mutator, 20.00 uur.

Q-Music’s Foute Uur in 
Podium Victorie Alkmaar, 
22.00 uur. Met Captain Jack, 
Why Tell Me Why, Linda, 
Roos&Jessica en de Venga-
boys.

ZONDAG
28 JANUARI

Nederlands Theaterweek-
end! Slechts 10 euro per 
kaartje.
In De Vest Alkmaar: Maak 
kennis met jong en veelbe-
lovend talent in het Try-Out 
Café!, 13.00 uur. Dummie de 
Mummie (6+), 14.30 uur.

In Kennemer Theater Be-
verwijk: 14.00 uur: Shaun het 
Schaap.

in het twee bloemenbedrijven 25 leerlin de 25 leerlin-schuur met koelcellen
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Harpconcert duo Dyade in 
de Zwaan in Uitgeest, 11.30 
uur.

Mathilde Santing, Thijs 
Borsten en Fernando La-
meirinhas in de Beun Hei-
loo, 14.00 uur.

Uit het Noordhollands Bla-
zersensemble speelt een 
aantal spelers in een kleine 
bezetting werken van onder 
andere Copland en Janácek 
in Kerkje van Krommeniedijk, 
15.00 uur. 

Grieks orkest Talania met 
op contrabas de Castricumse 
kunstenaar Wim de Goede in 
De Oude Keuken in Bakkum, 
15.00 uur.

Concerten Muziekschool 
Uitgeest in buurthuis De 
Zwaan, 14.30-15.30 uur en 
16.00-17.00 uur. Gratis kaar-
ten via www.muziekschool-
uitgeest.nl.

Jazz in Bakkum staat in te-
ken van Oscar Peterson van-

af 16.00 uur in Fase Fier in 
Bakkum.

Cantatedienst in de Wit-
te Kerk Heiloo. 16.00 uur. De 
Bachcantate, BWV 81, “Jesus 
schläft, was soll ich hoffen”.

Film Murder on the Orient 
Express in de Beun Heiloo, 
20.15 uur. Draait tot en met 
31 januari.

MAANDAG
29 JANUARI

Jazz Café - Met Benjamin 
Herman (saxofoon) en Jes-
se van Ruller (gitaar) in de 
Vest Alkmaar, 20.30 uur. (fo-
to: Rick Akkerman)

DINSDAG
30 JANUARI

Nationale Voorleesdagen: 
voorlezen bij kinderzwerf-
boek station in Speelotheek 
Castricum in basisschool De 
Sokkelwei van 09.00 tot 10.00 
uur voor kinderen van 0 tot 4 
jaar.

WOENSDAG
31 JANUARI

Nationale Voorleesda-
gen in Bibliotheek Castri-
cum: Boek ‘Ssst! De tijger 
slaapt’ wordt met babygeba-
ren voorgelezen door Christi-
anne Osinga, docent babyge-
baren van Vrolijke Baby. Van-
af ongeveer 6 maanden, van-
af 10.00 uur. 

N.E.W.S. (percussie) m.m.v. 
Bateria Unidos d’Alcmaria in 
De Vest Alkmaar, 20.15 uur. 
(foto: Lucienne van der Mijle)





24 januari 201814

Meezingen 
met COV

Castricum - Na de uitvoe-
ring van het concert Stabat 
Mater van Dvo�ák op 16 fe-
bruari door de Castricumse 
Oratoriumvereniging, begin-
nen op 8 maart de repetities 
voor het volgende jubileum-
concert: de Elias van Men-
delssohn op 23 november 
dit jaar. Ook dit keer biedt de 
COV zangers, zowel begin-
nend als geoefend, de gele-
genheid deel te nemen aan 
dit concert op projectbasis. 
Er is voldoende tijd om de 
werken in te studeren. Wel is 
een stemtest met de dirigent 
noodzakelijk om de stem-
soort te bepalen. Dit geldt 
niet voor mensen die eer-
der deel hebben genomen 
aan een project. Zij kunnen 
zich direct aanmelden als 
vast lid. Projectleden kunnen 
ook deelnemen aan de zang-
workshops door Heleen Koe-
le. Neem voor 8 maart con-
tact op met Lous van Luijken: 
tel.: 0251-651877 of lous-
loek@casema.nl. 

Expositie natuurfotograaf
Castricum - Van vrijdag 26 
januari tot en met woensdag 
28 februari exposeert natuur-
fotograaf Ingeborg Deppe in 
galerie Streetscape met drie 
series: Flowerpower, Stem-
mig duin en Oplichtende zee. 
De foto’s zijn bijna allemaal 
gemaakt in de duinen en de 
zee bij Castricum. 
Feestelijke opening is op za-
terdag 3 februari van 16.00-
18.00 uur. Ingeborg is aanwe-
zig op zondag 28 januari, za-

terdag 3 februari, vrijdag 9 fe-
bruari en zondag 18 februari. 
Nieuwe openingstijden van 
de galerie in de Dorpsstraat 
zijn: woensdag 9.30-12.30 
uur en vrijdag tot en met zon-
dag van 14.00-17.00 uur. In de 
even weken op zaterdag van 
9.30-12.30 uur tijdens het in-
loopatelier van Mieke Ro-
zing. Voor meer informatie zie 
www.streetscape.nl. Foto: uit 
de Flowerpower serie van In-
geborg Deppe. 

Markante mensen gezocht 
voor kunstproject 

Wethouder Kees Rood blij met 
Vrijwilligersacademie BUCH

Castricum - De site van de 
Vrijwilligersacademie BUCH 
is afgelopen najaar online 
gegaan met een uitgebreid 
aanbod aan korte cursus-
sen en workshops. Vrijwilli-
gers én mantelzorgers kun-
nen op de site van de acade-
mie een kijkje nemen en zich 
aanmelden voor één of meer 
cursussen en workshops in 
Castricum, Bergen, Uitgeest 
en Heiloo.
Irene Zijlstra van het Steun-
punt Vrijwilligerswerk van 
Welzijn Castricum sprak over 
de Vrijwilligersacademie met 
wethouder Kees Rood van   
Castricum. Kees is enthousi-
ast over de komst van de Vrij-
willigersacademie en over 
de samenwerking in de vier 
gemeenten. ,,Sowieso is het 
aanbod interessant. Boven-
dien kunnen vrijwilligers en 
mantelzorgers nu makkelijk 
en snel de weg vinden. Maar 
de echte meerwaarde van de 
samenwerking is dat het bre-
der kan worden aangeboden 
en dat zo meer mensen de 
mogelijkheid krijgen om deel 
te nemen.”
Vrijwilligers en mantelzor-
gers worden met het cursus-
aanbod ondersteund in hun 
werk en hun taken. Het aan-
bod betekent een aanvulling 
op het coachen en begelei-
den van vrijwilligers dat al 

binnen welzijns- en vrijwilli-
gersorganisaties wordt ge-
daan. ,,De ontmoeting en uit-
wisseling tussen vrijwilligers 
en mantelzorgers tijdens cur-
sussen en workshops voor-
zien in een toenemende be-
hoefte: ervaringen uitwisse-
len, ideeën overnemen, ge-
inspireerd raken en meer sa-
menwerken. Ze zijn van be-
lang en sluiten aan bij wat 
de gemeente graag wil be-
reiken met haar subsidiebe-
leid. Speerpunten in dat be-
leid zijn onder meer: ontwik-
kelen van talent, bevorderen 
van maatschappelijke be-
trokkenheid en nummer één 
op het lijstje: bestrijden van 
eenzaamheid”, aldus de wet-

houder. ,,En die punten wor-
den in het vrijwilligerswerk 
en door de vrijwilligersaca-
demie goed behartigd.”
Op de site van de academie 
zijn ook veel e-learningmo-
gelijkheden te vinden. Zo kan 
in de eigen omgeving in een 
uurtje informatie worden op-
gedaan over onderwerpen 
als: ‘gespreksvaardigheden’ 
of ‘social media’. De e-lear-
ningworkshops maken het 
aanbod compleet.
Voor vragen over vrijwilli-
gerswerk kan contact op-
genomen worden met het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk 
van Welzijn Castricum: tel.: 
0251-656562. of info@wel-
zijncastricum.nl.

Castricum - Voor een serie 
zwart-wit portretten van bij-
zondere personen uit de dor-
pen Castricum, Bakkum, Lim-
men, Akersloot en De Wou-
de is fotografe Marina Pronk 
op zoek naar oorspronkelijke 
én nieuwe inwoners van on-
ze gemeente Castricum. Het 
gaat om mensen die ‘boven 
het maaiveld uitsteken’, grote 
en kleine namen met mooie 
of juist lelijke eigenschap-
pen. Het hoeven geen beken-
de mensen of bestuurders 
te zijn maar mensen die iets 
hebben veranderd in de leef-
omgeving. 
Pronk: ,,Bij voldoende aan-
melding worden de portret-
ten in juni onderdeel van on-
ze tentoonstelling tijdens 
Kunst Fiets Route Castricum. 
Ook werken Sabrina Tacci en 

ik aan een performance met 
beeld en geluid waarbij Sa-
brina live kleurrijke interpre-
taties van de portretten zal 
schilderen. Alles valt of staat 
bij voldoende aanmeldingen 
voor de nog te maken serie 
portretten.” Iemand voordra-
gen? Bel of mail met Marina 
Pronk: 06 29493151/mail@
marinafotografie.nl of bezoek 
hen op een open vrijdag of dit 
weekend op de van Olden-
barneveldweg 32 in Bakkum.
Op 27 en 28 januari hebben 
Marina & Sabrina de deu-
ren van hun werk- en expo-
sitieruimte opnieuw wagen-
wijd open staan. Van 13.00 
tot 18.00 uur is iedereen wel-
kom. Foto gemaakt door Ma-
rina Pronk is Pieter de Graaf 
te zien, een markant figuur 
uit Bakkum. 

Lezing over Oosterbuurt

Castricum - Op dinsdag 6 
februari vanaf 20.00 uur geeft 
Peter Mol van Landschap 
Noord-Holland in de Tuin 
van Kapitein Rommel een le-
zing met beeldmateriaal over 
de gevarieerde karakteristie-
ke landschapselementen van 

de Oosterbuurt. En over de 
bijzondere natuur die dank-
zij deze vele groene elemen-
ten in deze buurt nog aanwe-
zig is. 
Aanmelden kan op de websi-
te www.tuinvankapiteinrom-
mel.nl.



24 januari 2018 15

Twee keer winst in de 
zaal voor MHCU JD1 
Uitgeest - Zondag speelden 
de jongens D1 van Mixed 
Hockey Club Uitgeest (MH-
CU) twee zaalhockeywed-
strijden tegen de leeftijdge-
noten van Overbos (Bever-
wijk) en Purmerend.
In de winterperiode wordt 
een apart hockeycompetitie 
in de zaal gespeeld. Ondanks 
dat dit een compleet andere 
manier van hockeyen is, blij-
ven de Uitgeester jongens 
hun goede spel van de veld-
competitie voortzetten.

De wedstrijd tegen Overbos 
was lastig en spannend, de 
kwaliteiten van beide teams 
liggen dicht bij elkaar. Uit-
eindelijk wist MHCU JD1 de 
wedstrijd nipt te winnen met 
4-3. Ook de wedstrijd tegen 
Purmerend werd gewonnen. 
Na een stroeve start werd er 
uiteindelijk ruim gewonnen 
met 9-2. Na 8 wedstrijden die 
allemaal weerden gewonnen, 
staan de jongens van JD1 
stevig op kop in de zaalhoc-
keycompetitie!

Lezing palingroker
Jan van den Kommer

Uitgeest - Palingroker Jan 
van den Kommer vertelt don-
derdag 15 februari in De 
Zwaan over zijn werk. De fa-
milie Van den Kommer is al 
120 jaar actief in de vis. Jan 
is de vierde generatie die het 
vissersbedrijf runt. De viswin-
kel aan de Sluisbuurt is ge-
sloten, maar Jan en Janne-
ke van den Kommer zijn nog 
niet helemaal gestopt met de 

visverkoop.
Jan komt een lezing geven 
over de vis, het palingroken 
en het bedrijf. Over hoe het 
vroeger was en over wat hij 
allemaal heeft meegemaakt.
Donderdag 15 februari, aan-
vang 09.30 uur. Kosten 2 eu-
ro inclusief koffie/thee in de 
pauze. U kunt vooraf of aan 
de zaal (indien voorradig) 
een kaartje kopen

Bryan Vermaas en Matthijs Kloes (MHCU) zetten een aanval 
op

Uitgeest - U kent de ‘nor-
maal-verdeling’, een statisti-
sche term waarmee de ver-
deling van waarden wordt 
weergegeven, meestal in een 
klokvorm. Voorbeeld: 2/3e 
van de mensen heeft een IQ 
van om en nabij de 100, 1/6e 
een IQ van ruim onder de 100 
en 1/6e een IQ van ruim bo-
ven de 100. Het staat buiten 
kijf dat bridgers tot de laat-
ste groep behoren, maar dat 
even terzijde. Zo is de uitslag 
van een bridgewedstrijd ook 
meestal een normaal-verde-
ling: de meeste paren sco-
ren rondom de 50%, enke-
le duidelijk meer, en enkele 
duidelijk minder, en meest-
al één paar boven de 60% en 
één paar onder de 40%. Maar 
zo was het niet afgelopen 
woensdag, in de A-lijn. De 
verdeling van de scores had 
meer de vorm van een inge-
zakte taart, hoog aan de ran-
den, laag in het midden: vier 
paren scoren onder de 40%, 
vijf paren boven de 60%, 
slechts één paar in de 50% 

en maar enkele in de 40%. 
Hoe kan dat? Op onze site 
kun je het antwoord vinden 
door te kijken wie tegen wie 
moest spelen. ‘Normaal’ treft 
een koppel op een avond een 
of twee sterke tegenstanders, 
een of twee mindere goden 
en enkele gelijke tegenstan-
ders (u ziet: ook hier een nor-
maal-verdeling). Maar afge-
lopen week trof het dat de 
onderste helft van de ranglijst 
alleen maar tegenstanders 
trof van de bovenste helft. 
Niet normaal dus. En dat za-
gen we in de score terug. Ca-
rien en Jaap Willemse profi-
teren in de A-lijn maximaal, 
met de hoogste score van de 
avond, ruim 65%. In de B-lijn 
een mooie 62% voor Marjan 
de Gilde-Henk Graafsma, en 
in de C-lijn zien we het effect 
van ‘positive reinforcement’: 
als je maar genoeg aanmoe-
digt dan blijven de resultaten 
niet uit, getuige de score van 
Annie Bleeker-Ina Woerden, 
met 57,5%. En in de E-lijn zien 
wij een dikke 59% voor Al-

        Bridgenieuws ma Wiersma-Marjan van der 
Peet. En dat van die normaal-
verdeling zuig ik niet uit mijn 
duim. Weet u nog, die dialoog 
op hoog-politiek niveau: ‘Doe 
effe normaal man’ – ‘Doe zelf 
normaal!’ Het gooien met 
de (ingezakte) taart ontbrak 
nog. Hieronder ziet u de bes-
te drie van iedere lijn.

De uitslagen:
A-lijn: 1 Carien Willemse-
Jaap Willemse 65,28%, 2 Jan 
Sinemus-Wim Weber 63,89%, 
3 Hans Wijte-Paul Wijte 
63,19%;
B-lijn: 1 Marjan de Gilde-
Henk Graafsma 62,15%, 2 
Lea van Dommelen-Nel We-
ber 60,76%, 3 Milja van den 
Booren-Jeanne Admiraal 
59,72%;
C-lijn: 1 Annie Bleeker-
Ina Woerden 57,50%, 2 Jan 
van den Booren-Eddy Jan-
sen 54,17%, 3 Elly Stuijt-Aad 
Stuijt 53,33%;
D-lijn: 1 Alma Wiersma-
Marjan van der Peet 59,58%, 
2 Alijne Dumas-Han Dumas 
57,08%, 3/4  Wim Nugteren-
Nel van Bergen 54,17%, 3/4  
Elly Neele-Laura Bos 54,17%.
(Paul Wijte)

Geslaagde ‘buurtbakkies’
Uitgeest - Gebiedsregis-
seur van de gemeente Yvon-
ne Groen is benieuwd naar 
wat er leeft onder de inwo-
ners van Uitgeest. Ze no-
digde daarom iedereen uit 
een ‘buurtbakkie’ te komen 
doen, op 16 januari in basis-
school Kornak in Waldijk en 
op 18 januari in Dorpshuis de 
Zwaan.
Donderdagavond in de 

Zwaan was het in de huiska-
mersfeer erg gezellig Onder 
het genot van (uiteraard) een 
bakkie koffie en een koek 
passeerden onder andere 
het vrijwilligerswerk, de ver-
kiezingen op 21 maart en de 
opening van het zeilseizoen 
de revue.
Twee dagen eerder was tij-
dens het ‘buurtbakkie’ in de 
Kornak de situatie en ontwik-

kelingen in het gebied bij het 
station voornamelijk onder-
werp van gesprek met de in-
woners die gehoor hadden 
gegeven aan de uitnodiging.
Heeft de storm gemaakt dat 
u nu niet op de koffie kwam? 
Yvonne doet voor de zomer 
nog zeker een buurtbakkie 
en anders kunt u haar altijd 
mailen: yvonnegroen@de-
buch.nl. (Ger Bus)

Vieringen in O.L.Vrouwe Geboorte
Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan 
de Langebuurt zijn de vol-
gende vieringen de ko-
mende dagen gepland:
Woensdag 24 januari: 

19.00 uur H. Eucharistie-
viering in de kapel.
Vrijdag 26 januari: 19.00 
uur Eucharistieviering in 
Geesterheem met koffie-
drinken.  

Zaterdag 27 januari: Kerk 
in Beweging m.m.v. Sound 
of Life.
Zondag 28 januari: 09.00 
uur Heilige Eucharistievie-
ring.
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De herdenking op 10 februari vindt plaats bij het monument aan de Communicatieweg.

Herdenking vliegramp Tweede Wereldoorlog 
10 februari bij monument Communicatieweg

PMD staat voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartons. Denk aan 
flacons, colablikjes of yoghurtpakken. Van dit materiaal kunnen heel goed 
nieuwe producten worden gemaakt. Daarom is gescheiden inzamelen zo be-
langrijk. Weggooien en verbranden is zonde.
U kunt uw PMD kwijt in speciale paarse zakken, gratis verkrijgbaar in het ge-
meentehuis van Uitgeest, de gemeentewerf en de supermarkten.

Wanneer opgehaald?
 
De paarse zakken worden elke twee weken opgehaald, op dezelfde dag 
waarop uw bruine bak (gft) wordt geleegd. Kijk op de afvalkalender voor de 
ophaaldagen in uw wijk. Hang de zak aan de kapstokring aan de lantaarn-
paal. Zakken aan de paal waaien niet meer gemakkelijk weg en worden ook 
niet zo snel stukgemaakt door vogels, katten etc. 
Hang de zak op tijd, vóór 7.30 uur op de ophaaldag aan de paal. U kunt het 
ook de avond ervoor doen na 22.00 uur. Hang de zak niet meer op als de in-
zameldienst al is geweest, zo helpt u zwerfvuil voorkomen. 
Wilt u tussentijds uw PMD-zak kwijt, dan kunt u terecht op de gemeentewerf 
en bij de speciale containers bij de drie supermarkten.

PMD: een prima grondstof 

Download de app of kijk op de website mijnafvalwijzer.nl voor de afval-
kalender 2018. Alle informatie over afval in Uitgeest staat nu op één plek. 
Hebt u vragen of weet u niet hoe u de app moet downloaden of de ka-
lender kunt raadplegen? Bel dan met het Klantcontactcentrum van de ge-
meente Uitgeest: telefoon 14 0251. 
 
In delen van enkele postcodegebieden (1911 BZ, 1911 AS) was het tot 
voor kort niet mogelijk om de juiste informatie op de nieuwe website te 
vinden of om de app te downloaden. Die storingen zijn inmiddels verhol-
pen. 

Storing app afvalkalender voorbij 

Op zaterdag 10 februari 2018 vindt voor het tweede opeenvolgende 
jaar een herdenking plaats van het neerstorten van een Amerikaan-
se B17 in een weiland in Uitgeest, dichtbij de grens met Heemskerk. 
De bommenwerper verongelukte op 10 februari 1944, na in de lucht 
te zijn bestookt door Duitse jachtvliegtuigen. De herdenking wordt 
gehouden op initiatief van de gemeente Uitgeest, waarbij de orga-
nisatie ter hand wordt genomen door het Uitgeester Comité 4 mei 
en de gemeente Uitgeest, in samenwerking met de Aircraft Recove-
ry Group ’40-’45 (ARG). Plaats van handeling is het gedenkteken dat 
zeventien jaar geleden door de ARG is opgericht op 300 meter ten 
noorden van Fort Veldhuis. 

Na het verzamelen in Fort Veldhuis vanaf 12.45 uur begint de openbare her-
denking om stipt 13.00 uur met een stille tocht vanaf het fort naar het mo-
nument aan de Communicatieweg. Op die plek worden de belangstellenden 
welkom geheten door het Comité 4 mei. De Aircraft Recovery Group zal de 
gebeurtenissen van 1944 toelichten. Na de Last Post wordt om 13.20 uur, 
het historische tijdstip van de vliegtuigcrash, twee minuten stilte gehouden. 
Die worden gevolgd door het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus, het 
spelen van het Amerikaanse volkslied en een korte toespraak door burge-
meester Wendy Verkleij. Met het leggen van kransen en bloemen en de voor-
dracht van een gedicht wordt de plechtigheid afgesloten. Na afloop is er een 
ontvangst op Fort Veldhuis.

‘Hells Belles’
De Boeing B17-G die door zijn bemanning ‘Hells Belles’ was gedoopt, nam 
op 10 februari 1944 deel aan een missie met meer dan 1000 toestellen. Op-
gestegen vanuit Norfolk zette de bommenwerper koers naar Braunschweig 
om industriële doelen te bombarderen. De ‘Hells Belles’ werd op de terug-
weg boven Nederland door Duitse jagers ontdekt en verschillende keren on-
der vuur genomen. Als gevolg daarvan brak de rechtervleugel af en werden 
verschillende bemanningsleden uit het toestel geslingerd. De B17 stortte 
neer in een weiland langs de Communicatieweg, aan de Uitgeester kant van 
de gemeentegrens Uitgeest-Heemskerk. Vier leden van de bemanning von-
den de dood; de zes overlevenden werden afgevoerd naar Fort Veldhuis. Een 
van de overlevenden, copiloot Samuel Gundy, bezocht op uitnodiging van 
de Aircraft Recovery Group en de gemeente eind jaren tachtig de gemeente 
Uitgeest en de plaats van de crash.
Precies zeventien jaar geleden werd het gedenkteken aan de Communicatie-
weg opgericht op initiatief van de Aircraft Recovery Group ’40-’45, die in Fort 
Veldhuis een oorlogsmuseum beheert. Bij de onthulling waren familieleden 
van omgekomen bemanningsleden aanwezig. Vorig jaar – 73 jaar na dato – 
vond voor het eerst op de dag en het tijdstip van de vliegramp een herden-
king plaats van de tragische gebeurtenis op 10 februari 1944.

De stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 
(tevens referendum) zijn in Uitgeest:

• Vrijburgschool, Niesvenstraat 2 
• Voormalige obs de Paltrok, Wiekenlaan 2 
• Molenhoekschool, Meidoornstraat 21 
• Gemeentehuis Middelweg 28 (best toegankelijk voor mindervaliden) 
• Speeltuinvereniging Kindervreugd, Hogeweg 119 
• Obs de Wissel, De Hoop 3 
• Basisschool Kornak, Benningskamplaan 60 
• Station Uitgeest, Stationsplein

Hoe kunt u een stempas aanvragen? Hoe kunt u volmacht verlenen? Hoe 
kunt u in een andere gemeente stemmen voor het referendum? Voor deze 
en andere vragen: zie de link ‘Verkiezingen en referendum’, onder ‘Meest 
gevraagde producten’, links bovenaan de homepage van www.uitgeest.nl

Waar zijn de stembureaus op 21 maart?

De afgelopen tijd zijn ballonnen en slagroompatronen (lachgas) gevonden 
op locaties waar vaak jongeren verblijven. Wij willen wijzen op de geva-
ren die het gebruik van ballonnen met lachgas met zich meebrengt. 
De inhoud van een slagroompatroon is distikstofmonoxide (lachgas). Het 
lachgas wordt geïnhaleerd via een ballon. Dit gebruik geeft een roes, een 
vervorming van de werkelijkheid in beeld en geluid en een gevoel van eu-
forie. Lachgas is populair omdat het gemakkelijk en legaal verkrijgbaar is.

Risico’s 
De risico’s van het gebruik lijken te overzien maar zijn dat beslist niet! 
Lachgas direct inhaleren vanuit een patroon of gasfles is zelfs levensge-
vaarlijk. Het gas is zo koud dat longen, mond, lippen, neus en stemban-
den kunnen bevriezen. Gebruik van lachgas kan leiden tot zuurstoftekort 
in de hersenen. Dit kan de dood tot gevolg hebben. 
Wij vragen ouders of verzorgers dit onderwerp met hun kind te bespre-
ken en hem of haar te wijzen op de gevaren en risico’s. 

Meer informatie
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op: www.breiderjeugd.nl en 
www.drugsinfoteam.nl

De risico’s van ‘spelen’  met lachgas
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