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Jeugddarten 
Dartvereniging 
Kennemerland

Uitgeest - Elke zondag 
wordt door de DVK (Dart-
vereniging Kennemerland) 
jeugddarten georganiseerd 
in Sport- en Tenniscentrum 
Uitgeest van 10.00 tot 13.00 
uur. De eerste keer mee-
doen is gratis, daarna kost 
het €2,50 per keer. Weke-
lijks gooien jeugdspelers (8-
17 ) tegen elkaar. Er wordt in 
poules gespeeld waarna een 
knock-out systeem zal vol-
gen. Hoe meer wedstrijden 
je wint, hoe meer punten je 
haalt voor de eindranking. 
Heb je aan het einde van het 
seizoen de meeste punten 
dan ben je jeugdkampioen. 
Ook worden er leuke toer-
nooien georganiseerd.
Meer informatie? Kom een 
keer langs of stuur een e-
mail naar jeugd@dartvk.nl.

KORT NIEUWS:

GEEN KRANT?
0251-674433

 FC Uitgeest wint van 
koploper

 Clubkampioenschap-
pen IJsclub Uitgeest

 Duurzaam Uitgeest 
Energie Coöperatie 
(DUEC) opgericht

DEZE WEEK:

ZIE ONZE SITE: 
UITGEESTERCOURANT.NL

Prachtig wintermiddagconcert

31 maart 2018

Uitgeest - Zondagmiddag hield de Nieuwe Muziekschool Uitgeest een leerlingenconcert in De Zwaan. De 
leerlingen van de muziekschool namen hun toehoorders mee op een muzikale reis. Er waren twee geheel 
uitverkochte voorstellingen, tweehonderd mensen genoten van de leerlingen die speelden op dwars� uit, 
cello, piano, drums, gitaar, viool, keyboard en harp. Ook deden er leerlingen van de Algemene Muzikale 
Vorming mee aan een optreden. Er was een gevarieerd programma van rock tot klassiek dat zeer verdiend 
een groot applaus opleverde na a� oop. (Ger Bus)

Initiatief Kevin Wubbels en Fleur Snelting

Landelijk Zorgplatform 
ALS bespaart kostbare tijd
Uitgeest - In Nederland zijn zo’n 
1500 ALS patiënten. ALS staat 
voor amyotro� sche laterale scle-
rose en is een aandoening die 
leidt tot het onvoldoende of niet 
functioneren van de spieren. Het 
is een progressieve ziekte. Dat 
betekent dat iemand met de-
ze ziekte steeds verder achteruit-
gaat. Uitgeester Kevin Wubbels 
heeft al zes jaar ALS waarover hij 
op inspirerende en confronteren-
de wijze het boek Focus schreef. 
Een ALS patiënt heeft  zorg nodig 
die in het begin nog door man-
telzorgers gegeven kan worden 
maar als de ziekte vordert, blijkt 
deze mantelzorg vaak niet meer 
haalbaar. Ook thuiszorgorganisa-
ties kunnen hierin een rol spelen 
maar het komt voor dat dit na ver-
loop van tijd niet meer aansluit op 
de zorgvraag. Kevin en zijn vrouw 
Wendy kwamen bij ZZP’ers te-
recht en de vraag ‘hoe kunnen 
uren ingezet worden en hoe past 
dit in de gezinssituatie’ diende 
zich aan. Dit uitzoeken nam veel 
kostbare tijd in beslag, want hoe 
en waar begin je? Al snel liepen zij 
vast in een enorme brij van infor-
matie en bureaucratie. 
De moeder van Kevin las in een 

ALS-blad een interview met Hbo-
verpleegkundige Fleur Snelting 
uit Julianadorp, zij begon vier jaar 
geleden als ZZP’er en richtte zich 

na het volgen van een aantal cur-
sussen op ALS-patiënten. Samen 
zijn Fleur en Kevin nu  een bijzon-
der project gestart en hebben zij 

Maatje groter 
en nieuw 
uiterlijk

een landelijk ALS Zorgplatform 
opgericht. Kevin zet hiervoor al 
zijn ALS ervaring in en Fleur haar 
zorgachtergrond. Fleur: “Bij dit 
ziektebeeld ga je in feite alleen 
maar achteruit en moet je pro-
beren de problemen voor te zijn. 
De aanvraag van hulpmiddelen 
kost veel tijd en het duurt ook 
lang voor ze aanwezig zijn, ver-
volgens moet je er nog mee le-
ren omgaan. Vaak ben je dan te 
laat om het nog te leren. Met on-
ze ervaring willen wij ALS’ers en 
hun naasten helpen in een zware 

periode in hun leven. Want waar-
om zou je steeds weer het wiel uit 
moeten vinden?” 
Het ALS Zorgplatform wordt een 
plek waar ALS’ers en zorgverle-
ners elkaar snel en zonder om-
wegen kunnen vinden. Met als 
hoofddoel: handen aan bed of 
stoel zodra dat nodig is. Om dit te 
realiseren komt er in iedere pro-
vincie een zorgregisseur als aan-
spreekpunt en wordt gewerkt 
aan optimale communicatie met 
gemeentes. Ook worden er in el-
ke regio contacten gelegd met 
fysiotherapeuten, voedingscon-
sulenten, artsen, ergotherapeu-
ten en zelfs uitvaartbegeleiders. 
ALS-patiënten kunnen deze con-
tacten gebruiken maar het hoeft 
niet. Meedenken, verzorgen, ont-
zorgen, daar draait het om bij dit 
platform. Zo wordt kostbare tijd 
en energie bespaard, zeker voor 
ALS’ers, die beter aan andere za-
ken kan worden besteed. Infor-
matie hierover op www.alszorgte-
am.nl. (Monique Teeling)

Regio - Onze kranten hebben 
een nieuw uiterlijk gekregen. Het 
belangrijkste verschil is het for-
maat. We zijn overgestapt op ta-
bloid, het meest gebruikte kran-
tenformaat ter wereld. In Neder-
land verschijnen vrijwel alle dag- 
en weekbladen op tabloid. Door 
de overstap hoeven adverteer-
ders hun materiaal niet meer om 
te zetten naar een afwijkend for-
maat.
De redactiepagina’s hebben nu 
een meer eigentijdse uitstraling. 
We hebben gekozen voor een 
nieuw lettertype dat nog pretti-
ger leest. Omdat we meer ruimte 
hebben, zullen we foto’s ook gro-
ter kunnen plaatsen. Uitgangs-
punt blijft dat wij onze pagina’s zo 
veel mogelijk vullen met nieuws 
uit de directe omgeving. Daar zijn 
we al jaren sterk in en dat zullen 
we dus gewoon blijven doen.
Naast de papieren krant kunt u 
voor het laatste nieuws ook te-
recht op de website, Facebook en 
Twitter. 
Door deze combinatie zijn wij 
klaar voor de toekomst!  Wij wen-
sen u veel leesplezier!

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

APPELGABBERS
FRISSE ELSTAR APPEL, BROS BOTERDEEG, BANKETBAKKERSROOM EN 
EEN VLEUGJE KANEEL

5,00
4 STUKS1,50

PER STUK

 DEZE WEEK IN DE KRANT

Winter Heliolympics
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Spinningmarathon 
levert 1000 euro op 
Uitgeest - Keep on Running, 
team 130 bij de Roparun, orga-
niseerde zaterdag een spinning-
marathon bij Sportplan Uitgeest. 
Fietsen voor het goede doel, was 
de insteek. Drie uur lang stapten 
er sportievelingen op de �ets. Dit 
evenement werd onder andere 
georganiseerd door de spinning-
docente Marleen Zijlstra, tevens 
hardloopster bij Keep on Run-
ning. 
Na het derde uur spinnen werd 
er een prachtige cheque binnen-
gebracht van 1000 euro. Een fan-
tastisch resultaat voor het goe-
de doel waar team 130 Keep on 
Running zo hard voor bezig is, 
de Stichting Roparun. Het geld 
wordt toegekend aan instellin-
gen, goede doelen of projecten 
die een bijdragen leveren aan het 
motto van Roparun: “Leven toe-

voegen aan de dagen, waar vaak 
geen dagen meer kunnen wor-
den toegevoegd aan het leven”.
Estafetteloop
Team Smit&Partners Keep on 
Running gaat hardlopen van Pa-
rijs naar Rotterdam. Zij zetten zich 
in voor de Roparun: dé estafette-
loop van meer dan 500 kilometer, 
voor het goede doel. Deze spor-
tieve prestatie wordt in teamver-
band geleverd, om op die manier 
geld op te halen voor mensen 
met kanker. Vóór het team op 19 
mei vanuit Parijs vertrekt, worden 
er in de regio – Uitgeest, Castri-
cum, Limmen, Heiloo en Alkmaar 
– diverse activiteiten georgani-
seerd om inwoners meer bekend 
te maken met Roparun én geld 
in te zamelen voor team Keep on 
Running. U leest er meer over op 
www.keeponrunning.info.

Bestuurslid MHCU
Ed van Zijtveld geprezen 
door hockeybond
Uitgeest - Tijdens het Nationaal 
Hockeycongres op zaterdag 27 
januari heeft de KNHB MHCU-be-
stuurslid Ed van Zijtveld beloond 
en geprezen voor zijn inzet en 
energie bij de realisatie van een 
veilig sportklimaat bij de Uitgees-
ter hockeyclub. Van Zijtveld werd 
net geen ‘Vrijwilliger van het Jaar’, 
maar hij kreeg wel een cheque 
van 1.000 euro die ten goede 
komt van MHCU voor het verder 
realiseren van een nog veiliger en 
beter sportklimaat.
De trofee voor ‘Vrijwilliger van het 
jaar’ is een initiatief van de erele-
den van de KNHB, met een steeds 
wisselend thema. Dit jaar was het 

thema ‘Sportiviteit en respect in 
een veilig sportklimaat’. Van Zijt-
veld is door het dagelijks be-
stuur opgegeven omdat hij zich 
de afgelopen jaren heeft ingezet 
voor een veilig sportklimaat bin-
nen MHCU. Hij begon met het in-
troduceren van een vertrouwens 
contactpersoon, heeft EHBO-cur-
sussen opgezet voor geïnteres-
seerden en is bezig met het or-
ganiseren van VOG’s (Verklaring 
Omtrent Gedrag). Ook kijkt Van 
Zijtveld altijd vanuit het oog van 
veiligheid naar voorstellen en 
ideeën. Dit alles vanuit zijn eigen 
persoonlijke gevoel en in het be-
lang van de veiligheid bij MHCU. Kerkdiensten 

Protestantse 
gemeente
Uitgeest - De dienst van de Pro-
testantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 4 febru-
ari plaats in de kerk op de Cas-
tricummerweg in Uitgeest, aan-
vang 10.00 uur. Voorganger is ds. 
E. Plaisier. Het is de Zondag van 
het Werelddiakonaat.
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Built for Comfort met Erwin Kollaard 
zaterdag in Café De Bonte Vivant

Uitgeest - Op zaterdag 3 februari 
gaat Built for Comfort weer eens 
lekker los in De Bonte Vivant met 
een gevarieerd repertoire van 
blues en bluesrock. Voor deze ge-
legenheid wordt Built for Com-
fort versterkt door Erwin Kollaard 
op toetsen. 
Built for Comfort is begin 2014 
tot stand gekomen toen drum-
mer Paul Molenaar en zanger Al-
bert van Braam aan de praat raak-
ten over muziek. Er bleken de no-
dige verschillen, maar ook de 
nodige raakvlakken. Paul heeft 
meer voorkeur voor het stevige-
re werk en Albert meer voor de 
klassieke Chicago blues en jaren 
60/70-rockmuziek. Toch besloten 
de twee bassist Onno Becker en 
gitarist Paul Versteeg eens te pol-
sen of zij zin hadden om een band 
te beginnen. Na een paar sessies 
bleek er een duidelijke muzikale 
klik en Built for Comfort was ge-
boren: een blues- en bluesrock-
band met een stevige inslag.
Erwin Kollaard is al jaren een be-
kende in de lokale muziekscene 
van bands als Sudden, Mind�eld, 
JJ & The Fat Cats en de Indian 
Summer Country Band. 

Het repertoire dat zaterdag ten 
gehore wordt gebracht bestaat 
uit nummers van onder meer Ste-
vie Ray Vaughan, The Cream, Ji-
mi Hendrix, Muddy Waters, How-
lin’ Wolf, Elmore James, Bo Didley, 
John Mayall en ZZ Top. Ook werk 
van Cuby+Blizzards ontbreekt 
niet.
Built For Comfort bestaat uit 
Albert van Braam – Zang en 
blueshar, Paul Versteeg - gitaar, 
Onno Becker – Bas, Paul Molenaar 
– Drums en Erwin Kollaard - Toet-
sen.

Built for Comfort begint rond 
21.30 uur en de toegang is zoals 
altijd gratis.

Horror
Mijn Whatsapp plingelt hevig. Paniek in de kliniek. Of ik kan 
invallen voor een zieke collega? Zodra iemand niet kan wer-
ken, appen wij elkaar en komen de hulptroepen in rap tem-
po op gang. Helaas voel ik mijzelf nogal gammel en twijfel of 
ik deze dienst voor mijn rekening kan nemen. Betre�ende col-
lega heeft al tijden gezondheidsklachten. Het is een KNO (Keel 
neus en oor) kwestie en na twee jaar legio kastjes en muurtjes 
te hebben gezien, kwam zij uiteindelijk via een second opi-
nion in het Academisch Medisch Centrum terecht. Er werden 
eerst maar eens wat allergietestjes gedaan en ja hoor het be-
gon te jeuken. Zij bleek zo’n beetje allergisch voor alles wat 
bestaat maar dat had dan weer niets met haar klachten te ma-
ken. Doorverwezen voor CT scan. Er was wel wat op te zien 
maar wat daar nou precies voor de lens poseerde was ondui-
delijk. Huppekee door naar MRI scan die de ellende wat gede-
tailleerder in kaart kon brengen. Met succes want mijn collega 
werd  zonder omhaal medegedeeld dat er een zeer zeldzame 
aangeboren afwijking was gediagnosticeerd met de sprook-
jesachtige naam Persistent Canalis Basilaris Medianum. Nadat 
mijn collega deze woorden in haar vocabulaire had opgeno-
men, meldde de arts terloops dat zij al 50 jaar zonder voor-
hoofdsholtes rondstiefelt. Op zich een voordeel want als je 
iets niet hebt, kun je er ook niets aan krijgen, dacht ik. Maar 
dokter Bob dacht er anders over en kreeg er nu echt zin in. Hij 
zou biopten gaan nemen door middel van drie keelknipjes en 
haar man mocht mee als steunpilaar. Altijd �jn zo’n liefdevol-
le koele hand van je echtgenoot op je voorhoofd, zonder hol-
tes. Haar man werd van te voren gevraagd of hij goed tegen dit 
soort ingrepen bestand was want mocht hij �auwvallen, dan 
was er niemand in de buurt om hem te helpen. Maar hé hij was 
niet voor niets meegekomen en zou dan wel naar het scherm 
blijven kijken waar alles werd opgenomen als studiemateriaal. 
Tot zover het redelijke gedeelte. Toen mijn stoere collega de 
scoop met een uiterlijk van breinaald nummer 10 zag nade-
ren, schoten haar ogen wanhopig richting uitgang. De scoop 
werd in het rechter neusgat geduwd, een tangetje in het linker. 
Er werd met zoveel kracht geknipt dat het voelde alsof het ge-
reedschap er ergens bij haar nek weer uit zou komen. Gelukkig 
hoefde dit maar drie keer! Ondertussen was steunpilaar toch 
maar zogenaamd geïnteresseerd op zijn telefoon gaan kijken 
en startte een luchtig appgesprekje met hun dochter die bij 
haar nieuwe werkgever een pasje mocht ophalen. “Net zo’n 
pasje als ik” riep steunpilaar verheugd. Mijn collega kon op dat 
moment beslist niet in de vreugde delen en zag 
hoe de vrijwel onzichtbare biopten in een ste-
riel potje werden gedeponeerd. Het magere re-
sultaat van  slagerswerk waar zij zich zojuist aan 
onderworpen had. Arme collega, wat een horror. 
Ik ga invallen, graag zelfs! 

Monique Teeling

Column

Vieringen 
in de onze 
Lieve Vrouwe 
Geboorte
Uitgeest - In de Onze Lieve Vrou-
we Geboorte aan de Langebuurt 
zijn de volgende vieringen de ko-
mende dagen gepland:
Woensdag 31 januari: 19.00 uur 
Heilige Eucharistieviering in de 
kapel.

Vrijdag 2 februari: 19.00 uur Ma-
ria Lichtmis. Woord en Commu-
nieviering in Geesterheem en er 
zal gelegenheid zijn om de Blasi-
uszegen te ontvangen.

Zondag 4 februari: 09.00 uur Hei-
lige Eucharistieviering met me-
dewerking van koor Laus Deo. 
Ook bij deze dienst wordt de ge-
legenheid geboden zijn om de 
Blasiuszegen te ontvangen.

Overval in 
Beverwijk
Beverwijk - Twee onbekende da-
ders hebben zondagochtend per-
soneel overvallen van een hore-
cagelegenheid aan de Ho�ander-
weg.
De twee vermomde overvallers 
probeerden onder bedreiging 
van een wapen de personeelsle-
den te beroven van hun bezittin-
gen, toen zij de horecagelegen-
heid verlieten. De personeelsle-
den reageerden alert en de da-
ders gingen er te voet vandoor in 
de richting van de Overboslaan. 
Er werd een Burgernetmelding 
uitgegeven.
De politie is een onderzoek ge-
start en is op zoek naar mensen 
die mogelijk iets gezien hebben, 
en nog niet met de politie heb-
ben gesproken. Heeft u informa-
tie over deze overval? Heeft u iets 
gezien en nog niet met de politie 
gesproken? Denkt u te weten wie 
deze daders zijn? Bel dan met het 
overvallenteam in Haarlem via 
tel. 0900-8844. Liever anoniem? 
Bel dan met Meld Misdaad Ano-
niem via tel. 0800-7000.

GEEN KRANT?
0251-674433
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Divers aanbod sporten bij nieuwe 
locatie van Heliomare in Heemskerk
Regio - Vanaf 1 februari biedt He-
liomare Heemskerk diverse sport-
activiteiten aan op hun nieuwe 
locatie De Velst 1. Deze activitei-
ten zijn voor iedereen toeganke-
lijk, ook voor geïnteresseerden 
die niet (meer) in behandeling 
zijn bij Heliomare. De activitei-
ten zijn bedoeld voor mensen die 
een beperking ervaren in het be-
wegen en sporten, bijvoorbeeld 
door een fysieke beperking, over-
gewicht of een te hoge bloed-
druk.
Het sportcentrum organiseert 
op maandag, dinsdag en vrijdag 
de sportactiviteiten Aqua�t, be-
wegen in warm water en �tness. 
Deze activiteiten worden bege-
leid door gespecialiseerde be-
wegingsagogen. Het nieuwe ge-

bouw is van alle gemakken voor-
zien en geheel uitgerust voor 
mensen met een beperking. Het 
zwemwater is 32 graden, De �t-
nessruimte en sporthal zijn voor-
zien van de nieuwste apparatuur.
Heliomare gelooft dat iedereen 
kan sporten en bewegen. Roy 
Appel, bewegingsagoog bij He-
liomare: ,,Weet u niet welke be-
weeg-of sportactiviteiten passen 
bij uw wensen en mogelijkheden, 
dan gaan wij daar samen naar 
op zoek. Doordat wij veel wer-
ken met patiënten en cliënten uit 
ons revalidatiecentrum en leerlin-
gen van onze school, zijn wij ge-
specialiseerd in het begeleiden 
van mensen met een beperking. 
Bij ons kunnen mensen terecht 
met klachten aan knie, rug, nek 

of heup, en met chronische klach-
ten zoals long- of hartklachten, of 
osteoporose. Daarnaast bieden 
we medische �tness en �tness 
voor mensen met niet-aangebo-
ren hersenletsel. We hebben een 
laagdrempelig en aangepast aan-
bod en een aangename sfeer tus-
sen gelijkgestemden. En dat alles 
draagt bij aan het �tter en ster-
ker worden. Wij beginnen met 
drie sportactiviteiten in Heems-
kerk, maar hopen dat ter zijn-
de tijd uit te breiden.² Interesse? 
Aanmelden voor een gratis proef-
les kan via info-sport@heliomare.
nl of bel 088-9208288. Voor meer 
informatie over het sportaanbod 
van Heliomare, zowel in Wijk aan 
Zee, Velsen-Noord als Heemskerk: 
www.heliomare.nl/sport.

Leren is leuk op maritieme 
of technische vmbo school
Regio - In de media gelezen 
over de tekorten in het tech-
nisch en maritieme beroepen-
veld? Er is veel behoefte aan 
technici en aan maritiem opge-
leide medewerkers. Medewer-
kers die innovatief zijn en die 
problemen kunnen oplossen. 
Het Technisch College Velsen 
en het Maritiem College IJmui-
den zijn het voorportaal voor 
dergelijke beroepen. ,,Het Tech-
nisch College Velsen nodigt uit 
om na te denken over ontwikke-
len en onderzoeken’’, zegt direc-

teur Nelie Groen. ,,Wij proberen 
onze leerlingen een onderzoe-
kende houding aan te leren. Als 
je iets maakt of je moet een las-
tig stuk varen met slecht weer, 
gaat het over ontdekkend leren. 
Onze leerlingen zijn doeners, ze 
willen dingen maken en wij le-
ren ze dat je eerst iets moet ont-
wikkelen, dat je moet verken-
nen. En ook dat je na het maken 
moet kijken waar je kunt verbe-
teren.’’
Voor kinderen is naast een kans-
rijke toekomst ook belangrijk 

dat het leuk is op school. ,,Het 
maken van die mooie tuinbank 
of het besturen van een groot 
schip in de haven van IJmui-
den geeft elk kind energie. Een 
betere motivatie om te leren is 
er niet. En het is meegenomen 
voor je toekomst dat zo’n oplei-
ding straks leidt tot werk.” 

Belangstellenden kunnen de 
lessen zelf ervaren tijdens de 
open avond op 9 februari of de 
proe�essenavond op 21 febru-
ari. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur  
Fifty Shades Freed

Ladies Night - 07-02
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 16.00 & 21.15 uur 
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 20.30 uur  

The Post
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur 

woensdag 15.00 uur
Wild (NL)

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 19.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur  

Darkest Hour
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur

The Leisure Seeker
zaterdag 13.30 uur 
dinsdag 14.00 uur 

Earth: Een onvergetelijke dag
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
Huisvrouwen Bestaan Niet

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 15.00 uur
Early Man (NL)  

Programma 1 februari t/m 7 februari

Ontruimd na een gaslek
Regio - Castricum - De brandweer is vorige week maandag om 12.30 uur opgeroepen voor een gaslek in 
winkelcentrum Geesterduin achter Zeeman. Voor de zekerheid werden Kruidvat en Lingerieland ontruimd. 
De brandweer heeft de lekkage gevonden en de klus overgedragen aan het gasbedrijf. Dinsdagmiddag is 
de brandweer uitgerukt voor een autobrand aan de Bloemen. Vermoed wordt dat kortsluiting de oorzaak 
is van de brand. Foto Hans Peter Olivier.

Zonnepanelen overleven storm
Castricum - Terwijl de dakpan-
nen ons om de oren vlogen tij-
dens de recente stormen, hebben 

de zonnepanelen van de inmid-
dels vier Lokale Acties Zonnepa-
nelen van CALorie dapper stand 

gehouden. Er is voor zover bij CA-
Lorie bekend geen enkele mel-
ding binnengekomen van schade 
aan de installaties. Tot 28 februa-
ri 2018 hebben bewoners van de 
gemeente Castricum de moge-

lijkheid een vrijblijvende op maat 
gemaakte actieprijs-o�erte aan 
te vragen via de website www.ca-
lorieenergie.nl. Dan loopt de in-
schrijftermijn van de vierde Loka-
le Actie Zonnepanelen af. Inmid-

dels hebben al 250 huishoudens 
en bedrijven zich tijdens deze ac-
tie aangemeld. Mensen hebben 
nogal diverse aanleidingen om 
nu zonnepanelen op hun daken 
te laten monteren. Coördinator 

Manuel den Hollander: ,,Wij wil-
len heel de gemeente gezamen-
lijk energieneutraal maken. Zoda-
nig dat iedereen er wel bij vaart. 
Waarbij ook hoort dat de zonne-
panelen goed vastzitten!’”

Jamie Dornan en Dakota Johnson 
zijn terug als Christian Grey en 
Anastasia Steele in Fifty Shades 
Freed, gebaseerd op het derde 
boek (Vijftig Tinten Vrij) van de 
bestselling boekenreeks van E.L. 
James. Het nieuwste deel gaat 

Ladys Night: Fifty Shades Freed

The Post, waargebeurd
The Post is een waargebeurd 
drama met Meryl Streep en Tom 
Hanks in de hoofdrollen. 
Een meeslepend verhaal over de 
onwaarschijnlijke samenwerking 
tussen de eerste vrouwelijke uit-
gever van een grote Amerikaan-
se krant, Katherine Graham en re-
dacteur Ben Bradlee van The Wa-
shington Post. Ze zijn genood-
zaakt al hun meningsverschillen 

aan de kant te schuiven in hun 
strijd tegen de concurrent The 
New York Times om als eerste ge-
heime overheidsdocumenten te 
onthullen die drie decennia en 
vier Amerikaanse presidenten 
overspande. 
Ze riskeren daarmee niet alleen 
hun carrière, maar ook hun vrij-
heid en het voortbestaan van The 
Washington Post.

Margriet Brandsma verzorgt 
lezing over Angela Merkel

Castricum - Na de overwinning 
van Angela Merkel van de Duit-
se verkiezingen houdt Margriet 
Brandsma, op donderdag 15 fe-
bruari, om 20.00 uur, een lezing 
over Angela Merkel in de bibli-

otheek in Castricum. De lezing 
gaat over de zojuist verschenen 
geactualiseerde derde druk van 
de biogra�e Het mirakel Merkel  
De biogra�e is verschenen bij uit-
geverij Conserve in Schoorl. 

Angela Merkel  is druk bezig een 
regering te vormen en om voor 
de vierde achtereenvolgende 
keer bondskanselier van Duits-
land te worden. Zij wordt daar-
mee de langstzittende regerings-
leider van Europa.

In 2005 betrok ze, als eerste 
vrouw, voor het eerst het Kanz-
leramt en ze maakte indruk. Het 
Amerikaanse tijdschrift Forbes 
riep de wetenschapper uit de 
voormalige DDR zes jaar achter 
elkaar uit tot machtigste vrouw 
ter wereld. Maar wie is ze eigen-
lijk? Wie is die vrouw met de han-
gende mondhoeken die, volgens 
ingewijden, een groot gevoel 
voor humor heeft?  Reserveren 
van kaarten kan op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl via de 
agenda of tijdens openingsuren 
bij de klantenservice in de bibli-
otheek.

verder waar de succesvolle �lms 
uit 2015 en 2017 ophielden. 

Fifty Shades Freed is vanaf woens-
dag 7 februari overal te zien in de 
bioscoop, in Corso is een Ladies 
Night vertoning.
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Is uw organisatie ‘Arbo-proof’?
Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ge-
wijzigd. De Arbowet heeft als doel de gezondheid, de veilig-
heid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers 
te bevorderen en ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het 
werk, te voorkomen.
In de vernieuwde wet is meer aandacht voor preventie. Ook 
wil de wetgever de betrokkenheid van werkgevers en werkne-
mers vergroten. De volgende wijzigingen zouden daarvoor moe-
ten zorgen:

Open spreekuur
Werknemers moeten de bedrijfsarts altijd kunnen raadplegen/
bezoeken, ook als nog geen sprake is van ziekte of ziektever-
zuim. 

Vrije toegang werkvloer
De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken. Hier-
door krijgt de bedrijfsarts (beter) inzicht in de arbeidsomstan-
digheden en de belasting van het werk.

Second opinion
Indien een werknemer twijfelt aan de juistheid van een door de 
bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opi-
nion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moe-
ten dat verzoek in beginsel altijd honoreren, tenzij er zwaar-
wegende argumenten tegen zijn. De second opinion moet door 
werkgever worden betaald.

Basiscontract arbodienstverlening
Een van de belangrijkste aandachtspunten van de nieuwe Arbo-
wet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt 
minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en 
werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en 
de second opinion.

Steviger rol van de preventiemedewerker
Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een 
steviger rol in de Arbowet. De preventiemedewerker heeft als 
taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts. 
 De benoeming van de preventiemedewerker moet met instem-
ming van de OR plaatsvinden. De preventie medewerker heeft 
drie wettelijke taken:
a)  het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisa-
tie en evaluatie (RI&E);
b)  het adviseren en nauw samenwerken met de OR of perso-
neelsvertegenwoordiging over maatregelen voor een goed ar-
beidsomstandighedenbeleid; en
c)  de maatregelen (mede) uitvoeren.

Handhaving
De Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW, voorheen 
de Arbeidsinspectie) houdt toezicht op de naleving van de Arbo-
wet. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 
de tijd om de contracten aan te passen. Voldoet een organisatie 
niet aan de nieuwe regelgeving? Dan kan de In-
spectie SZW een boete opleggen.

Wilt u weten of uw organisatie Arbo-
proof is, of heeft u vragen? 
mr. M.J. (Mirjam) van der Staaij is ar-
beidsrechtspecialist en ervaren fami-
lierechtadvocaat; partner bij Oass 
Advocaten in Haarlem, Van Eeden-
straat 9. Tel. 023 – 531 1077, 
email staaij@oass.nl. 
Het eerste halfuur van een 
vrijblijvend gesprek is gra-
tis.

2 kolom 235 IM

Wel of toch niet scheiden?
Regio - Wel of niet scheiden; het 
blijft een vreselijk moeilijke be-
slissing. Mensen doen er vaak ja-
ren over voordat ze besluiten uit 
elkaar te gaan. De eerste stap 
naar het onbekende wordt vaak 
uitgesteld. Er zijn veel onzeker-
heden. ,,Er spelen vragen als waar 
ga ik wonen en kan ik in mijn ei-
gen levensonderhoud voorzien? 
Wat voor een gevolgen heeft 
het voor de kinderen? Hoe is het 
om alleen te leven en vind ik ooit 
weer een leuke partner?”

Aan het woord is Hans van Son 
van De ScheidingsMakelaar. Hij 
vervolgt: ,,Een heleboel stel-
len blijven om die redenen maar 
doormodderen, vooral als er kin-
deren zijn. De vraag blijft natuur-
lijk wat voor kinderen het beste 
is: twee ouders die een liefdeloze 
relatie hebben, vaak met ruzies of 
gespannen zwijgen, of twee ou-
ders die op een goede manier 
scheiden en een nieuw begin 
maken? Slepende con� icten na 
de scheiding zijn altijd schadelijk. 
Soms is er een andere a� aire no-
dig om de beslissing uiteindelijk 
te forceren. Op deze manier be-
reik je blijkbaar een point-of-no-
return. De dingen krijgen hun ei-
gen beloop: er is geen terugweg 
mogelijk. Het scheidingsproces 
zelf wordt hierdoor niet eenvou-
diger: behoefte aan revanche en 
gevoelens van wantrouwen en 
jaloezie zijn niet de beste raadge-

vers, maar ook uit schuldgevoe-
lens nemen mensen nogal eens 
beslissingen waar ze later spijt 
van krijgen. Toch is het belangrijk 
om te blijven praten, want alleen 
zo kun je er samen uitkomen en 
leer je misschien ook nog luiste-
ren naar de motieven van de an-
der. En als de beslissing uiteinde-
lijk genomen is, kan een goede 
begeleiding van het scheidings-
proces veel ellende voorkomen. 
Tijdens de scheiding en in de ja-
ren daarna. Voor uzelf en voor 
uw kinderen.” Meer informatie? 
De ScheidingsMakelaar is te be-
reiken via tel.: 023-6200989, 06-
21236301 of son@scheidingsma-
kelaar.nl. Meer informatie is te 
vinden op www.scheidingsma-
kelaar.nl.

00 31 januari 2018

31 MAART

N.E.W.S. (percussie) m.m.v. Bate-
ria Unidos d’Alcmaria in De Vest 
Alkmaar, 20.15 uur. (foto: Lucien-
ne van der Mijle)

Film On Body and Soul in De Cir-
kel in Heemskerk, 20.00 uur.

1 FEBRUARI
Rondom Wereldkankerdag orga-
niseert het Rode Kruis Ziekenhuis 
in Beverwijk twee informatiebij-
eenkomsten. Vandaag: Nieuwe 
ontwikkelingen in de zorg rond-
om kanker. Aanvang 18.30 uur. 
Aanmelden: www.rkz.nl/agen-
da. (tweede bijeenkomst zie 5 fe-
bruari)

Open Huis PCC Oosterhout, Von-
delstraat 41 in Alkmaar, 19.00-
21.00 uur.

Kennemer College Beroepsge-
richt houdt informatieavond voor 
ouders om 19.30 uur. Het adres is 
Van Riemsdijklaan 103 in Heems-
kerk.

Club Pussycat in Podium Victorie 
Alkmaar: Avi On Fire en The How-
lin’, 20.30 uur. 

2 FEBRUARI

Film The Other Side of Hope in 
Filmhuis De Zwaan in Uitgeest, 
20.15 uur.

Vastgoed B.V. – Huub Stapel, Jör-
gen Raymann e.a. in De vest Alk-
maar, 20.15 uur. Ook 3 februari.

Bosuilenexcursie voor de jeugd, 
georganiseerd door de Vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-
land. Start 19.30 uur vanaf de 
parkeerplaats van landgoed Mar-
quette in Heemskerk. (foto: Cees 
Baart)

Pancratius speelt blijspel Hui-
ze Avondrood in Nieuw Geester-
hage, 20.15 uur. Ook zaterdag 
3 februari 20.00 uur en zondag 
4 februari 14.15 uur. Informatie: 
www.pancratiustoneel.nl.

3 FEBRUARI
Super Carnaval zaterdag in speel-
tuin Kindervreugd in Uitgeest, 
10.00-14.30 uur. (www.speeltui-
nuitgeest.nl)

Syrene Saxofoon Kwartet in De 
Cirkel in Heemskerk, 11.30 uur.

Nationale Voorleesdagen in Bi-
bliotheek Castricum: de voorstel-
ling Ssst... Slaap je al? door Belle-
tje Sterk, om 10.30 uur. De pop-
pen komen letterlijk uit het boek 
in deze vrolijke poppentheater 
voorstelling voor peuters en kleu-
ters.

 

Zaterdag  3 februari 2018 
     om 15.15 en 20.15 
 
Zondag   4 februari 2018 
                om 12.15 en 15.15 

 
Kaarten 

€9,- 

 

 

 

Het wonderlijke avontuur van 

 

 

Heiloo: Bruna, de Schrijverij, Primera 
Limmen: Drogisterij Aker 
Online: via kaartverkoop@sjth.nl  

 

Stichting Jeugdtheater Heiloo 
speelt ‘De wonderlijke avonturen 
van Akoebier & Akoezier’, een fa-
milievoorstelling in Theater de 
Beun, 15.15 en 20.15 uur. Voor 
meer info: www.sjth.nl. Ook zon-
dag 4 februari om 12.15 en 15.15 
uur.

Ekaterina Levental (zang en harp) 
in de vest Alkmaar, 20.30 uur. (fo-
to: Philip van Ootegem)

Martijn Kardol In Kennemer The-
ater Beverwijk, 20.15 uur. Uitste-
kende verteller met theatrale tru-
kendoos. (foto: Marcel van den 
Broek)

David Bowie Tribute in De Nozem 
en De Non in Heemskerk, 22.00 
uur.

Winterpeen Festival in Podium 
Victorie Alkmaar, 22.00 uur. Gratis 
entree met een winterpeen. 

Built for Comfort ft. Erwin Kol-
laard in De Bonte Vivant in Uit-
geest, blues en bluesrock, 21.00 
uur.

4 FEBRUARI

IVN-wandeling in de Wimme-
nummerduinen start 11.00 uur 
bij het PWN-informatiebord op 
het parkeerterrein aan het Nach-
tegalenpad, aan de noordkant 
van Egmond aan den Hoef. (foto: 
Paul ten Have)

Multimate Badminton Jeugdtoer-
nooi 2018 in Sporthal de Bloe-
men te Castricum, 10.00-14.00 
uur. Meedoen? Zie www.bccastri-
cum.nl.

Efteling Sprookjesmusical De ge-
laarsde Kat (6+) in De Vest Alk-
maar, 13.30 en 16.30 uur.

Lazy Sunday: LocosLindos - Tan-
go met de bijpassende Argen-
tijnse gerechtjes van Keuken met 
Karakter en aansluitend de Tan-
go Salon in Cultuurkoepel Heiloo 
vanaf 13.00 uur.

Film De Rode Ziel in De Cirkel 
Heemskerk, 20.00 uur.

5 FEBRUARI
Rondom Wereldkankerdag orga-
niseert het Rode Kruis Ziekenhuis 
in Beverwijk twee informatiebij-
eenkomsten. Vandaag: Zorg wan-
neer genezing niet meer mogelijk 
is. Aanvang 18.30 uur. Aanmel-
den: www.rkz.nl/agenda. (eerste 
bijeenkomst zie 1 februari)

Informatiebijeenkomst over col-
lectieve vrijwilligersverzekering 
in gemeentehuis Uitgeest, 19.30-
21.30 uur. Aanmelden via www.

vrijwilligersacademiebuch.nl.

De theaterklas van het Jac. P. 
Thijsse College presenteert een 
gloednieuwe voorstelling: Ber-
muda Bruiloft in de school om 
20.00 uur. Alle winst van het stuk 
zal gedoneerd worden aan Stich-
ting ‘Het vergeten kind’. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via tickets.ber-
mudabruiloft.nl. Ook dinsdag 6 
februari om 20.00 uur.

6 FEBRUARI
Cybercrime Seminar voor onder-
nemers in de Buch-gemeenten in 
Dorpshuis De Blinkerd, Heereweg 
150 in  Schoorl. Info: teamveilig-
heid@debuch.nl.

Lezing over de Overbuurt in Cas-
tricum door Peter Mol van Land-
schap Noord-Holland in Tuin van 
Kapitein Rommel, 20.00 uur. (fo-
to: Peter Mol)

Literaire ontmoeting met schrij-
ver, columnist en tv-persoonlijk-
heid Özcan Akyol in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.00 uur. (fo-
to: Bob Bronsho�)

7 FEBRUARI
Bingomiddag Stichting Uitgees-
ter Senioren in De Zwaan in Uit-
geest, 14.00 uur.

Open Huis PCC Fabritius, Fabriti-
usstraat 1 in Alkmaar, 19.00-21.00 
uur.

Lezing Groei & Bloei: Waar komen 
onze tuinplanten vandaan? Door 
Brian Kabbes in de zaal van de 
Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 in 
Heiloo om 20.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Jon van Eerd e.a. met Harrie & Eva 
– Een paradijselijke komedie in 
De Vest Alkmaar, 20.15 uur. (Foto: 
Lesley Pols)

8 FEBRUARI
‘Werken in The Cloud’, informatie-
bijeenkomst Stichting Uitgeester 
Senioren in De Zwaan in Uitgeest, 
10.00-11.30 uur.



Net wel en net niet.....
Uitgeest - Zondag 28 januari 
turnden de turnsters uit de 3e di-
visie hun tweede Voorwedstrijd 
in Amsterdam. Een spannende 
dag waarna de doorstroming be-
kend werd naar de Landelijke- en  
Districtswedstrijden.  In de derde 
wedstrijd waren Adaja Plinck en 
Evelien Schouten van Unitas aan 
de beurt. Adaja is 14e en Evelien 
15e van de 50 turnsters gewor-

den. De beste 14 turnsters van 
de twee Voorwedstrijden plaat-
sen zich voor de landelijke wed-
strijden. 
Evelien heeft zich via haar eerste 
wedstrijd weten te plaatsen voor 
de landelijke wedstrijden. Ada-
ja heeft zich weten te plaatsen 
voor de districtswedstrijden en 
net niet voor de landelijke wed-
strijden.

FC Uitgeest verrast wel/niet (?) met 
knappe overwinning op koploper
Uitgeest - Verbazing, vreugde en 
“zie je nu wel, ik heb het altijd al 
gezegd” gevoelens voerden zon-
dag na a�oop van de met 2-0 ge-
wonnen wedstrijd tegen JOS Wa-
tergraafsmeer een onderlinge 
strijd met elkaar bij zowel toe-
schouwers als schrijver. Waren zij 
van de ongenaakbare koploper 
nu zo slecht geweest of was FC 
Uitgeest deze zondag zo goed? 
De waarheid zal wel ergens in het 
midden liggen maar een feit was 
dat FC Uitgeest een puike, wel-
licht verrassende, overwinning 
boekte op de trotse koploper 
waar niets op af te dingen was. 
Dat, terwijl als gevolg van het 
ontbreken van Paul Groen (bles-
sure), Mike Olgers en Emiel Sinni-
ge (geschorst allebei) een moei-
lijke middag gevreesd werd. Niet 
voor het eerst dit seizoen werd 
echter duidelijk dat trainer Flori-
an Wolf kan beschikken over een 
brede selectie. Moeiteloos wer-
den de open gevallen plaatsen 
ingevuld door Tomas Duijn, Tinus 
Putter en de weer herstelde Jor-
dy Duijn. Leve de onderlinge con-
currentie de aankomende weken.
Vanwege misschien de bovenge-
noemde wijzigingen of de voor-
uitgesnelde reputatie van JOS om 
vroeg in de wedstrijd te scoren, 
koos trainer Florian Wolf voor een 
iets behoudender tactiek met het 
doel het eveneens goed gegroe-
peerd voetballende JOS weinig 
ruimte te geven. Het gevolg was 
dat er het eerste half uur eigen-
lijk niet zo heel veel gebeurde an-
ders dan een hard schot van Fa-
�ani dat onbedoeld gestuit werd 
door het harde hoofd van doel-
man Sven Koning die daardoor 
even helemaal out ging. Geluk-
kig bleek de schade mee te vallen 
en kon hij de wedstrijd vervolgen.
In de 34e minuut had FCU op 
voorsprong kunnen, maar ei-
genlijk ook moeten komen, toen 
achtereenvolgens in één situa-
tie Jorn Brouwer, Mike Adrichem 
en Margel Muzo niet te missen 
kansen kregen op de openings-
tre�er. Niet voor het eerst dit sei-
zoen bleek echter dat dit onder-
deel van het spel niet eenvou-
dig is voor FCU want het gebeur-

de niet. Twee minuten voor rust 
was er toch de verdiende voor-
sprong. Een even slimme als verre 
uittrap van doelman Sven Koning  
kwam bij de goed doorgelopen 
Jordy Duijn die met een uiter-
ste krachtsinspanning de bal nog 
met zijn teen wist te raken waar-
na de bal via de binnenkant van 
de paal in het doel stuiterde. 1-0
Na rust zou de koploper toch wel 
zijn ware gezicht laten zien, was 
de verwachting. Het tegendeel 
gebeurde. FC Uitgeest nam met 
heel volwassen “koploperwaar-
dig” spel de regie in handen en 
heerste vooral op het middenveld 
dankzij de vandaag voortre�elijk 
spelende Kick Smit en Tinus Put-
ter. Kick ideeënrijk en voorwaarts 
spelend met daarachter de ve-
gende en bezemende Tinus die 
bijkans iedere aanval van de Am-
sterdammers in de kiem smoor-
de. Daarbij gesteund door team-
genoten die nimmer verzaakten 
en JOS in toenemende mate het 
gevoel gaf dat er vandaag niets 
te halen viel in Uitgeest. De be-
loning volgde in de 67e minuut 
met een fraaie goal van Tinus Put-
ter. 2-0. Natuurlijk drong JOS nog 
aan, maar de overtuiging ontbrak 
en FC Uitgeest was vandaag sim-

pelweg te goed. Daarmee zijn nu 
in de eerste klasse A vijf teams, 
met FCU op de 5e plaats, aan de 
kop van de ranglijst op drie pun-
ten van elkaar geraakt. Dat FC Uit-
geest daarbij hoort verrast niet 
want wederom liet de ploeg zien 
dat het dit seizoen geen enkele 
club hoeft te vrezen. Het kunnen 
misschien weleens mooie weken 
worden. (De Afvallende Bal)
FC Uitgeest: Koning, de Wit, Vrou-
we, T.Duijn, Hopman, Smit, Putter, 
Brouwer, Muzo (82e Dijkkamp), 
Adrichem (70e Yeboah), J.Duijn.

Bakkum en Krookspeler van de 
wedstrijd: Kick Smit

Eerlijk is eerlijk. Kick Smit was zon-
dag uitblinker in een team van uit-
blinkers. Primus inter pares ofwel 
de eerste onder zijn gelijken. Kick 
heeft een eigen voetbalschool en 
leert jongens en meisjes beter te 
voetballen. Mogelijk heeft hij zijn 
eigen cursussen gevolgd want hij 
maakt tot nu toe een sterk seizoen 
door met als voorlopig hoogtepunt 
de wedstrijd tegen JOS W. Kick, 
gooi er nog maar een cursus tegen-
aan, doe zelf mee en ga zo door! 
Op de aangeleverde foto: Kick Smit 
met Jan Bakkum.

Links op de foto Evelien Schouten, rechts Adaja Plinck

Zaterdag 03 februari 
Jongens:
Vitesse 22 JO17-1-FC Uitgeest JO17-1 12:00
FC Uitgeest JO17-3-Limmen JO17-3 12:15
FC Uitgeest JO17-5 Assendelft JO17-2 10:30
FC Uitgeest JO15-1-Fortius  asv. JO15-1 12:30
FC Uitgeest JO15-3 Kennemers (de) JO15-2 14:00
FC Uitgeest JO15-5-Koedijk JO15-3 10:45
FC Uitgeest JO15-6-IJmuiden  vv. JO15-4 14:00
Limmen JO15-2-FC Uitgeest JO15-4 11:00
DEM (rkvv) JO13-3-FC Uitgeest JO13-5 14:30
FC Uitgeest JO11-1-Reiger Boys JO11-1 13:00
FC Uitgeest JO9-1-ADO ‘20 JO9-1 09:00
FC Uitgeest JO9-5-FC Uitgeest JO9-4 ZA 09:00
FC Uitgeest JO8-2-vv Assendelft JO8-3 09:00
FC Uitgeest JO8-4-Sp. Krommenie JO8 09:00
FC Uitgeest JO8-4-Sp. Krommenie JO8 09:00
Meisjes:
Buitenveldert  sc. MO19-4-FC Uitgeest MO19-1 14:15
Limmen MO17-1-FC Uitgeest MO17-1 14:45
Kolping Boys MO15-2-FC Uitgeest MO15-1 13:15

FC Uitgeest MO15-2-Meervogels ‘31 MO15-1 11:30

Zondag 04 februari 
Senioren:
Legmeervogels 1-FC Uitgeest 1 14:00
Purmersteijn 2-FC Uitgeest 2 11:00
FC Uitgeest 3-Sporting Krommenie 2 10:30
Alliance ‘22  sv. 4-FC Uitgeest 4 11:45
Onze Gezellen 4-FC Uitgeest 5 14:00
Egmondia 3-FC Uitgeest 6  10:30
Graftdijk 2-FC Uitgeest 7  11:00
FC Uitgeest 8 -Castricum FC 2 12:30
FC Uitgeest 9 -LSVV 7 12:30
FC Uitgeest 10 -Alcmaria Victrix 6 12:30
FC Uitgeest 11 -V.V. Bergen 5 10:30
SVA 6-FC Uitgeest 12  12:00
OFC 4-FC Uitgeest 13  10:00
Dames: 
FC Uitgeest VR1 -SVIJ VR1 10:30
Jongens:
Victoria O JO19-2-FC Uitgeest JO19-3  12:30

Nieuws van de 
Bridgeclub
Uitgeest - Afgelopen weekein-
de heb ik weer eens mijn beitels 
geslepen. Lang geleden sleep ik 
ze niet vaak. Op het moment na-
melijk dat ik een beitel nodig had 
had ik geen zin om te slijpen en 
hakte dan wel met een botte bei-
tel en met de nodige moeite een 
gat, beetje scheef, en lelijk. En de 
zwaluwstaart in mijn meubel-
tje sloot dan natuurlijk slecht. En 
die lelijke verbinding zat natuur-
lijk aan de voorkant en viel altijd 
in het oog. En dat kun je niet niet-
zien. En slijpen is moeilijk, en kost 
tijd. Dat zo’n botte beitel wel eens 
uitschoot en in mijn linkerduim 
terechtkwam (en dan niet zo bot 
bleek te zijn), tja, dat was verve-
lend. Zo gebruiken wij bij bridgen 
ook een heleboel beitels, die noe-
men we conventies en vaak zijn 
die stomp, en ja, ook vaak schiet 
je daarmee in je eigen voet, of in 
de voet van je partner. Ik heb nog 
niet vaak mee gemaakt dat Ghe-
stem op het juiste moment werd 
ingezet, en/of correct werd be-
grepen door de partner. En ook 
de beroemde ‘Multi’ waarbij rui-
ten bieden belooft dat je schop-
pen hebt en nog wat van die frat-
sen is zo’n ‘beitel’ waarmee je eer-
der je partner frusteert dan dat je 
de tegenpartij dwars zit. A�jn, ik 
raad de degradanten, we speel-
den namelijk de laatste avond 
van de derde periode, aan om 
hun beitels te slijpen. En dat niet 
alleen, maar ook een paar beitels 
weg te gooien. De klus om die 
enkele overblijvende beitels, lees 
conventies, dan scherp te hou-
den is vervolgens iets om naar uit 
te kijken en niet iets om tegenop 
te zien. Overigens, ook de promo-
vendi zullen pro�teren als ze de-
ze raad gaan toepassen. We noe-
men enkele promovendi. In de D-
lijn stijgen Anneke Pel-Karel Rom-
kes op naar de C-lijn. In de C-lijn 
verhe�en Toos en Jaap Schalk 
zich boven de rest van de lijn. Kij-
ken of ze dat gaan volhouden in 
de B-lijn, waar Aad Wijte-Margriet 
de Beurs wel winnen, maar niet 
promoveren omdat het koppel te 
weinig heeft samengespeeld. Pri-
ma invalbeurt overigens van Ti-
neke Eijking. En in de A-lijn? Het 
was het setje van Carien en Jaap 
Willemse. Promoveren gaat niet. 
Consolideren is geboden. En dan 
kampioen worden. Pro�ciat al-
le promovendi. Hieronder ziet u 
van de wedstrijd van afgelopen 
woensdag de beste drie van ie-
dere lijn.

De uitslagen:

A-lijn: 1 Arie van der Eng-Ger-
rit Dijkema 61,46% 2 Ria Vessies-
Aad Visbeen 57,99% 3 Marian de 
Vries-Truus Jansen 56,60%;

B-lijn: 1 Tineke Eijking-Aad Wij-
te 59,58% 1 Auke Hulshof-Gon-
ny Hulshof 59,58% 3 Evelien Hui-
sing-Ria Weel 58,75%;

C-lijn: 1 Toos Schalk-Jaap Schalk 
57,08% 2 Henk de Wildt-Ria de 
Wildt 56,67% 3 Jan van den Boo-
ren-Eddy Jansen 55,42%;

D-lijn: 1 Wies de Wit-Annie Nij-
man 59,58% 2 Alijne Dumas-Han 
Dumas 54,17% 3 Marianne de 
Groot-Hans Kollerie 53,75%.

(Paul Wijte)

Vrijdag weer 
klaverjasavond 
bij FC Uitgeest
Uitgeest - Op vrijdag 2 februari 
organiseert de Supportersvereni-
ging Geel/Groen van FC Uitgeest 
weer een klaverjasavond. Deze 
vindt plaats in het clubhuis van 
FC Uitgeest aan de Zienlaan. De 
organisatoren zorgen voor mooie 
prijzen en de kaarten worden om 
20.00 uur geschud. Neem gerust 
uw buurman/buurvrouw mee 
voor een ontspannen avondje 
kaarten.

Net wel.......
Uitgeest - Zondag 21 januari 
heeft Annemarie den Boer deel-
genomen aan de Tweede Voor-
wedstrijd 2e divisie in Amers-
foort. Er waren twee wedstrijd-
rondes met senioren en Annema-
rie zat in ronde 2.              Helaas was 
ze al een paar dagen ziek, maar 
de turnster besloot toch om mee 
te doen aan de wedstrijd. Ze was 
een beetje wankel en had weinig 

energie en heeft haar oefeningen 
een beetje aangepast. Annema-
rie had op sprong wel het derde 
cijfer, wat ontzettend knap is. Van 
de 35 turnsters is ze op een 17de 
plaats geeindigd. Annemarie  was 
vorige wedstrijd vierde en de bes-
te 28 turnsters plaatsten zich voor 
de Kwart Finale. 
Voor Annemarie is dit een hele 
mooie prestatie.

Clubkampioenschappen IJsclub Uitgeest
Uitgeest - Zaterdag zijn tijdens 
de zesde langebaan clubwed-
strijd van IJsclub Uitgeest weer 
eens op één avond de Clubkam-
pioenschappen gereden. Voor-
gaande jaren werden de tijden al-
le wedstrijden gedurende het sei-
zoen verwerkt tot een klassement 
voor het clubkampioenschap. Dit 
had als voordeel dat de rijders 
meerdere kansen hadden om een 
goede tijd te rijden. Het nadeel 
was dat door de per wedstrijd 
wisselende weersomstandighe-
den dit ook sterk de rangschik-
king kon beïnvloeden. Wel deed 
dan de 3 km mee voor het klas-
sement. Nu was dat niet mogelijk, 
omdat 4 afstanden op een avond 
rijden toch wel iets te veel van het 
goede is voor de rijders. De pu-
pillen reden de 100m, 300m, en 
500m. De overige rijders, zowel 
dames als heren, reden de 500m, 
1000m en 1500m. Als afsluiting 
werd nog samen met rijders van 

IJsclub Limmen en Castricum een 
ploegenachtervolging gereden 
over 3 ronden.
Bij de heren drukte de uitein-
delijke winnaar Willem Brant-
jes bij de 500m direct zijn stem-
pel op het kampioenschap door 
een 44.23 te rijden terwijl zijn ou-
de PR uit het verre verleden op 
43.86 stond. Hij was in topvorm, 
zoals ook de andere uitslagen la-
ten zien. Bij de dames was Sanne 
Veenboer overtuigend de sterk-
ste. Zij reed eindelijk en tot haar 
opluchting weer eens na 2 jaar 
Pr’s op de 1000 en 1500m. 

Het was een echte Clubkampi-
oenschap avond met veel toe-
schouwers. Verrassingen door 
de tweeling Mike en Patrick Roe-
lands waarbij Mike nu eens snel-
ler was dan normaal gesproken 
Patrick. Teleurstelling door val-
partij van mijzelf en Brian Bloed-
jes, dan is je klassering in een klap 

naar de maan. Maar ook dat hoort 
erbij.
Aan het einde werden alle deel-
nemers nog verrast door de 
JeugdCommissie van IJsclub Uit-
geest met de “Jumbo S’Fanmuts”. 
Zie voor alle afstandsuitslagen de 
website www.ijsclubuitgeest.nl. 

Klassement Pupillen Jongens: 1 
Leon Schot; 2 Chris Wokke; 3 Stan 
de Ruijter; 4 Jari Kuipers; 5 Casper 
Schut. 
Klassement Heren: 1 Willem 
Brantjes. 2 Thijs van Tol; 3 Koen 
van Egmond; 4 Mike Roelands; 5 
Patrick Roelan0ds; 6 Kees Mole-
naar; 7 Brian Bloedjes; 8 Kris Aar-
denburg; 9 Thomas Jongejans; 10 
Benno van Tol.
Klassement Dames: 1 San-
ne Veenboer; 2 Luna den El-
sen; 3 Femke Jongenotter; 4 Jo-
ni Krom; 5 Merel Schouten; 6 An-
ne Schoon.
(Kees Molenaar)
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Dagbestedingen de eigen bijdrage
Vijftigers zijn het. Een leuk echt-
paar, ruim dertig jaar getrouwd 
met kinderen. Ze hadden een 
mooi leven. Zestien jaar geleden 
sloeg het noodlot toe en werd 
mevrouw getro�en door een 
aneurysma in haar hoofd. Er volg-
den zware operaties. Even leek er 
licht aan het einde van de tunnel. 
Maar een hersenbloeding maak-
te een einde aan de herwon-
nen rust in het gezin. Mevrouw is 
haar kortetermijngeheugen vol-
ledig kwijt en de hersenbescha-
diging is blijvend.  Na een perio-
de van verblijf in het ziekenhui-
zen en revalidatiecentra kwam 
mevrouw thuis. Naast zijn voltijd-
baan wordt vader volledig belast 
met de zorg voor zijn vrouw met 
hulp van de kinderen. Steeds va-
ker komt het voor dat vader, ge-
durende zijn werk, alarmerende 
appjes van de kinderen ontvangt: 
‘het gaat niet goed met moe-
der’. . Naast de zorg voor moeder 
moet er ook een huishouden ge-

regeld worden. Ook de kinderen 
worden geconfronteerd met op-
onthoud in studie en werk. Het is 
voor het gezin en mevrouw een 
opluchting als er in hun dorps-
kern dagbesteding voor mensen 
met hersenziekten, zoals demen-
tie en niet aangeboren hersenlet-
sel, geopend wordt.  Moeder kan 
er vier dagen per week heen en 
ze heeft het heel erg naar haar 
zin. Iedereen in het gezin krijgt 
weer wat meer ruimte. De inten-
sieve zorg van vader en kinde-
ren om de boel draaiende te hou-
den blijft. Vader heeft overleg ge-
voerd met de gemeente over het 
hoe nu verder? 
De WMO-consulente van de ge-
meente doet enorm haar best. 
Maar ook met dagbesteding blijft 
het gezin zwaarbelast. In het bij-
zonder steekt het dat het gezin, 
met studerende kinderen, een 
�ink bedrag per maand kwijt is 
aan de eigen bijdrage voor de 
dagbesteding van moeder. Dat 

zijn niet de enige kosten. Ziek zijn 
kost veel geld. Het eigen risico in 
de zorgverzekering, vervoer, me-
dicatie et cetera. Die (hoge) ei-
gen bijdragen zijn een belemme-
ring om naar de dagbesteding te 
gaan, zo wordt ook in een rapport 
van Movisie van april 2017 gecon-
stateerd. Waarom is er in Uitgeest 
en Bergen geen eigen bijdrage en 
in Castricum wel? Die eigen bij-
drage is er in de gemeente Cas-
tricum voor alle zogeheten maat-
werk-voorzieningen en gaat naar 
inkomen. Vader snapt niet waar-
om hij zoveel moet betalen en 
waarom er in de ambtelijke bu-
ren Bergen en Uitgeest geen ei-
gen bijdrage verschuldigd is. De 
gemeenteraden van Bergen en 
Uitgeest schaften met een motie 
die eigen bijdragen af. Waarom 
wil Castricum wel de eigen bijdra-
ge handhaven? Wie het weet mag 
het zeggen.
Naam en adres bij de redactie be-
kend. 

Zet het minuscule deurtje op slot
Er is vanuit het Platform Behoud 
Zanderij behoefte om te reage-
ren op het debat van 18 januari. 
De wethouder lichtte tijdens het 
debat toe dat woningbouw op 
de Zanderij Noord niet de inten-
tie is van het college, maar dat het 
zij het ‘minuscule deurtje niet op 
slot wil doen’, en derhalve de op-
tie woningbouw als �nanciering 
voor natuur open wil houden. 
Ook stelde de wethouder dat het 
recht zou doen aan het partici-
patieproces. Als participanten er 
niet uit zouden komen, beslist de 
politiek.
Het debat  in de raad  deed voor-
komen dat, in het geval er geen 
�nanciering van buitenaf wordt 
gevonden voor natuurontwikke-
ling op de Zanderij, er een pro-
bleem zou ontstaan.  Alsof  na-
tuurontwikkeling op korte ter-
mijn gerealiseerd moet wor-
den. Natuurontwikkeling Zande-
rij staat  al jarenlang in de raads-
stukken als wens opgenomen. 
Maar dat betekent dan toch niet 
dat er nu zoveel haast is geboden, 
desnoods door woningbouw toe 
te staan ter �nanciering van na-

tuur. De gemeenteraad heeft ook 
een bestemmingsplan in 2013 
vastgesteld waarin is opgeno-
men dat er géén woningbouw 
mag plaatsvinden. De huidige es-
cape ‘woningbouw als optie’ doet 
daar geen recht aan en is ook niet 
nodig. Het initiatief tot de kader-
nota blijft onduidelijk. Laten we 
alles op alles zetten om te onder-
zoeken hoe natuurontwikkeling 
mogelijk is en op welke termijn 
en met welke fasering dat gerea-
liseerd kan worden. Realisatie op 
langere termijn heeft prioriteit 
boven woningbouw als compen-
satie voor natuur. Woningbouw is 
onherroepelijk, natuurontwikke-
ling faseren niet. Opnieuw dreigt 
er een historische vergissing ge-
maakt te worden.
Het handhaven van de optie wo-
ningbouw heeft tevens een sti-
mulerend e�ect op mogelijke 
speculatie. Immers, grondeige-
naren leven dan met de gedachte 
dat er meer geld uit te slepen valt. 
Daarmee bestaat de grote kans 
dat natuurontwikkeling duur-
der wordt. Met het open houden 
van de optie woningbouw bijt de 

gemeenteraad in eigen staart. 
Er moet een gedegen ontwikke-
lingsplan ten grondslag liggen 
aan subsidieaanvragen. We den-
ken daarbij aan nauwe samen-
werking met de PWN om aan-
sluiting te creëren met de door 
hen ingezette ontwikkeling. Daar 
moet alle energie op gericht zijn, 
waarbij we ons kunnen voorstel-
len dat de PWN daarin de ‘lead’ 
neemt.
Het Platform Behoud Zanderij wil 
graag uitgaan van de beste in-
tenties van het college en de ge-
meenteraad. Maar de optie wo-
ningbouw wordt door ons abso-
luut niet  begrepen. Het is prema-
tuur in stelling gebracht. Het ar-
gument dat het recht doet aan de 
inbreng van de participanten vin-
den wij niet valide. Het is juist een 
politieke verantwoordelijkheid 
om uitvoering te geven aan het, 
door de raad zelf vastgestelde, 
bestemmingsplan en het open 
karakter van Zanderij Noord de 
nodige bescherming te bieden. 
Ons advies: zet het minuscule 
deurtje op slot.
Platform Behoud Zanderij.

Argumenten tegen bebouwing Zanderij
Donderdag wordt er in de ge-
meenteraad opnieuw gespro-
ken over ‘Notitie Hoofdlijnen Ka-
dernota Zanderij Noord’. De PvdA 
heeft vier hoofdargumenten te-
gen het voorstel van het College. 
In een amendement en twee mo-
ties vraagt de PvdA om bijstelling 
van het voorstel.
Het College geeft niet aan wat 
precies bedoeld met het toestaan 
van ‘bouwmogelijkheden’. De 
toelichting van het College dat 
het slechts om een ‘minuscuul 
gaatje’ zou gaan, is niet in het be-
sluit terug te vinden. Voor een 
nieuw College is de toelichting 
dan ook van geen enkele waar-
de. Met het voorgestelde besluit 
wordt volgens de PvdA dan ook 
geen ‘kader’ voor natuurontwik-
keling vastgesteld, maar ‘ruim-

te’ voor gebiedsontwikkeling en 
woningbouw. Het College vraagt 
de Raad om het College te man-
dateren om ‘de kaders nader uit 
te werken, met inbegrip van de 
�nanciering van gebiedsontwik-
keling’. Met het besluit manda-
teert de Raad het College in fei-
te om het besluit (het toestaan 
van ‘bouwmogelijkheden’) uit te 
voeren. De Raad heeft op dat mo-
ment geen enkele formele be-
voegdheid meer over de uitwer-
king. En staat de Raad (formeel) 
buitenspel.
De door het bureau Hosper ont-
wikkelde modellen zijn helemaal 
niet zo onschuldig als het Colle-
ge zegt. Uit een onlangs naar de 
Raad gestuurde presentatie blijkt 
het om een stuk van 62 pagina’s 
met ideeën voor bebouwing te 

gaan. Het zijn volgens de PvdA 
dus niet zomaar wat grove schet-
sen die in een namiddag zijn ge-
maakt. Er is serieus over nage-
dacht.
Als natuurontwikkeling hét doel 
is, dan zou het eerder voor de 
hand hebben gelegen dat er drie 
modellen voor natuurontwikke-
ling zouden zijn gemaakt. Een 
model met een  minimale na-
tuurontwikkeling, een model met 
maximale natuurontwikkeling en 
een model er tussen in. Vervol-
gens zouden de kosten daarvan 
zijn berekend. En zouden de mo-
dellen voor het verkennen van 
draagvlak aan maatschappelij-
ke partijen en de Raad zijn voor-
gelegd.
Dave van Ooijen, fractievoorzit-
ter PvdA.

Spaaractie bij Deen: 
Winterspelen in Duckstad
Castricum - Klanten van Deen 
kunnen tot en met 3 maart spa-
ren voor Donald Duck-stickers. 
Het Donald Duck weekblad heeft 
een winterspelenalbum voor 
Deen gemaakt. In het album zijn 
nog niet alle verhalen compleet. 
De ontbrekende plaatjes ont-
vangt de klant als stickers. In het 

speciale album worden de lezers 
meegenomen naar de winterspe-
len in Duckstad. Bij elke tien eu-
ro aan boodschappen én bij spe-
ciale actieproducten worden stic-
kers weggegeven. Het albumis 
gratis bij twintig euro of meer aan 
boodschappen, zolang de voor-
raad strekt. 

Niet in de wieg gelegd voor succes?
Castricum - Ans Breetveld heeft 
als passie om zelfbewuste en 
leergierige mensen te helpen 
hun jeugdtrauma’s te overwin-
nen. Ze heeft van jeugdtrauma’s 
haar expertise gemaakt en is op-
geleid tot traumacoach en rela-
tiecoach. Op 20 februari start ze 
met een nieuw programma: ‘Zet 
kwetsbaarheid in voor succes’ op 
vijf dinsdagmiddagen.

,,Mensen met een achtergrond 
van jeugdtrauma geloven meer 
dan anderen dat ze geen succes 
verdienen”, vertelt zij. ,,Het gevolg 
is dat ze zich klein houden en niet 
succesvol zijn.  Veel mensen zijn 
bang voor verandering. Als al-

les blijft zoals het is, is het ze ver-
trouwd. Ook al zijn ze ongelukkig. 
Wat bekend is, is veilig. We zijn 
bang om ons gevoel van veilig-
heid op te geven. We blijven ons 
elke dag naar het werk slepen ter-
wijl we er geen voldoening in vin-
den. We blijven hangen in slechte 
relaties en we durven er niet uit te 
stappen.  Dat is nergens voor no-
dig. Want als we jeugdtrauma’s 
overwinnen en op een positieve 
manier onze kwetsbaarheid gaan 
inzetten, dan is succes voor ieder-
een heel gemakkelijk bereikbaar.”

 Dromen kunnen uitkomen!
 Wat ons in de weg zit om onze 
dromen uit te laten komen zijn 

onze gedachten en overtuigin-
gen over onszelf en de wereld, 
aldus Ans. ,,We denken dat we 
minder waard zijn dan anderen. 
We zien beren op de weg en we 
denken dat we er niets aan kun-
nen doen. We maken ons, onbe-
wust, voortdurend van alles wijs 
over onszelf en anderen.  Succes 
krijgen is eigenlijk heel simpel. 
Het enige wat we moeten doen is 
stoppen met geloven wat we al-
lemaal tegen onszelf zeggen. Dan 
is er niets meer dat succes in de 
weg zit.” 
Meer weten of aanmelden? Kijk 
op www.academievoorliefdeen-
geluk.nl/zet-kwetsbaarheid-in-
voor-succes.

Op de foto met voetbalhelden
Castricum - Mats Zeuntjes en 
Toon Koopmeiners waren vori-
ge week woensdag bij de Vomar 
in winkelcentrum Geesterum om 
handtekeningen uit te delen. Kin-
deren stonden hiervoor in de rij 

en als het even kon werd er een 
foto gemaakt met hun helden. 
Mats van acht en zijn broertje 
Seppe die vijf jaar oud is hadden 
dat geluk. De twee AZ-topspelers 
waren in het winkelcentrum van-

wege de spaaractie in de super-
markt waarmee klanten met kor-
ting een wedstrijd in de eredivi-
sie kunnen bezoeken. De Vomar 
is sponsor van de populaire Alk-
maarse voetbalclub.

,,Als het maar niet gaat vriezen”
IJsvogeltjes druk met hun broedsel

Limmen - Afgelopen vrijdag 
ging vogelaar en fotograaf Peter 
van Renen even bij de ijsvogel-
wand kijken die in 2015 op een 
particulier terrein is gerealiseerd; 
het was lekker week. Tot zijn gro-
te verbazing zag hij een paartje 
ijsvogels dat al druk in de weer 
zijn met het eerste broedsel. Dat 
is rijkelijk vroeg. 
De broedperiode van ijsvogel-
tjes is normaal eind maart tot 
en met augustus, met het nest 
wordt begin maart gestart, af-
hankelijk van de weersomstan-
digheden. Er zijn in Akersloot en 
Heemskerk meerkoeten gesig-
naleerd die het voorjaar in hun 
hoofd hebben. 
Peter: ,,Ook de koolmezen zijn 
druk in de weer bij hun nestkast. 
En ik zie meeuwen en mollen die 
denken dat het voorjaar begon-
nen is. Het is heel bizar, dit heb ik 
nog nooit meegemaakt. Als het 
maar niet gaat vriezen.”

Taxateur en veilinghouder komt 
in actie in De Oude Keuken
Castricum - Taxateur en veiling-
houder Arie Molendijk komt dins-
dag 13 februari van 14.00 tot 
17.00 uur naar restaurant De Ou-
de Keuken om oude en zeldza-
me boeken, handschriften en ou-
de bijbels voor het publiek op 
hun waarde schatten. Molendijk 
is vooral gespecialiseerd in oude 
geschiedenis, topogra�e, (staten)

bijbels en theologie. Ook oude 
foto’s, ansichtkaarten en albums 
zijn welkom. 
Hij geeft verder deskundig advies 
bij restauratie van kostbare boe-
ken, bijbels of boeken met een 
emotionele waarde. 

Het maken van een taxatierap-
port voor de verzekering is mo-

gelijk voor zeldzame boeken en 
bijbels en advies voor verkoop 
en inbreng voor een veiling. Voor 
taxatie of verkoop van een bi-
bliotheek of een partij moeilijk 
te vervoeren boeken kan even-
tueel een afspraak worden ge-
maakt. Een taxatie kost vijf euro, 
ongeacht het aantal te beoorde-
len boeken.



https://issuu.com/lijfengezondheid/docs/lijfengezondheid_januari_2018
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Streven naar een betere wereld

red eekers fficier in de 
rde van ran e assa

Castricum - Fred Beekers (67) 
kreeg donderdag tijdens zijn af-
scheid van Resto VanHarte een 
wel zeer bijzondere onderschei-
ding. De oprichter, directeur en 
ambassadeur van deze stichting 
is bij Koninklijk Besluit van 15 ja-
nuari benoemd tot O�cier in de 
Orde van Oranje-Nassau. 
Hij ontving zijn onderschei-
ding in Amsterdam uit handen 
van burgemeester Mans. Bee-
kers was de eerste onbezoldigd 
medewerker van Artsen zonder 
Grenzen in Nederland. Hij zet-
te na Frans voorbeeld het Emer-
gency management in crisisge-
bieden van de organisatie op en 
was tussen 1984 en 1992 in di-
verse oorlogs- en rampgebieden 
actief.
Daarnaast was de geboren Eind-
hovenaar betrokken bij Save the 
Children in Afrika, waar hij mede 
een onderwijsprogramma voor 
kinderen op het platteland op-
zette, en werkzaam was als VN 
-rampen expert bij de Ethiopi-

sche overheid. In opdracht van 
People Act Together was Bee-
kers actief voor projecten ge-
richt op mensenrechten, onder-
wijs en gezondheid in Somalië 
en Ethiopië.  Daarnaast was hij 
binnen de politiek voor de CDA-
fractie in de Tweede Kamer werk-
zaam, onder andere als lid van de 
Commissie Ontwikkelingsbeleid. 
Beekers’ toewijding als oprich-
ter, directeur en ambassadeur 
van de Stichting VanHarte ston-
den donderdagavond centraal. 
Tijdens zijn vrijwilligerswerk in 
Den Haag, voor de boodschap-
penbegeleidingsdienst, kwam 
hij in aanraking met de proble-
matiek van eenzaamheid en so-
ciale uitsluiting. Vanuit diepe 
maatschappelijke betrokken-
heid richtte hij toen VanHarte op, 
in het bijzonder voor mensen die 
wel wat extra aandacht kunnen 
gebruiken. 

Resto VanHarte beheert inmid-
dels meer dan vijftig buurtres-

taurants die door enkele pro-
fessionals maar vooral door ve-
le vrijwillige krachten worden 
gerund. Sinds de oprichting zijn 
er meer dan een miljoen maal-
tijden geserveerd en evenzo-
veel ontmoetingen in wijken en 
buurten geweest. Beekers bouw-
de aan een stevig netwerk, van 
wijkagent tot imam, van onder-
nemer tot politicus. De VanHar-
te-eettafel verbindt nationalitei-
ten, leeftijden, culturen met el-
kaar. Burgemeester Mans haal-
de in zijn toespraak woorden 
van oud-minister Pieter Winse-
mius aan over de decorandus: 
,,Hij heeft hoop gebracht waar 
alles verloren leek en een vonk-
je warmte laten overspringen 
op mensen die zich alleen voel-
den. Hij was een bron van opti-
misme en je kon niet anders dan 
een beetje blij zijn als je Fred te-
gen kwam. Stilletjes, maar altijd 
bezig met zijn streven naar een 
betere wereld.” Foto: Vincent van 
den Hoogen. 

K nstfietsro te
Castricum - De voorbereidingen 
voor de 23ste Kunst�etsrouzijn 
in volle gang. De Kunst�etsroute 
2018 vindt plaats in het weekend 
van 2 en 3 juni. De o�ciële ope-
ning is op vrijdagavond 1 juni in 
Cultureel Centrum Nieuw Gees-
terhage met een concert van de 
docenten van Toonbeeld. Vanaf 

 il itstel 
aan ak 
Regio - Op 19 januari maakte 
de Provincie bekend dat de aan-
pak van de N246 (Alkmaar-Zaan-
stad) uitgevoerd zal worden rond 
de zomer van 2018. Tegelijker-
tijd vinden gedurende heel 2018 
werkzaamheden plaats aan de 
Leeghwaterbrug bij Alkmaar, 
waar het aantal rijstroken is te-
ruggebracht en de rijsnelheid is 
verlaagd. 
Dit betekent dat gedurende een 
half jaar gelijktijdig gewerkt zal 
worden aan de N246 en de Leeg-
hwaterbrug (N242). De regiona-
le VVD-fracties van Alkmaar, Ber-
gen, Castricum, Heerhugowaard, 
Heiloo, Langedijk, Schagen en 
Uitgeest voorzien vele maanden 
verkeersleed en doen een klem-
mend beroep op de provincie om 
de dreigende verkeerschaos voor 
de regio Alkmaar af te wenden.
Bij de komende werkzaamheden 
aan de Leeghwaterbrug wordt de 
brug in de rijrichting A9 compleet 
vervangen. VVD-fractievoorzitter 
John van der Rhee van Alkmaar: 
,,Bij het eerdere onderhoud aan 
de Leeghwaterbrug is duidelijk te 
zien geweest hoe belangrijk deze 
verkeersader voor de automobi-
list in de regio is. Toen het verkeer 
dáár vastliep, ook omdat de brug-
gen gewoon open bleven gaan 
voor de scheepvaart, stond heel 
Alkmaar stil. Inwoners en onder-
nemers van alle plaatsen in deze 
regio hebben daar heel veel last 
van gehad.”  De werkzaamheden 
aan de genoemde bruggen van 
de N246 zijn naar verwachting 
eind 2019 afgerond. De parellel-
weg en de rotonde bij De Woude 
zijn eind 2020 klaar.

et kee  ka ioensc a
Regio - Op zaterdag 3 februari 
wordt in het Clusius College voor 
de tweede keer gestreden om het 
kampioenschap keezen. Muziek-
vereniging Emergo Castricum is 
organisator van de avond. 
Vorig jaar streden er 72 deelne-
mers tegen elkaar en kwam Bas 

Harmse als kampioen uit de bus. 
Hij komt zijn titel dit jaar dan ook 
verdedigen. Nieuw dit jaar is dat 
er individueel wordt gespeeld, 
dus niet meer in koppels. Vooraf-
gaand aan elke van de drie ron-
des worden de koppels en dus 
ook de tegenstanders door mid-

del van loting bepaald. Deelname 
kostvijf euro, dit kan aan de deur 
betaald worden. De zaal is vanaf 
19.15 open en het toernooi start 
om 20.00 uur. 

Om organisatorische redenen is 
deelname alléén mogelijk door 
vooraanmelding. Dit kan door 
een mail te sturen naar info@
emergo.org. De inschrijftermijn 
sluit vrijdag 2 februari.

ratis infor atieavond 
over idkanker in lk aar
Alkmaar - Huidkanker komt in 
ons land steeds vaker voor. Het is 
een van de meest voorkomende 
huidziekten. Daarnaast is het de 
meest voorkomende vorm van 
kanker. Een op de vijf Nederlan-
ders krijgt in zijn of haar leven 
huidkanker. In tien jaar tijd is het 
aantal mensen dat de diagnose 
huidkanker krijgt verdrievoudigd 
van 15.000 naar ruim 50.000 per-
sonen per jaar. 
Op dinsdag 6 februari organiseert 
Centrum Oosterwal een gratis in-
formatieavond over huidkanker. 
Aan de hand van veel beeldmate-
riaal bespreken dermatologen dr. 
Daniel Kadouch en Frans Roswei-

de diverse vormen van huidkan-
ker. Tijdens deze avond komen de 
meest voorkomende vormen van 
huidkanker aan bod; hoe deze te 
herkennen zijn, wat de oorzaken 
zijn en hoe ze behandeld worden. 
Ook is er aandacht voor preven-
tieve maatregelen. Uiteraard is er 
mogelijkheid om vragen te stel-
len. 

De informatieavond begint om 
19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. 
Adres: Comeniusstraat 3 te Alk-
maar. Voor deze avond dient men 
zich aan te melden via info@cen-
trum-oosterwal.nl of telefonisch 
via 072-5157744.

irit ele fa iliebe rs
Regio - Op zondag 11 februa-
ri vindt in Het Behouden Huis 
te Oudkarspel de negende edi-
tie plaats van de spirituele fami-
liebeurs. Bezoekers kunnen zich 
tussen 11.00 en 17.00 uur laten 
inspireren en informeren. De toe-
gangsprijs bedraagt zes euro en 
een kennismakingsconsult van 
twintig minuten kost maximaal 
vijftien euro. 

Het Behouden Huis is een zo-
juist gerenoveerde locatie aan de 
Dorpsstraat 850 in de gemeen-
te Langedijk, slechts vijftien mi-
nuutjes boven Alkmaar. 
Nicole van Olderen organiseert 
sinds 1999 de spirituele beurs in 
Haarlem. Deze beurs staat be-
kend om de ontspannen sfeer en 
de kwaliteit van de deelnemers. 
Haar vriend Dick Schoenmaker 
woont in Oudkarspel. Nicole: ,,Tij-
dens een bezoek aan Het Behou-

den Huis voelde dit gebouw als 
een passende jas en was de be-
slissing snel genomen om daar 
een spirituele familiebeurs te or-
ganiseren. Nu komen we alweer 
voor de negende keer! Het is �jn 
om de deelnemers met elkaar te 
verbinden en de bezoekers de 
gelegenheid te geven om kennis 
te maken met wat er te vinden is 
in de regio.’’ Op de beurs zijn me-
diums. Neem een foto of voor-
werp mee. Er zijn tarot- en kaart-
leggers, een magnetiseur, een 
kindercoach, healing, massage, 
handlezen, auratekeningen, win-
keltjes met sieraden en helende 
stenen en tweedehands spiritu-
ele boeken, een kinderhoek en 
altijd nieuwe deelnemers uit de 
omgeving. Kijk voor de volledige 
lijst met deelnemers op www.nic-
kysplace.nl/beurs of bel voor in-
formatie naar Nicole van Olderen 
(06 41041509).

oe ik ilbi les nl on  en o d 
be eleidt naar betere ci fers
Regio - Via ikwilbijles.nl wordt bij-
les in diverse vakken voor de mid-
delbare school, het MBO en het 
HBO toegankelijk. Daarnaast be-
geleidt het team studenten bij 
het schrijven van hun scriptie zo-
dat ze met een mooi cijfer kun-
nen afstuderen.

Met ruim vijf jaar ervaring is ik-
wilbijles.nl een gerenommeer-
de speler op het gebied van bij-
lessen en scriptiebegeleiding. Er 
wordt gewerkt met ervaren do-
centen die weten hoe ze scholie-
ren en studenten helpen en moti-

veren betere resultaten te halen.
97 procent van de leerlingen en 
studenten die hier worden gehol-
pen is meer dan tevreden over de 
bijlessen. Negen op de tien stu-
denten haalt zijn of haar toets na 
de bijlessen. Op de review-pagi-
na van de website is te lezen wat 
leerlingen, studenten en ouders 
over de begeleiding zeggen.

Zweten op de scriptie omdat het 
lastig is om aan alle eisen te vol-
doen? Of wel tevreden, maar la-
dingen met (onduidelijk) feed-
back? Geen paniek! Vele andere 

studenten lopen hier ook tegen 
aan. Ook zij willen studievertra-
ging voorkomen en zo snel mo-
gelijk afstuderen. Voor wie wor-
stelt met de scriptie, is ikwilbijles.
nl een echte uitkomst.

En wie veel voorkomende fou-
ten maakt, waardoor de toets ver-
pleegkundig rekenen niet wordt 
gehaald is er één-op-één bijles, 
waardoor het vak medisch reke-
nen eenvoudiger wordt. 
Kijk op de website: www.ikwilbij-
les.nl of stuur een app naar 06-
83446634.

in vri kaarten voor de be rs
Regio - Van 22 tot en met 25 fe-
bruari is het weer tijd voor het 
grootste motorspektakel van Ne-
derland; de MOTORbeurs Utrecht. 
Motorrijders en -liefhebbers vin-
den hier werkelijk alles wat met 
motoren te maken heeft. Van gro-
te motorenhandelaren tot reisor-
ganisaties, motorclubs, motorver-

huur en gereedschap en heel veel 
meer. Op MOTORbeurs Utrecht 
tonen bijna alle importeurs, dea-
lers en handelaren hun nieuwe 
modellen voor het aankomende 
seizoen en een uitgebreid aan-
bod jonge occasions. 
Daarnaast staan er traditiege-
trouw spectaculaire en leuke ac-

tiviteiten op het programma. Net 
als voorgaande jaren barst de 
Jaarbeurs in Utrecht uit zijn voe-
gen van de actie. 
Wie in aanmerking wil komen 
voor twee vrijkaarten kan een e-
mail sturen naar of dat schriftelijk 
doorgeven, geadresseerd aan de-
ze krant.

half mei zal in de foyer van Gees-
terhage de centrale tentoonstel-
ling van start gaan met werk van 
alle deelnemende kunstenaars. 

De kunst�etsroute omvat in to-
taal 25 stops. Op elke stop pre-
senteren een of meer kunste-
naars hun nieuwe werk. Deze 
week organiseert de Werkgroep 
Kunst�etsroute op donderdag 

1 februari bij Toonbeeld een in-
formatieavond voor deelnemers 
en geïnteresseerden. De bijeen-
komst vindt plaats om 20.00 uur. 
De Werkgroep is door vertrek van 
twee ervaren leden dringend op 
zoek naar nieuwe krachten. Liefst 
mensen met enige administratie-
ve en �nanciële ervaring. Meer in-
formatie via kfr-castricum@out-
look.com, 
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Tios zet Sunn Dekker in het zonnetje
Castricum/Limmen - Zaterdag-
middag was de sporthal De Bloe-
men goed gevuld voor een dans- 
en turndemonstratie van Tios om 
de actie ‘Let Sunn Shine!’ te steu-
nen. 
De goedlachse Sunn Dekker (7) 
heeft een zeldzame ziekte, Neu-
ro�bromatose (NF1). Oorzaak? 
Een ‘foutje’ in het DNA waardoor 
zij te weinig van een bepaald ei-
wit (neuro�bromine) in haar li-
chaam heeft. Dit leidt tot onge-

remde celgroei en dus tumo-
ren. In de basis zijn de tumo-
ren bij NF goedaardig, maar bij 
Sunn belemmeren ze het functi-
oneren van haar rechterbeen, de-
ze is langer (6 cm) en voller. En 
ze moet oppassen met stoten en 
vallen omdat dit veel pijn doet. 
Overal kunnen tumoren opdui-
ken en lichamelijke beperkingen 
veroorzaken zoals scheefstand, 
blindheid, pijn, uiterlijke misvor-
mingen, kanker et cetera. Sunn 

sport sinds een aantal maanden 
met veel plezier bij Tios en kan 
ondanks haar fysieke ongemak 
meedoen met haar leeftijdsgeno-
ten in de les van juf Caroline Wel-
boren. Het idee om deze uitvoe-
ring in het teken van Sunn te zet-
ten kwam bij Samantha Droog 
vandaan. 
Het werd een prachtige uitvoe-
ring waarbij weer een hele mooie 
opbrengst is gedoneerd aan 
Stichting Neuro�bromatose.

Schooltoernooi tafeltennis
Castricum - Afgelopen zondag is in het tafeltennisgebouw aan de Gobatstraat het jaarlijks schooltoernooi 
tafeltennis gehouden. Twintig kinderen van groep 6,7 en 8 van diverse scholen streden tegen elkaar. De 
beste spelers waren; groep 6; Sarah Miari van het Helmgras, groep 7; Nijse de Graaf van Visser ‘t Hooft en 
van groep 8 was de beste speler Amrou Abou Zaid van de Montessorischool.

Nieuwe shirtsponsor vv Limmen jo10-1

Regio - Limmen - Limmen jo10-1 is door de �rma Nijssen Jr. voorzien van een nieuw tenue. De spelers zijn 
erg blij met de prachtige shirts en zijn zo helemaal klaar voor de tweede seizoenshelft. Op de foto staand 
rechts Erik-Jaap Kroone van Nijssen Jr. die de shirts aan het team overhandigde.

Laatste strand- en duinloop
Bakkum - Op zondag 4 februa-
ri organiseert Atletiek Vereniging 
Castricum de laatste van de vier 
strand- en duinlopen van dit sei-
zoen. Iedereen kan meedoen. Be-
ginnende lopers kunnen mee-
doen aan de loop over 4 kilome-
ter. De gevorderde lopers kunnen 
kiezen voor 8,8 km of 12,4 km. De 
jeugd van vijf tot en met twaalf 
jaar kan meedoen aan de specia-
le jeugdloop over 2,3 km. Ouders 

kunnen met de kinderen meelo-
pen. Jeugd vanaf twaalf jaar kan 
ook kiezen voor de 4 km. Inschrij-
ven kan tot en met vrijdagavond 
2 februari  via www.avcastricum.
nl. Inschrijven op de dag zelf kan 
ook, dat is alleen iets duurder. Al-
le routes starten vanaf de atle-
tiekbaan aan de Zeeweg. De kor-
te afstanden (2,3 km en 4 km) 
starten om 10.15 uur. De langere 
afstanden om 10.45 uur.

Bol toont zich koploper
Castricum - De eerste wedstrijd 
na de winterstop bracht voor FC 
Castricum niet de gewenste om-
mekeer in de competitie. Koplo-
per BOL ging met een 7-0 over-
winning huiswaarts. De Castri-
cummers keken na ruim twintig 
minuten al tegen een 0-3 achter-
stand aan.
In de zevende minuut kwam Ela-
rio Zweet alleen voor de keeper 
niet tot scoren, waarna de te-
genaanval direct 0-1 betekende 
door Steven Glas. Twee zeer du-
bieuze beslissingen van scheids-
rechter Westland beslisten in fei-
te de wedstrijd. Eerst mocht Siet-
se Brandsma na een duidelijk 
handsgeval de 0-2 binnenschie-
ten en twee minuten later kreeg 
FCC-aanvoerder Stef Zeilstra een 
vrije schop tegen omdat hij de 
scheidsrechter attendeerde op 
een oogblessure van Roy van 

Soest, van waaruit opnieuw Siet-
se Brandsma door de verbouwe-
reerde FCC-defensie liep en de 
0-3 aantekende. Sebastiaan We-
ber bracht als invaller na de rust 
nog wat extra elan, maar de slech-
te omschakeling bij balverlies gaf 
BOL kans op kans. In de zestig-
ste minuut vervolmaakte Siet-
se Brandsma zijn hattrick, waar-
na via goals van Alex van Enoo 
en Martijn Ton de score nog op-
liep naar 0-7. Omdat de concur-
renten OSV en HBOK allebei won-
nen, bedraagt de achterstand van 
FC Castricum nu negen punten 
op Amstelveen Heemraad, dat za-
terdag de tegenstander zal zijn. 
Er zal dan toch echt gewonnen 
moeten worden, anders wordt 
handhaving in de tweede klas-
se nu al moeilijk en dat met nog 
veertien wedstrijden te gaan.

Geen verrassing
Akersloot - Henk Verdonk junior 
is nog steeds bezig met een aan-
eenschakeling van overwinnin-
gen bij de KPB-mountainbikecup. 
Ferry Karssen, Vincent Beentjes 
en de jonge Bruno van Beek volg-
den donderdagavond op sport-
complex De Cloppenburgh.

Nederlaag voor 
Vredeburg
Limmen - Vrijdag speelde schaak-
vereniging Vredeburg ronde zes-
tien.  Het eerste viertal ontmoet-
te thuis het sterkere Het Spaan-
re uit Haarlem en moest dan ook 
berusten in een 3-1 nederlaag. Al-
leen Adri Beentjes wist de eer te 
redden met een overwinning. 

Atleten in actie
Regio - Afgelopen weekend kwa-
men weer verschillende atleten 
van de topsportgroep bij AV Trias 
in actie. In Apeldoorn werd de AV 
PEC Indoor gehouden, de groot-
ste Nederlandse indoorwedstrijd, 
afgezien van het Nederlands 
kampioenschap. 
Hoogspringer Stan Nijhuis won 
in zijn categorie door een hoog-
te van 1.95m te springen. Nienk 
Madderom werd tweede op de 
60 meter horden door een ex-
treem snelle 8.67 neer te zetten. 

Jay Beelen werd derde in de ca-
tegorie Jongens A in 8.17. Sarah 
Dekker liep een PR op de 60 me-
ter in 8.17. Laura de Witte won de 
dames 400 meter in een tijd van 
54.72. Maureen Ellsworth liep op 
dezelfde afstand 55.59 en werd 
vijfde. 
Lisanne de Witte liep een indoor-
wedstrijd in Wenen. Zij kwam 
daar tot een 54.41 en liep daar-
mee de snelste jaartijd voor de 
dames. Te verwachten is dat dit 
nog �ink wordt aangescherpt, 
omdat zowel Lisanne als zus Lau-
ra een gooi gaan doen naar het 
WK limiet, dat staat op 53.15.

Hans Touber is de biljartkampioen
Castricum - Vorige week don-
derdag  zijn in het Biljartcen-
trum Castricum de winterkam-
pioenschappen van Biljartver-
eniging ‘t Steegie gespeeld. De 

acht best geplaatste spelers stre-
den om het kampioenschap. Na 
een spannende �nalepartij kon 
Hans Touber zich de nieuwe win-
terkampioen noemen. Als goe-

Topprestatie 
Frans Lute
Castricum - Zijn sterke spel van 
de afgelopen weken zette Frans 
Lute onverdroten voort bij bil-
jartvereniging Wik in zijn partij 
tegen Peter Groenendal. Hij pak-
te op magistrale wijze de winst 
met een stijgingspercentage 
van 114%. Peter opende de par-
tij met een score van elf carambo-
les in de eerste beurt en had na 
vijf beurten een voorsprong van 
zestien caramboles. Maar toen 
kwam Frans pas goed op stoom. 
In de laatste twaalf beurten spat-
te de kwaliteit er vanaf met drie 
series van boven de twintig ca-
ramboles en een slotakkoord van 
veertien caramboles. Peter kon 
onvoldoende tegengas geven 
en �nishte vijf procent onder zijn 
moyenne. 

de tweede eindigde  Sjaak Stuif-
bergen. De derde en vierde plaats 
gingen naar Giel de Reus en Toon 
Stuifbergen. Foto: Frank Brugge-
ling.

Spektakel op 
nieuw parcours

Castricum - De atleten van TDR 
stonden dit weekend aan de 
start van de Mastboscross in 
Breda. De Mastboscross is een 
van de vijf grote wedstrijden in 
het Nationaal Crosscircuit. Mi-
chel Butter en Edwin de Vries 
werden twee en drie op de lan-
ge cross. De mannen overbrug-
de in zes rondes een afstand van 
10.818 kilometer. Zowel Butter 
als De Vries startte de wedstrijd 
gedurfd en voortvarend. De Oe-
gandees van wereldklasse ‘Joel 
Ayeko’ won uiteindelijk de wed-
strijd. Vijftig seconden achter De 
Vries werd teamgenoot Mahadi 
Abdi Ali zesde.
Bram Anderiessen liet er geen 
gras over groeien in zijn race bij 
de A-jongens. Direct vanaf de 
start drong Anderiessen de kop 
op, in zijn kielzog gevolgd door 
Luuk Maas. Twee rondes voor het 
einde was het zeker dat de TDR-
atleet ging winnen.
De korte cross bij de vrouwen 
ging er heel anders aan toe. 
Drie vrouwen waren zeer aan el-
kaar gewaagd in deze race over 
slechts 2637 meter. In de laatste 
ronde stapte concurrente Karin 
Nieuwenhuizen noodgedwon-
gen uit de race en zo ontstond 
een tweestrijd tussen Lotte Krau-
se en Dagmar Smit dat zich ont-
aarde in een lange eindsprint 
naar de �nish. 
Krause verloor dit nipt op een 
seconde en behaalde weer een 
tweede plek.
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Expositie van Mineke de Geest-Kok
Castricum - Bloemen zijn deze 
maand in galerie Streetscape vol-
op ‘in bloei’ te zien! Zaterdag 3 fe-
bruari van 16.00-18.00 uur is de 
opening van nieuwe exposities 
waarbij iedereen welkom is. 

Olieverfschilderijen van Mine-
ke de Geest-Kok zijn te zien van-
af 2 februari. Mineke kan zichzelf 
totaal verliezen in het tekenen, 
schilderen en tuinieren. ,,Het is zo 

heerlijk om creatief bezig te zijn, 
vooral als het helemaal uit jezelf 
komt. Tuinieren is ook schilderen 
met levend materiaal. In het be-
gin tekende en schilderde ik van 
alles na. Het was wel goed maar 
het kwam niet uit mezelf. Op een 
gegeven moment durfde ik me te 
laten gaan op het doek. Een van 
de eerste schilderijen die ik op die 
manier gemaakt heb, is het paar-
se olieverfschilderij met �es, gla-

zen en druiven, te zien in haar lo-
go op www.vinesprit.nl. 

Mia Wijten, dorpsdichter Bob van 
Leeuwen en Saskia Steenbakkers 
dragen bloemrijke poëzie voor 
uit eigen werk tijdens de opening 
van de exposities van Mineke de 
Geest-Kok en Ingeborg Deppe. 
Gratis toegang. De portretfoto 
van Mineke de Geest-Kok is ge-
maakt door Saskia Steenbakkers.

Muziekwerkplaats on stage

Limmen - De leerlingen van de 
Muziekwerkplaats Limmen lieten 
zaterdag horen wat zij tijdens de 
wekelijkse muzieklessen van de 
Limmer muziekschool geleerd 
hebben. Een heel scala aan in-
strumenten kwam langs op deze 
avond: piano, gitaar, slagwerk, vi-
ool, dwars�uit en keyboard. Ook 
de zangleerlingen stonden op de 
planken met liedjes van Kinderen 

voor Kinderen en zangeres Adele.
Er werd solo gespeeld, maar ook 
met cd of docentenbegeleiding. 
De drumleerlingen verbaasden 
het publiek met ruige rockmu-
ziek en de improvisaties op de 
dwars�uit werden door het pu-
bliek gewaardeerd. Alle muziek-
stijlen kwamen aan bod en de 
leerlingen zijn weer wat podium-
ervaring rijjker.

Vrolijke Merrie 
zoekt vrijwilliger
Regio - De Vrolijke Merrie, een 
ontmoetingsplek van Reigers-
hoeve voor mensen met demen-
tie in Heemskerk, is op zoek naar 
een vrijwilliger die als chau�eur 
voor vervoer zorgt, met name 
voor vrijdag en de zaterdag. Er is 
een auto en een busje aanwezig. 
Meer informatie tel.: 0251-
207026. 

Speel-o-theek 
voor carnaval
Castricum - Kinderen die met 
carnaval spiderman, ridder, 
draak, indiaan, lieveheersbeest-
je of Frozen meisje willen zijn, 
doen er goed aan met hun ou-
ders bij de speel-o-theek langs 
te gaan. Hier is verkleedkleding 
te leen en er is veel keuze. Alle le-
den mogen één stuks verkleed-
kleding gratis lenen en alle nieu-
we leden mogen twee stuks gra-
tis meenemen. Een lidmaatschap 
is vijf euro per kwartaal, maar kan 
ook kosteloos voor wie eens per 
maand meehelpt. De speel-o-
theek is elke dinsdag open van 
9.00 tot 10.00 uur, woensdag van 
15.00 tot 16.00 uur en op zater-
dag van 11.00 tot 13.00 uur in ba-
sisschool De Sokkerwei.

Pubquiz, Irie Chef, LaMorta, Malignity 
en GhostMind deze week in Bakkerij
Castricum - Donderdag 1 februa-
ri is er een pubquiz in De Bakkerij.
Een team kan maximaal uit vijf 
mensen bestaan. Aanmelden via  
via pub@vriendenvandebakkerij.
nl. Cafe open om 20.00 uur, en-
tree een euro.

Vrijdag 2 februari staat Irie Chef 
op het programma. Irie Chef is 
een project van multi-instru-
mentalist en producer Loek Hau-
wert. Na meer dan tien jaar spe-
len met verschillende ska- en reg-
gaebands  begint hij voor zich-
zelf. Café open om 21.00 uur. En-
tree gratis.
Zaterdag 3 februari: The Black Pla-
gue Tour met LaMorta, Malignity 
en GhostMind. LaMorta speelt 
Deathmetal in de stijl van Six Feet 
Under, Entombed AD, Hail of bul-
lets en Bolt thrower. De groove, 
net zoals de agressiviteit, is be-
langrijk en kenmerkend voor de 

Caitlin ontwikkelt wikkel 
voor eerlijke chocolade 
Castricum - Clusiusleerling Cait-
lin Stam uit 3G heeft een winkel 
ontworpen voor het project keu-
zevak Marketing/Ondernemen 
van het Clusius College Castri-
cum. 

Samen met andere  leerlingen 
vormt Caitlin een groepje dat de 
keuzevakken Marketing en On-
dernemen volgt. Zij schrijven bij 
deze reep een marketing -en on-
dernemersplan. Dat betekent dat 
ze onder andere concurrentie-
onderzoek en doelgroeponder-
zoek doen en dat kostprijsbere-
keningen maken. Ze maken hier 
een verslag over en presenteren 
dat met een marketingcampagne 

aan een jury. De fairtrade choco-
lade van de Chocolademakers, de 
groene visie van het Clusius Col-
lege en de ondersteuning  van de 
Rabobank Noord Kennemerland, 
die het ondernemerschap stimu-
leren, komen mooi samen op de 
door haar ontwikkelde wikkel om 
chocolade. Binnenkort komt ook 
de pure versie van de reep op de 
markt waarvoor momenteel door 
een andere groep een wikkel ont-
worpen wordt. De reep wordt de 
komende weken verkocht op de 
markt in Castricum bij de Clusi-
us marktkraam. De cacaoboeren 
krijgen via de Chocolademakers 
een eerlijke prijs voor hun pro-
duct. Foto: V. Veltman.

Poging inbraak
Akersloot - Zaterdag 27 janua-
ri om 2.15 uur is geprobeerd in te 
breken in een schuur aan de Bos-
chweg. Dat is niet gelukt. De deur 
werd wel vernield.

Fietser ten val
Castricum - Vrijdag 26 janua-
ri rond 11.00 uur vond een ver-
keersongeval plaats op de Stati-
onsweg. De bestuurder van een 
personenauto parkeerde zijn 
voertuig in een parkeervak. Hier-
na opende de passagier de deur 
om uit te stappen. Hierbij is er  
vermoedelijk niet gekeken of er 
nog verkeer aan kwam. Een pas-
serende �etser schampte de deur 
en kwam vervolgens ten val.

muziek van LaMorta. Malignity, 
brengt slepende gitaren met new 
age metalpartijen ondersteund 
met een doordringende bass lijn 
van Sjors Bogaart. 

Frontman Alexander Schuilen-
burg bekroont de sound met zijn 
diepe tot rauwe grunts en zorgt 
voor een goede interactie met 

het publiek. Ghostmind  is een 
trash metal band. Met invloeden 
van de kanten van Kreator, slay-
er, megadeth maar ook het me-
lodische spel van Steve Vai vind 
plaats in deze  trash. Een redelij-
ke nieuwkomer maar toch een 
band om in de gaten te houden. 
Zaal open: 21.00 uur. Entree: vijf/
vier euro. 

Sokkerwei fuseert niet met Juliana 
van Stolberg, maar met de Klimop
Castricum - Schoolbestuur ISOB 
onderzoekt de mogelijkheden 
voor een fusie van de Sokkerwei 
en de Klimop. Het formele sa-
mengaan kan mogelijk al per 1 
augustus 2018. ,,Ouders die kie-
zen voor de Sokkerwei als school 
voor hun kind, zijn ervan verze-
kerd dat hun kind de schoolloop-
baan op de huidige locatie van 
de Sokkerwei kan doorlopen”, 
zegt Robert Smid, directeur-be-
stuurder van de ISOB. ,,Ook blijft 
de werkgelegenheid voor het 
personeel op beide scholen bij 
de ISOB gegarandeerd.”
Eerder onderzocht de ISOB een 
fusie tussen de Sokkerwei en de 
Juliana van Stolberg, die fysiek 

stukken dichter bij elkaar liggen. 
De aanpak van het onderwijs op 
beide scholen verschilt echter te 
veel om op korte termijn succes-
vol samen te gaan, zodat dit fu-
sieproces is gestopt. Voor dit sce-
nario vreest Smid nu niet. Beide 
scholen zijn enkele jaren gele-
den begonnen met een vernieu-
wend onderwijsconcept, geper-
sonaliseerd leren.
,,De afgelopen tijd is al de nodi-
ge synergie ontstaan tussen de 
leerkrachtenteams van de Sok-
kerwei en de Klimop, doordat 
enkele leerkrachten elkaar op-
zochten om ervaringen en idee-
en uit te wisselen”, aldus Smid. 
De betrokken teams, ouders en 

MR’en zijn op de hoogte gesteld 
en op informatie-avonden ver-
der geïnformeerd. 
De scholen tellen momenteel 
105 (de Sokkerwei) en 122 (de 
Klimop) leerlingen. Na enke-
le jaren van krimp groeien bei-
de scholen weer enigszins, me-
de dankzij het vernieuwende on-
derwijsconcept dat in 2016 is in-
gevoerd.
ISOB (Intergemeentelijke Stich-
ting Openbaar Basisonderwijs) 
bestuurt twintig basisscholen 
met totaal zo’n 2800 leerlingen 
in Alkmaar, Bergen, Castricum in-
clusief Akersloot, Heiloo en Uit-
geest. In Castricum gaat het om 
vier scholen. 

Veranderingen bij Johan, 
Ida en Simone Bakker
Castricum - Lijstenmakerij Bij 
Bakker is al jaren een begrip in 
Castricum. Al sinds 1983 is de 
winkel gevestigd op de Dorps-
straat 102. Maar vanaf 1 februari 
gaat er een hoop veranderen. Ida 
en Johan hebben besloten om te 
stoppen met de lijstenmakerij. Zij 
willen een stapje terugdoen. Lijs-
tenmaker Ton Verduin start een 
eigen bedrijf: ‘Zes Planken’ en 
breidt zijn vak als meubelmaker/

timmerman verder uit. De ‘snoep-
winkel voor kunstenaars’ van Si-
mone Bakker blijft wel bestaan, 
waar alle benodigdheden voor 
kunstschilders te koop zijn. Hier 
worden nog wel standaardlijsten 
en op maat gemaakte passe par-
touts verkocht. Het pand aan de 
Dorpsstraat staat te koop en zo-
dra er een koper is wordt voor 
dochter Simone gezocht naar een 
ander pand.

Samen op zoek 
naar bosuilen
Castricum - De Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland houdt 
op 16 februari een avondexcur-
sie voor jongeren waarbij op zoek 
wordt gegaan naar bosuilen met 
uilenroeper Arend de Jong. Hij 
bootst het geluid van de uilen 
na. Als het goed is antwoorden 
de bosuilen en laten zij zich even 
zien. Er wordt verzameld op de 
parkeerplaats bij De Hoep. Aan-
vang 19.30 uur en gratis deelna-
me. Begeleiders zijn welkom. Fo-
to: Cees Baart.
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Molenbrood Oude Knegt 
nu bij Bakkerij Bak’m  
Bakkum - Bakkerij Bak¹m, ge-
vestigd op het landgoed Duin 
en Bosch te Bakkum, heeft haar 
assortiment uitgebreid met het 
molenbrood ‘de Oude Knegt’. 
Een nieuw product dat voor vijf-
tig procent uit biologische tar-
we en vijftig procent uit biolo-
gisch speltvolkoren bestaat. Bei-
de soorten meel komen van 
graan dat is gemalen door de mo-
lenaars van de Oude Knegt uit 
Akersloot. Bij Bak’m wordt op am-
bachtelijke wijze van deze grond-
sto�en, met water, een eigen de-
sem en een beetje zeezout mo-
lenbrood gemaakt. 
Het molenbrood wordt op 
woensdag gebakken en verkocht 

aan klanten die op het landgoed 
in Bakkum wonen of uit de buurt 
komen. ,,Het is een puur lokaal 
product”, lacht Dominique Omes, 
de ondernemer en bakker van 
Bak’m. ,,Lokaal gemalen, lokaal 
gebakken en ook lokaal gege-
ten.” Het molenbrood maakt Do-
minique op als een bol, het rijst  
‘s nachts in een mandje en barst 
bij het bakken open ‘op de knoop’. 
Het molenbrood heeft een lekker 
knispertje. Dit komt doordat de 
molen grover maalt, met als ge-
volg meer gries in het meel. Naast 
verkoop in de winkel verkoopt 
Bak’m ook aan de horeca zoals De 
Oude Keuken en Hof van Kijk Uit, 
afnemers met eveneens een ide-

ele doelstelling. Dominique werkt 
nauw samen met Reakt, een or-
ganisatie die mensen met psy-
chische problemen helpt om het 
leven op het gebied van wonen, 
werken en zorg weer op de rit te 
krijgen. Bij Bak’m kunnen ze via 
leerwerkplekken aan hun herstel 
en ontwikkeling werken. Domini-
que doet graag zaken met De Ou-
de Knegt omdat het indirect bij-
draagt aan de instandhouding 
van een prachtig authentiek mo-
nument. ,,Bovendien past meel 
van biologisch geteeld graan bij 
de bedrijfsvoering van Bak’m. Het 
product is goed en ook de vrijwil-
ligers van de Oude Knegt maken 
we blij met een nieuwe afnemer.”

Iets betekenen voor buurt
Castricum - Welzijn Castricum 
nodigt belangstellende bewo-
ners uit wonende in de Dag Ham-
marskjöldlaanbuurt, de buurt 
tussen de Henri Dunantsingel, 
de Maarten Luther Kinglaan, de 
Albert Schweitzerlaan en de C.F. 
Smeetslaan, voor een informati-
euurtje op woensdag 7 februa-
ri om 14.00 uur bij Welzijn Castri-
cum in Geesterhage.
Welzijn is op zoek naar bewoners 
die iets voor hun straat of buurt 
willen betekenen en vraagbaak/
straatcontactpersoon willen zijn. 
Het gaat om niet meer dan een 
uurtje per maand. Over de moge-
lijke taken van een straatcontact-

persoon: er kan een vraag over de 
buurt komen of een inwoner wil 
iets weten over praktische hulp 
en zo nu en dan gaat het over 
contactuitbreiding. Ook in onze 
gemeente speelt isolement een 
rol; 35 % van onze inwoners geeft 
aan zich eenzaam te voelen. Wel-
zijn Castricum ondersteunt het 
team straatcontactpersonen; re-
gelmatig komt het team bij el-
kaar om informatie te ontvan-
gen en af te stemmen. Voor aan-
melden voor het informatie-uur-
tje en meer informatie: Irene Zijl-
stra-Duim, telefoon: 0251 65 65 
62. Aanmelden: info@welzijncas-
tricum.nl.

Zilvergieten in gietaarde
Castricum - Wegens veel animo 
wordt nogmaals bij Toonbeeld de 
cursus zilvergieten aangeboden 
waarbij de deelnemers een eigen 
sieraad maken in vier lessen. 
Hierbij wordt Delftse gietaarde 
gebruikt; een mengsel van olie en 
zand met een enorm �jne struc-
tuur. Deze korte cursus wordt ge-
geven op maandag van 19.30 tot 
22.00 uur in één van de nieuwe 

ateliers in Toonbeeld. De eerste 
les is op 19 februari. De docent 
is Lillian Melker, samen met Chris 
Honigh. 
Beiden zijn gediplomeerde edel-
smeden en hebben een eigen be-
drijf waar ze hun eigen sieraden 
verkopen of in opdracht uitvoe-
ren. 
Aanmelden kan via de website 
www.toonbeeld.tv.

Drenkeling 
overleden
Akersloot - Dinsdag om 16.30 
uur werd de brandweer opge-
roepen om met hun brandweer-
boot te gaan naar het Jagerspad 
in Oost-Graftdijk. Een voorbij-
ganger, die zijn hond aan het uit-
laten was, had gezien dat er een 
persoon in het water lag. Hierop 
rukten de hulpdiensten massaal 
uit zoals brandweer, politie, twee 
ambulances en de traumaheli-
kopter. De reanimatiepoging  bij 
de 80-jarige drenkeling kwam te 
laat. De man overleed ter plaatse. 
Hij is volgens de politie op de �ets 
onwel geworden en in het water 
gevallen.

Zonder stroom
Limmen - Vrijdag om 7.25 uur 
zijn de brandweerlieden uitge-
rukt naar de Vennewatersweg in 
Heiloo dit omdat er een kabel in 
de brand was geraakt van elek-
trakast van Liander. Hierdoor za-
ten diverse huishoudens in Hei-
loo, Egmond, Limmen en Castri-
cum tot ongeveer 9.50 uur zon-
der stroom.

Naar concer met Uitbureau Castricum
Castricum - Mensen die graag 
een concert bezoeken in het Con-
certgebouw in Amsterdam, maar 
er tegenop zien alleen te gaan of 
om zelf naar Amsterdam te rei-
zen, kunnen gebruikmaken van 
Uitbureau Castricum (UBC). Een 
bus brengt belangstellenden 

vanaf negen opstapplaatsen in 
Castricum en het stationsplein 
in Uitgeest naar het Concertge-
bouw en zet hen voor de ingang 
af. Na a�oop van het concert wor-
den zij daar weer opgehaald. De 
bus rijdt voor jong en oud. 
Binnenkort maakt het UBC keuze 

uit aan aantal concertseries. Men 
beslist zelf welke serie wordt be-
zocht en op welke rang. 
Neem voor meer informatie of 
aanmelding contact op met 
Angelie Graumans, tel.: 0251-
826466, amg.graumans@ziggo.
nl.

KleinKabaKunst bij Frank
Castricum - Er is een wijziging 
in de programmering van Franks 
Huiskamertheater op zaterdag 24 
februari. Waar eerst twee cabare-
tiers de avond zouden vullen, tre-
den er nu drie artiesten op. Zan-
geres Janneke Jager komt met 

Bas Bons (toetsen) en Nils Wes-
terho� (gitaar) naar Castricum 
en brengt twaalf nieuwe num-
mers die ze aan elkaar verbindt 
met een verhaal over en beteke-
nis achter de liedjes. 
KleinKabaKunst, aldus organisa-

tor Frank Boske. ,,Een prachtige 
mix van keihard kwetsbaar, me-
lodieus  verpakt in smakelijke hu-
mor.”

Frank verzorgt een extra warm 
onthaal als gast van een speci-
aal avondje all-in-uit vanaf 19.45 
uur. Reserveren via info@dorps-
straat23.nl.

Notaris bij De Ochtenden 
Castricum - In de serie De Och-
tenden is het mogelijk op don-
derdag 8 februari in de biblio-
theek een informatiebijeenkomst 
bij te wonen met notaris Marco 
Reijntjes. Hij geeft onder andere 
voorlichting over de mogelijkhe-
den om bij een testament belas-
ting te besparen of bijvoorbeeld 
ervoor te zorgen dat de woning 
niet hoeft worden ‘opgegeten’ 
bij opname in een zorginstelling. 

Marco Reijntjes laat ook het le-
venstestament aan bod komen.
Tenslotte kan het ook interessant 
zijn om een schenkingsplan op te 
zetten om naasten wat na te la-
ten. Dit programma voor senio-
ren is van 10.00 tot 12.00 uur.  

Aanmelden kan via de websi-
te www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda of bij de 
Klantenservice in de bibliotheek.

Lezing over 
voedselbos
Regio - Landbouw en natuur lij-
ken elkaar tegenwoordig uit te 
sluiten. Dat het ook anders kan 
daarover vertelt Wouter van Eck 
op zaterdag 10 februari bij de Ab-
dij van Egmond. In zijn ‘voedsel-
bos’ wordt landbouw met natuur 
gecombineerd voor voedselpro-
ductie. Het gaat hierbij om een 
duurzaam landbouwconcept, 
omdat het systeem geen (kunst)
mest, bestrijdingsmiddelen of 
kunstmatige beregening nodig 
heeft. Van 10.00 tot 12.00 uur, 
Vennewatersweg 27a, Egmond-
Binnen. Aanmelding via www.ab-
dijvanegmond.nl.

Bewegen en dementie
Castricum - Op dinsdag 6 febru-
ari is het Alzheimer Trefpunt in 
Castricum,  het onderwerp is ‘Sa-
men bewegen bij dementie’. Be-
wegen blijkt een remmende wer-
king te hebben op de cognitieve 
achteruitgang.  Daarnaast heeft 
het een positief e�ect op onder 
andere het slaappatroon, de eet-
lust, de stemming, de communi-
catie en kan het angst en onrust 

verminderen. Gespreksleider Es-
sy Ferares gaat hierover in ge-
sprek met een Wynzen Pauzen-
ga; hij heeft een eigen beweeg-
studio en veel ervaring op het ge-
bied van bewegen bij dementie. 
De bijeenkomst is in Service�at 
Sans Souci, Sans Souci 113, Cas-
tricum. Het programma start om 
19.30 uur. De toegang is gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig.

IVN start opleiding natuurgidsen
Regio - Op vrijdag 23 maart 
start IVN Midden Kennemerland 
een natuurgidsenopleiding in 
Heemskerk. De IVN NatuurGid-
senOpleiding is landelijk erkend. 
De opleiding verbreedt de kennis 
over veldbiologie, landschapse-
cologie en duurzaamheid. Ook le-
ren de deelnemers hoe zij activi-
teiten op het gebied van natuur-
beleving kunnen voorbereiden 
en begeleiden. Er wordt aandacht 
besteed aan didactische vaardig-

heden en het werken in groepen. 
Een speciale vooropleiding is 
niet nodig, maar wel een gezon-
de dosis doorzettingsvermogen 
en een goede motivatie. De erva-
ring leert dat algemene kennis op 
minimaal MBO-niveau verkregen 
door studie of ervaring een goe-
de basis vormt om de opleiding 
af te ronden. De opleiding duurt 
anderhalf jaar en is een combi-
natie van theorie- en praktijkles-
sen. Theorieles vindt tweeweke-

lijks plaats op maandavond in 
Het Koetshuys aan de Tolweg 9 in 
Heemskerk. Praktijklessen en bui-
tenexcursies zijn ongeveer twee 
keer per maand op zaterdagoch-
tend. Op maandag 12 februari 
begint om 19.30 uur een informa-
tieavond in Het Koetshuys in de 
kasteeltuin van Slot Assemburg. 
Aanmelden kan via de website 
of het sturen van een mail naar 
ivnmkl1@gmail.com. Kijk ook op 
www.ivn.nl/mkl.

Aangereden 
door eigen auto
Castricum - Zaterdag 27 janua-
ri rond 17.00 uur kwam er bij de 
politie een melding binnen dat er 
een persoon voor de garage op 
de grond lag. 

Het bleek dat de man met zijn au-
to voor de garage stond en uit-
gestapt was om de deur open te 
maken. Daarbij werd hij van ach-
teren aangereden door zijn eigen 
auto. Vervolgens kwam hij klem 
te zitten tussen de voorzijde van 
zijn auto en de garagedeur. Hij 
is zelf tussen de auto en garage-
deur uit gekomen. De man is on-
derzocht en het bleek dat een 
scheenbeen was gebroken. De 
man is overgebracht naar het zie-
kenhuis.

‘Ze kunnen de pot op’
Akersloot - Op camping Willi-
brordus loopt het niet zo soepel. 
Bazin Helga heeft weinig gevoel 
voor haar gasten en verkoopt 
liefst de hele santenkraam.
Toiletju�rouw Dora en Chris van 
het recreatieteam proberen zo 
goed mogelijk de gasten te ple-
zieren. En wat voor gasten; ,,kam-

peerders van diverse pluimage 
passeren en typische campingza-
ken trekken voorbij als een komi-
sche rode draad. Maar als er zich 
een koper meld voor de camping 
is er paniek, en blijkt niet iedereen 
te zijn wie die is.” Dit is de verkor-
te inhoud van de door Ewout Vo-
gel geschreven muzikale klucht, 

die Toneelvereniging Willibror-
dus voor het voetlicht brengt op 
vrijdag 9 en zaterdag 10 februari 
om 20.00 uur in de Lelie. Naast ac-
teurs, die ook muzikaal van wan-
ten weten, speelt  het koor de 
Meerzangertjes een rol. Kaarten 
bij Melker, Julianaweg 85 of aan 
de zaal.

Meditatiecursus
Castricum - Op dinsdag 6 febru-
ari om 14.00 uur en op woens-
dag 7 februari om 20.00 uur gaat 
een meditatiecursus van start bij 

Yogacentrum Castricum, geves-
tigd in Geesterhage. 

Inlichtingen tel.: 0251-657911 of 
happymoniqueschiller@gmail.
com.
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Café Thijs is geschiedenis geworden
Uitgeest - Eind vorige week is op 
vakkundige wijze het laatste deel 
van café Thijs gesloopt. Alleen de 
voorgevel staat nog.
Na ongeveer 167 jaar kwam be-
gin 2017 een einde aan het be-
staan van de bijgebouwen, lees 
boerderij, van café de Landbouw, 
in de volksmond Café Thijs. Elke 
ras-Uitgeester weet nog wel dat 
de familie Vreeburg woonde in 
dit pand. Omstreeks 1850 werd 
het woonhuis met boerderij ge-
bouwd aan de Langebuurt. Rond 
de eeuwwisseling toen Thijs Vree-
burg er woonde, werd het woon-
huisgedeelte uitgebreid met een 
aanbouw, gebouwd haaks op het 
woonhuis richting Langebuurt 
en kreeg het de “beroemde” Uit-
geester naam de Landbouw en al 
gauw de bijnamen Vlammetje en 
café Thijs. 
Boerderij Vreeburg heeft ver-
schillende bewoners gehad, zo-
als de familie Heyne van 1940 tot 
1946, zij boden tijdens deze peri-
ode ook onderdak aan mensen, 
en verhuisden in 1946 naar het 

Meerpad. Later werd het een on-
derkomen voor paarden, koeien 
en kippen en opslag voor zoon 
Jur Vreeburg, toen eigenaar van 
café Thijs. Ook was er tijdelijk een 
bottelarij in gevestigd.
Anno 2017 is de boerderij in zeer 
slechte staat terecht gekomen 
en is deze dagen ontmanteld, de 
houten balken waren al behoor-

lijk vermolmd. Het Café Thijs is nu 
geschiedenis, maar de voorgevel 
aan de langebuurt blijft behou-
den en dus het aangezicht vanaf 
de Langebuurt. 
De voorgevel is momenteel ge-
stut en binnenkort gaat de 
nieuwbouw starten. 
Het zal gaan lijken op de oude si-
tuatie. (Ger Bus)

Mooi Uitgeest door lens van Ger Bus
Uitgeest - De Meldijk was heel vroeger de enige doorgangsweg van Krommenie naar Limmen via de 
Middenweg in Uitgeest. Het ontastaan van de meldijk ligt rond 1276. In dat jaar  werd de Meldijk tolvrij 
verklaard door de Graven van Holland. In de 17de eeuw werd de Meldijk als eerste straat van het dorp 
Uitgeest verhard, zodat deze route ook ‘s winters goed begaanbaar bleef.
In de vorige eeuw hebben Piet Burger en zijn vrouw Annie 32 jaar op Meldijk 3 een groentewinkel gehad. 
Deze werd beëindigd in 2001. (Tekst en foto: Ger Bus)

Duurzame energie 
coöperatie voor Uitgeest
Uitgeest - Deze maand is de 
Duurzaam Uitgeest Energie Coö-
peratie (DUEC) opgericht. De co-
operatie wil Uitgeest helpen bij 
de energietransitie. Met, door en 
voor Uitgeesters. Het doel is de 
energie die we in Uitgeest ge-
bruiken binnen de grenzen van 
Uitgeest of in de regio op te wek-
ken. Geld dat aan energie wordt 
uitgegeven blijft zo lokaal.

De ambitie is om dit al in 2030 be-
reikt te hebben. De coöperatie 
ziet de energietransitie dan ook 
als een grote kans. Een kans om 
minder afhankelijk te worden van 
import van energie, een kans de 
lokale economie een stimulans 
te geven, om banen te creëren, 
en bovendien bewoners te laten 
pro�teren van het collectief inko-
pen van energie, producten en 
diensten. DUEC is een vereniging 
zonder winstoogmerk waar parti-
culieren en bedrijven lid van kun-
nen worden.

DUEC heeft volop ideeën om 
haar doelen te behalen maar wil 
ook van de Uitgeesters horen wat 
zij zouden willen. Er komen infor-
matieavonden, houd daarom pu-
blicaties in uw krant in de gaten 
of de website www.duec.nl. 
Er zijn ook al concrete plannen: 
1) Het zwembad De Zien wordt 

nu al duurzaam verwarmd met 
behulp van zonnewarmte. Het 
zwembad heeft echter meer zon-
newarmte dan het zelf gebruikt. 
DUEC wil samen met de mensen 
van het zwembad onderzoeken 
hoe men de overtollige warmte 
kan opslaan en in de omgeving 
kan gaan afzetten.
2) Het bedrijventerrein in Uit-
geest heeft veel dakoppervlak 
dat geschikt is voor zonnecellen. 
Samen met de ondernemers en 
organisaties als GreenBiz IJmond 
wil de energie coöperatie onder-
zoeken wat er mogelijk is. Daar-
naast wil men inventariseren wat 
er verder nog op andere gebou-
wen in Uitgeest mogelijk is en of 
er ruimte is voor zonneweiden. 
3) DUEC wil de certi�caten van 
de windmolen Boekel, die be-
schikbaar zijn via DECRA, aan-
bieden aan Uitgeesters. Uitgeest 
is onderdeel van DECRA (Duur-
zame Energie Coöperatie Regio 
Alkmaar). Zo kunnen Uitgeesters 
pro�teren van windstroom die in 
de regio is opgewekt.
4) Samen met de gemeente Uit-
geest en andere partijen wil men 
onderzoeken wat per wijk de bes-
te opties zijn om zonder aardgas 
te gaan verwarmen. DUEC wil 
dan ook graag aanhaken op de 
plannen van de gemeente voor 
de wijk De Koog. 

Bij De Zwaan Cultureel
Zo doen we dat hier 
door Piepschuim 
Uitgeest - Piepschuim, voor ve-
len bekend van festivals, zoals 
Oerol, komt vrijdag 9 februari bij 
De Zwaan Cultureel.
Zo doen we dat hier is een waan-
zinnig muzikaal en energiek pro-
gramma over grote thema’s en 
kleine problemen. Het bevindt 
zich op het snijvlak van muziek, 
cabaret, en theater: tomeloze 
energie, prachtige teksten, vir-
tuoze muziek, humor, sprekende 
mimiek en soms een verrassend 
dansje. Zo doen we dat hier gaat 
over jou, over mij, over ons dus. 
Over grote thema’s en een klein 
hartje. Dichtbij huis, in de achter-

tuin met een kopje thee of een 
goed glas bier…
Piepschuim speelt in De Zwaan 
op vrijdag 9 februari, aanvang 
20.15 uur. De toegangsprijs is € 
13,50, vrienden van de Zwaan 
Cultureel krijgen € 2,50 korting. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits nog 
beschikbaar), of via de online 
kaartverkoop.

Voor meer informatie en ande-
re voorstellingen zie de website 
van De Zwaan Cultureel: www.
dezwaancultureel.nl. (foto: aan-
geleverd)

Activiteiten-
kalender S.U.S.
Uitgeest - Onderstaand de acti-
viteitenkalender van februari van 
de Stichting Uitgeester Senioren. 
Alle activiteiten vinden plaats in 
dorpshuis de Zwaan, tenzij an-
ders vermeld. Soosactiviteiten, 
dagelijks van maandagmiddag 
tot en met vrijdagmiddag. Voor 
inlichtingen m.b.t. Soos, kunt u 
bellen: 312127 
 
Maandag  5, 12, 19, 26:
10.00 -13.15: Ko�ePlus. 
10.00 -12.00: Biljartles dames
09.00-10.00: Pilatus, ook 10.15-
11.15.
14.30-16.30: Rode Kruis, sociale 
activiteiten Geesterheem
13.30-16.45:  Biljarten en bridgen
Maandag 5, 19:
09.00-10.30: Computercursus, 
ook 10.30-12.00.
10.00-12.00: schrijverskring
Dinsdag 6, 13, 20, 27:
09.15-10.15: Yoga (niet op 27)
10.45-11.45: Tai Chi
13.30-16.45: Biljarten en klaver-
jassen (competitie)en bridgen
Dinsdag 13, 20, 27:
09.30-10.30: Computercursus, 
ook 10.30-12.00.
Dinsdag 6, 20:
13.30-15.00: Computercursus, 
ook 15.00-16.30.
Dinsdag 13:
10.00-11.30: Excursie kasteel Mar-
quette
Dinsdag 13, 27:
09.30-12.00: Fotocursus
Woensdag 7, 14, 21, 28:
13.30-16.45: Biljarten, klaverjas-
sen
10.00-12.00: Koersbal
09.00-10.15: Bewegen 60+ in de 
Klop, ook 10.45-11.30.
15.00-16.30: Computercursus
19.45-21.30: Die Geestersangers 
(Geesterheem)
Woensdag 7, 21: 
10.00-12.00: Biljarten dames
09.30-11.30: Handwerken
14.00-15.30: Engelse conversatie
Woensdag 14, 28:
09.00-10.30: Computercursus, 
ook 10.30-12.00.
13.30-15.30: Kaarten maken 
14.00-16.30: Tekenen en schilde-
ren
10.00-12.00: Muziek maken
Woensdag  21:
14.00-16.00: SUS-Quiz
Woensdag 7:
14.00-16.30: Bingo
Woensdag 28:
14.00-16.00: �lmmiddag (ook met 
kleinkinderen)
Donderdag 1, 8, 15, 22:
Wandelen: Vertrek: 09.30 uur 
09.30-11.30: Beeldhouwen en 
boetseren
09.30-12.00: Biljarten heren (be-
ginners)
13.30-16.45:  Biljarten
14.00-16.00:  Scrabble, Rummi-
cub en schaken
Donderdag 1, 8, 15:
13.30-15.00:  Fifty-�t 
15.15-16.15:  Dansen zonder part-
ner
Donderdag 8, 22:
09.30-11.30: quilten
Donderdag 8:
09.30-11.30: theezakjes vouwen
10.00-11.30: informatiebijeen-
komst Cloud
Donderdag 1, 15:
09.30-11.30: 3-Dimentionaal
Donderdag 15:
09.30-11.30: lezing palingroker 
Jan vd Kommer
Donderdag 22:
09.30-11.30: Lezing Peru door 
Hetty Franzani
09.30-11.30: Repair Café en com-
puterspreekuur
15.30-18.00 uur: stamppotparty
Vrijdag  2, 9, 16, 23:
09.15-10.15 uur: Yoga, ook 10.30-
11.30 
13.30-16.45:  Biljarten
13.30-15.30: De Zingende Zwa-
nen 
13.30-16.30: Bridgeles

De S.U.S. is geopend voor publiek 
van maandag  tot en met donder-
dag  van 9.00 tot 12.30 uur (vrij-
dag gesloten) in Dorpshuis de 
Zwaan. 
Voor informatie betre�ende acti-
viteiten van de S.U.S.:  tel.: 31 90 
20 , email: s.u.s@inter.nl.net of kijk 
op de website: www.uitgeester-
senioren.nl.

Actie Lions Club Beverwijk
Koffie voor cliënten voedselbank
Regio - Ton van der Laak heeft na-
mens Lions Club Beverwijk 866 
pakken ko�e overhandigd aan 
de medewerkers van Voedselbank 
IJmond-Noord. Daarmee is de in-
zamelingsactie van de afgelopen 
kerstperiode afgesloten.
Overal in het land zamelen plaat-
selijke afdelingen van de Lions 
Club spaarpunten van ko�egigant 
Douwe Egberts in. Al een aantal ja-
ren worden op deze manier dui-

zenden pakken ko�e ingezameld. 
Bovendien worden door Douwe 
Egberts meer pakken ko�e gele-
verd dan feitelijk voor de gespaar-
de punten besteld kunnen wor-
den, het bedrijf verhoogt de waar-
de namelijk met vijftien procent. 
Via verschillende inzameladres-
sen in de regio heeft Lions Club 
Beverwijk in de afgelopen periode 
451.622 waardepunten verzameld, 
goed voor 866 pakken ko�e.

Zaterdag 3 februari
Super ‘Carnaval’ in 
speeltuin Kindervreugd
Regio - Op 3 februari is het 
weer Super ‘Carnaval’ zaterdag 
in speeltuin Kindervreugd. Het 
wordt weer een groot feest in Kin-
dervreugd met leuke activiteiten. 
Kom verkleed in je gekste uitdos-
sing!

Dit is het programma:
10.00-12.00 uur carnaval. 
Lekker hossen.
12.00-12.30 uur bingo.
12.30-13.30 uur lunch.
13.30-14.30 uur workshop. 
Hier gaan de deelnemers Vic-
toriaanse maskers maken.
Inschrijven voor deze knots-
gekke dag kan je tot en met 
1 februari.

Voor meer informatie: www.
speeltuinuitgeest.nl. 
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De sorteerinstallatie van SUEZ in Rotterdam.

BURGERLIJKE STAND 
OVERLEDEN
A.C. Wittebrood, weduwe van H. Bosman, 89 jaar

Gemeente biedt inwoners 
afvalexcursie aan
Wat gebeurt er met het pmd-afval nadat de zak aan de straat is gezet? 
Speciaal voor inwoners organiseert de gemeente een excursie naar af-
valverwerkingsbedrijf SUEZ in Rotterdam. We volgen het pmd van Uit-
geest tot de sorteerinstallatie en zien wat er dan mee gebeurt. Wethou-
der De Vink-Hartog gaat mee en nodigt u van harte uit voor de trip ‘van 
afval naar grondstof’ op vrijdag 23 februari.

De sorteerinstallatie van SUEZ in Rot-
terdam kan plastic, blik en drankpak-
ken van elkaar scheiden. Zo vormen 
drie afvalstromen weer een belangrij-
ke grondstof voor nieuwe producten. 
Met deze machines is het afval schei-
den voor inwoners een stuk gemak-
kelijker geworden: het overgrote deel 
van de verpakkingen kan nu bij el-
kaar. Zo hoeft er maar weinig restafval 
over te blijven. Thuis scheiden levert 
de beste kwaliteit grondstof op voor 
hergebruik.

Nieuwe producten
Pmd hergebruiken scheelt in de uit-
stoot van CO2 omdat het niet ver-
brand wordt. Het recyclen van één 
plastic fl esje geeft een energiebespa-
ring gelijk aan het verbruik van een 
15W lamp in 24 uur. Het scheelt ook 
fors in schaarse grondstoff en als olie 
of aluminium. Van plastic kunnen bij-
voorbeeld kleding of matrassen wor-
den gemaakt. Van oud blik wordt 
nieuw blik gemaakt, maar het wordt 

ook gebruikt in de bouw en de trans-
portsector. Je kunt er zelfs nieuwe 
fi etsen van maken. Drankkartons krij-
gen een tweede leven als doos of tis-
sues.

Aanmelden
Op deze trip van afval naar grondstof 
is plaats voor vijftien personen. De 
bus vertrekt op 23 februari om 9.30 
uur vanaf het gemeentehuis en is 
rond 14.00 uur weer terug. Deelname 
is gratis, maar vol is vol. 
Opgeven kan tot en met 14 februa-
ri via een mail naar wijkbeheeronder-
steuning@debuch.nl Vermeld bij het 
onderwerp bedrijfsbezoek SUEZ en in 
de mail uw naam, adres en telefoon-
nummer. Houdt u er rekening mee dat 
de excursie niet geschikt is voor wie 
slecht ter been is.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw R. de Wildt, 
tel. 088 909 7676.

Wethouder Antoine Tromp kreeg op de vroege maandagmorgen van 29 januari de ademloze aan-
dacht van de twee groepen 5 van de Kornak. In het kader van de Nationale Voorleesdagen 2018 
las onderwijswethouder Tromp voor uit zijn  eigen keuzeboek: ‘Pluk van de Pettefl et’ van Annie M.G. 
Schmidt. Het in 1971 gepubliceerde boek bleek nog niets aan kracht te hebben ingeboet (foto: ge-
meente Uitgeest).

Wethouder leest leerlingen 
Kornak voor

Inventarisatie 
breedplaatvloeren
De gemeente Uitgeest is aan het inventariseren welke gebouwen breed-
plaatvloeren hebben. Het gaat om gebouwen die zijn opgeleverd na 
1999. Aanleiding voor de inventarisatie is het instorten van de parkeer-
garage op Eindhoven Airport vorig jaar.

TNO en Adviesbureau Hageman heb-
ben het incident in Eindhoven onder-
zocht.  Hieruit blijkt dat de parkeerga-
rage instortte doordat een betonnen 
vloer was opgebouwd uit geprefabri-
ceerde breedplaatvloeren, met daar-
op een ter plekke gestorte betonlaag. 
De aansluiting tussen deze twee lagen 
bleek onvoldoende te zijn.

Brief ministerie
Door de uitkomsten van de onderzoe-
ken ontstond de vraag  of bestaan-
de bouwwerken met breedplaten wel 
voldoende veilig zijn. Het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft 
daarom alle gemeenten verzocht om 
te inventariseren welke gebouwen, 
die zijn opgeleverd na 1999, zijn ge-
maakt met breedplaatvloeren. Van de-
ze gebouwen beoordeelt de gemeen-
te of de breedplaatvloeren op zo’n 
manier zijn geplaatst, dat er een risi-
co zou kunnen zijn voor de veiligheid. 
Is dit het geval, dan zal de gemeen-
te de gebouweigenaar hierop wijzen 
en verzoeken om de vloeren verder te 
onderzoeken. De eigenaar is dan ver-
plicht om dit te (laten) doen. 

Welke gebouwen worden onder-
zocht?
In opdracht van het Ministerie van 
BZK heeft adviesbureau Hageman op 
papier gezet hoe een gebouweigenaar 
kan (laten) onderzoeken of er wel of 
geen risico voor de veiligheid is. Dit 
document geldt alleen voor bouwwer-

ken die zijn opgeleverd na 1999, om-
dat daarin het meeste  veiligheidsrisi-
co zit. Woningen en woongebouwen 
vallen hier in principe buiten, ten-
zij het om woongebouwen gaat met 
daaronder een parkeergarage of bij-
voorbeeld winkels. 

De inventarisatie gaat breder dan de 
Bubbledeckvloer die in Eindhoven was 
toegepast. Het gaat om panden met 
alle typen breedplaatvloeren.

Een grote klus
De inventarisatie is door de hoeveel-
heid gebouwen in de gemeente een 
grote klus, waar we waarschijnlijk een 
aantal maanden mee bezig zijn. Zo-
dra de gemeente een compleet beeld 
heeft van alle gebouwen waar breed-
plaatvloeren zijn gebruikt en de ei-
genaren hierover zijn geïnformeerd, 
volgt een nieuw bericht hierover.

Verantwoordelijkheid
gebouweigenaar
Gebouweigenaren zijn er zelf voor 
verantwoordelijk dat hun gebouwen 
voldoen aan het Bouwbesluit 2012. 
Vooruitlopend op de inventarisatie 
van de gemeente kunt u uiteraard zelf 
onderzoek (laten) doen naar de breed-
plaatvloeren in uw gebouw. 

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onder-
werp, kunt u terecht op www.rijks-
overheid.nl of www.uitgeest.nl.

Commissievergaderingen 
in februari
De commissie GGZ behandelt op dins-
dag 6 februari 2018 onder meer het 
ruimtelijk onderzoek naar de inpas-
sing van een Integraal Kind Centrum 
op de Paltroklocatie. 
De volledige agenda is in te zien via 
het Raadsinformatiesyteem, beschik-

baar op de homepage van www.uit-
geest.nl
De vergaderingen van de raadscom-
missies Samenlevingszaken (maandag 
5 februari) en Algemene Zaken en Fi-
nanciën (donderdag 8 februari) gaan 
niet door.

Heb je een vraag? 
WhatsApp hem
Heb jij een vraag aan de gemeen-
te Uitgeest? Bijvoorbeeld wanneer we 
open zijn, wat je mee moet nemen 
als je jouw paspoort vernieuwt  of hoe 
snel je rijbewijs klaar is? Stel je vraag 
dan via WhatsApp. Ons nummer is 
0682159296. 

Het werkt heel eenvoudig. Zet ons 
WhatsApp nummer in je contacten en 
begin een gesprek. We doen ons best 
om binnen twee uur antwoord te ge-
ven op je vraag. En we antwoorden al-
leen van maandag tot en met donder-
dag, van 9.00 tot 17.00 uur en vrij-
dag van 9.00 tot 12.30 uur. Stel je 

een vraag in het weekend? Dan krijg 
je maandag antwoord. Ons nummer 
is 0682159296.  Dit nummer is alleen 
om te appen. Dus niet om te bellen. 

Niet voor alle vragen
Wil je bijvoorbeeld een kapotte lan-
taarnpaal doorgeven? Werkt de af-
valwijzer niet of ligt er zwerfvuil op 
straat? Geef dit dan door via een ‘mel-
ding openbare ruimte’ op onze web-
site. Voor dit soort vragen hebben we 
namelijk net even iets meer informa-
tie nodig om te antwoorden en dan 
komt het meteen bij de juiste collega 
terecht.

een vraag in het weekend? Dan krijg 
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