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Uitgeest - Gemeenten in het 
werkgebied van Omgevings-
dienst IJmond hebben een gro-
te stap gezet op weg naar een 
aardgasvrije toekomst. Het gaat 
om gemeenten in regio IJmond, 
Zuid-Kennemerland en Zaan-
streek-Waterland. Alle nieuw-
bouwwoningen waarover het 
besluit om te bouwen na 1 fe-
bruari 2018 valt, worden opgele-
verd zonder aardgasaansluiting. 
Dat staat in een intentieover-
eenkomst van de Metropoolre-
gio Amsterdam (MRA) die de ge-
meenten op 1 februari onderte-
kenden.
De intentieovereenkomst is in 

totaal ondertekend door 25 ge-
meenten binnen MRA, een sa-
menwerking waarbij ook Omge-
vingsdienst IJmond is aangeslo-
ten. Alle gemeenten in het werk-
gebied van Omgevingsdienst 
IJmond ondertekenen de inten-
tieverklaring: gemeente Uitgeest, 
Beverwijk, Heemskerk, Velsen, 
Beemster, Edam-Volendam, Pur-
merend, Wormerland, Oostzaan, 
Waterland, Landsmeer, Haarlem, 
Heemstede, Zandvoort en Bloe-
mendaal.
 
De ondertekening vond plaats 
tijdens het Duurzaam Gebouwd 
Congres in Het Cultuurgebouw 

in Hoofddorp. Overheden en de 
bouw- en vastgoedsector gin-
gen tijdens het congres in ge-
sprek over de stappen die nodig 
zijn voor een duurzame energie-
transitie. Naast nieuwbouwplan-
nen waar nog over besloten moe-
ten worden, staat in de overeen-
komst ook dat waar mogelijk eer-
der vastgestelde plannen als-
nog worden beoordeeld op de 
haalbaarheid van een aardgas-
vrije oplevering. Om de afspraak 
uit het Energieakkoord, volledig 
duurzame energievoorziening in 
2050, te halen is energietransi-
tie noodzakelijk. Een van de doe-
len van de MRA-samenwerking is 

de versnelling van de verduurza-
ming van de woningbouw. Maar 
we gaan verder: de markt wordt 
uitgedaagd om energieleverende 
woningen te realiseren.
 
Gedeputeerde van provin-
cie Noord-Holland Jack van der 
Hoek: ,,Door de regionale aan-
pak wordt een aardgasvrije ont-
wikkeling van nieuwbouwwonin-
gen gestimuleerd zonder dat ge-
meenten elkaar daarbij onderling 
beconcurreren. Ontwikkelaars 
zullen niet de behoefte voelen 
om naar andere gemeenten in de 
regio te gaan, omdat het beleid 
overal gelijk is.”

De gezamenlijke aanpak brengt 
de opgave en ervaring beter 
in kaart dan wanneer gemeen-
ten individueel ervaring opdoen 
met aardgasvrij bouwen. Op ba-
sis hiervan kan een brede aanpak 
worden ontwikkeld, die ook ge-
deeld kan worden met project-
ontwikkelaars in de regio. Een re-
gionaal standpunt geeft boven-
dien duidelijkheid aan inwoners: 
vanaf nu doen we het aardgasvrij. 
De intentieovereenkomst sluit 
aan op het besluit dat de Twee-
de Kamer dinsdag 30 janua-
ri 2018 nam om de gasaansluit-
plicht voor nieuwbouw uit de wet 
te schrappen.

Voortaan helemaal geen gasaansluiting 
meer in nieuwbouwwoningen Uitgeest 
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Uitgeest - De herontwikkeling 
van de Paltroklocatie ten behoe-
ve van de nieuwbouw voor het 
IKC is stedenbouwkundig niet 
op aanvaardbare wijze inpas-
baar, met name vanwege de ge-
ringe afstand tot de omringende 
woonbebouwing. Dat is de con-
clusie van BRO. Het gaat daarbij 
onder andere om schaduwwer-
king en privacy. Vooral bewoners 
van de Bovenkruierstraat zouden 
worden benadeeld.
Het park zal gedeeltelijk moeten 

worden opgeo� erd bij ontwik-
keling van het IKC. Ook zullen de 
bestaande boomgroepen moe-
ten wijken. De  waarde en kwali-
teit van het park wordt door de 
ontwikkeling aangetast en dat 
doet inbreuk op de algemene 
woon- en leefkwaliteit van de ge-
hele wijk. Dit punt is bekrachtigd 
tijdens het overleg met de bewo-
ners.

Het IKC heeft een zodanige gro-
te verkeersaantrekkende werking 

en genereert een zodanig grote-
re parkeervraag dat deze voorzie-
ning slechts ingepast kan worden 
door verder ruimtebeslag in het 
aangrenzende park of door an-
dere verstrekkende maatregelen. 

De bewoners en het schoolbe-
stuur zijn beide bovendien van 
mening dat een locatie dichter bij 
het centrum de voorkeur dient te 
krijgen. Op de afbeelding Plevier-
straat/park, waarbij park wordt 
verkleind. Foto: BRO.

Paltroklocatie valt af voor 
ontwikkeling van een IKC

Monumentaal 
Uitgeest
 
Uitgeest - Op donderdag 1 febru-
ari bezocht de wandelgroep van 
Geesterheem de tentoonstelling 
die in het gemeentehuis te zien 
is tot vrijdag 2 maart. ŒMonu-
mentaal Uitgeest¹ laat alle hon-
derd monumenten zien die Uit-
geest rijk is.

Open repetitie 
bij De Jantjes
Uitgeest - Time Square is aan het repe-
teren voor de musical De Jantjes. On-
der muzikale leiding van Arno Hillege en 
met de regie van Ingrid Kluft krijgt dit 
Amsterdamse stuk steeds meer vorm. 

Sanne Ooms haalt als nieuwe 
choreografe het beste in Time 
Square naar boven op het gebied 
van dans en beweging. Nieuws-
gierig hoe de repetities verlopen? 
Belangstellenden zijn welkom 
om een kijkje te nemen op 19 fe-
bruari om 19.45 in De Zwaan te 
Uitgeest. Ook kunnen hier kaar-
ten worden gekocht voor de mu-
sical, die op 20 en 21 april wordt 
opgevoerd in het Kennemer The-
ater in Beverwijk. Meer informatie 
over Time Square en De Jantjes? 
Ga naar www.time-square.nl.

Verkiezingen in 
Lees Lokaal
Uitgeest - Politieke partijen die 
deelnemen aan de gemeen-
teraadsverkiezingen van 21 
maart in Uitgeest presenteren 
hun kandidaten en programma 
in Lees Lokaal.

De komende zaterdagen nemen 
zij allemaal een uur lang plaats 
aan de ronde tafel in Lees Lo-
kaal. Iedereen die wil weten waar 
de partijen voor staan is welkom 
kennis te maken en van gedach-
ten te wisselen over allerlei on-
derwerpen die spelen in het dorp. 

Vooralsnog zullen de politie-
ke partijen op de volgende da-
gen aanwezig zijn: Op 10 februa-
ri D66, op 3 maart: PvdA, UVP en 
VVD en op 10 maart het CDA. Het 
adres is Dr. Brugmanstraat  11 in 
Uitgeest.  De gemeenteraadsver-
kiezingen vinden plaats op 21 
maart. 

 FC Uitgeest 
lijdt nederlaag

 Voetbalvrouwen blazen 
tegenstander van veld

 Open Podium bij De 
Zwaan Cultureel

DEZE WEEK:

Programma D66 Uitgeest 

Samenwerkingsverband in de 
regio met aangepast sporten 
Regio - Maandag 12 februari 
om 11.00 uur tekenen de wet-
houders Sport van de Regio 
Alkmaar (Uitgeest, Alkmaar, 
Langedijk, Heerhugowaard, 
Bergen, Castricum en Heiloo) 
de ‘Samenwerkingsovereen-
komst Aangepast Sporten’. Een 
samenwerking waarmee deze 
gemeenten het belang van het 
stimuleren, organiseren en co-
ordineren van het aangepast 
sporten op de voorgrond stel-
len. 

Het tekenmoment vindt plaats 
tijdens de ‘Unieke Winterspelen’ 
in De Meent Bauerfeind in Alk-
maar. De ondertekening gebeurt 
in het bijzijn van de sporters die 

meedoen aan de spelen. Met de 
overeenkomst en de Unieke Win-
terspelen willen de gemeenten 
laten zien dat sport voor iedereen 
toegankelijk moet zijn. De Regio 
Alkmaar investeert in een regio-
naal samenwerkingsverband wat 
het aangepast sporten betreft. In 
2016 heeft deze regio zich al aan-
gesloten bij het landelijke plat-
form ‘Uniek Sporten’. Via de web-
site www.unieksporten.nl en app 
van ‘Uniek Sporten’ wordt een 
overzicht gegeven van het spor-
taanbod voor mensen met een 
beperking. 

Sporten en bewegen dragen bij 
aan een gezonde leefstijl en ge-
ven de mogelijkheid om men-

Uitgeest - Anneke Jelsma de 
Jong heeft twee gouden plakken 
aan haar toch al zo imposante 
prijzenkast toe kunnen voegen. 
Afgelopen week heeft zij twee 
keer goud gewonnen tijdens het 

Twee keer goud voor 
Anneke Jelsma de Jong

Nederlands overdekte kampioen-
schap veteranentennis in Hilver-
sum. Zowel in het enkelspel als 
in het gemengd dubbelspel met 
partner Nico Jongsma was Anne-
ke oppermachtig.

sen te ontmoeten. Daarom moet 
sporten en bewegen toegankelijk 
zijn voor iedere inwoner. Op zon-
dag 11 en maandag 12 februari 
worden in De Meent Bauerfeind 
in Alkmaar de ‘Unieke Winterspe-
len’ speciaal voor mensen met 
een beperking georganiseerd. 
Het evenement staat geheel in 
het teken van de Olympische 
Winterspelen. De sportinstuif is 
geschikt voor mensen met een 
verstandelijke of lichamelijke be-
perking. Degenen die minder 
sportief zijn, kunnen meedoen 
met het minitheater voor zang, 
dans en andere voordrachten. 
Inschrijven is nog mogelijk via 
www.sport-z.org/uniekewinter-
spele

Uitgeest   D66 Uitgeest heeft het 
verkiezingsprogramma rond. Zij 

presenteren het programma op 
vrijdag 9 februari Fort K¹ijk. Naast 

deze presentatie is er een korte 
rondleiding en er is tevens de 
gelegenheid om vragen aan de 
kandidaat-raadsleden te stellen. 
Vanaf 14.45 uur.
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Skiseizoen
Het is begin februari, de tijd van skiboxen op de auto. Hele fa-
milies gaan richting sneeuw om daar sportief van bergen af 
te suizen, in het zonnetje bij te bruinen en deel te nemen aan 
het après-skigedruis. Dat mensen daar na een dag in de kou-
de buitenlucht noch überhaupt puf voor hebben is mij een 
volkomen raadsel. Na het stunten op de piste viel ik ‘s avonds 
afgepeigerd met mijn hoofd in m¹n bord soep. Niet of nauwe-
lijks meer in staat mijn arm richting mond te bewegen, laat 
staan nog een avond door te halen in zo¹n jolige Schlager-
bar. Ik kon het ook eigenlijk helemaal niet dat skiën. Wel was 
ik goed in het imiteren van de skileraar, dus dat bracht mij 
toch waar ik wezen moest. Met mijn hoogtevrees ben ik van 
de gletsjer van Kaprun naar beneden gesjeesd zonder te val-
len waar ik nog steeds sehr stolz auf bin. Maar ik zag geen en-
kele reden zo¹n witte vakantie nog eens over te doen. Mijn 
man kan skiën, maar mijn kinderen hebben het door mijn af-
keer hiervan nooit geleerd. Dat is mij door hen meerdere ma-
len verweten, maar mijn hoogtevrees wint het van de empa-
thie voor hun gemis. Nu gaat mijn dochter de aankomende 
week met haar schoonfamilie naar Winterberg. Naar ik heb 
begrepen een soort Teletubbieland waar je het vrij makke-
lijk kunt leren. Zij is nieuwsgierig naar het hele gebeuren en 
heeft geen �auw benul van de spierpijn die haar te wachten 
staat. Alleen al het lopen op die kolossen van skischoenen is 
een austronautachtige beweging die je zeker nog vier dagen 
ervaart alsof er een trein over je scheenbenen is gedenderd. 
Nu moet ze nog even skikleding hebben, want in je spijker-
broekie gaat Œm uiteraard niet worden. Ze vond er een on-
line en in betre�ende sportzaak in de stad zou er nog een-
tje op voorraad zijn. Of ik de broek even wilde reserveren, 
want vanaf haar werk wilde ze niet bellen. Ik belde de sport-
zaak waar een snotverkouden Manouk de telefoon opnam. 
Ik verzocht betre�ende broek met toepasselijke naam Slide 
in maat S apart te leggen. Manouk meldde direct dat deze 
broek van 29,95 uitverkocht was. Hadden wij het over dezelf-
de pantalon? Want online was de broek afgeprijsd naar 24,00 
euro. Ze ging het navragen en drukte mij weg voordat ik de 
rest met haar door kon nemen. “Bevrouwe, uitverkocht hoor” 
vervolgde Manouk zonder spijt in haar stem. ,,Maar mijn 
dochter heeft zojuist gebeld en toen was ie er nog”, probeer-
de ik verbaasd. Manouk snotterde weer in mijn oor: ,,Dou vol-
gens bij diet hoor, maar ik bel weer de afdeling, bobentje.” 
Vrij snel: ,,Bevrouwe, we hebbenum niet beer in 
maat Mbe.”
,,Nee nee, Maat S”, corrigeerde ik snel, het gaat 
hier om maat S.” Maar het enige rustgevende 
wat Manouk kon bedenken was: ,,Na ja, het ski-
seizoen is ook al afgelopen he?”

Monique Teeling

Column

Mooi Uitgeest door lens van Ger Bus
Uitgeest - Door het zachte en natte weer zijn er weer mooie paddenstoelen te vinden in de natuur. 
Ze zijn niet alleen heel fotogeniek, maar ook erg nuttig: zonder paddenstoelen verstikt het bomen- en 
plantenafval de bodem. De schimmeldraden van de paddenstoelen eten het blad- en takkenafval. In de 
natuur in Nederland komen ruim 5.000 soorten paddenstoelen voor. (tekst en foto: Ger Bus)

Uitgeest - Vrijdag 16 februari is 
de �lm Maudie te zien bij Film-
huis De Zwaan. Maudi is het in-
drukwekkende levensverhaal 
van de Canadese volksschilderes 
Maud Lewis (1903-1970), die aan 
het eind van haar leven uitgroeit 
tot een nationale beroemdheid 
met haar naïeve schilderkunst. 
Haar bekendste schilderijen wor-
den na haar dood voor duizen-
den euro's geveild. 
Deze �lm is een portret van 
een vrouw die opgroeit in een 
tijd en omgeving waarin men-
sen met zichtbare lichamelij-
ke afwijkingen worden wegge-
stopt. Van jongs af aan lijdt Maud 

aan reumatoïde artritis, ze heeft 
een groeistoornis en misvorm-
de ledematen. Ze mag niet naar 
school, maar haar moeder leert 
haar aquarel kerstkaarten maken 
voor de verkoop. Ondanks haar 
handicap wil ze onafhankelijk zijn 
van haar familie en besluit een 
baan aan te nemen als huishou-
delijke hulp bij Everett, een nor-
se visventer. Het lukt Maudie om 
zijn vertrouwen te winnen met 
haar optimisme en levenslust. Ze 
begint het huisje dat niet groter 
is dan 4 bij 4 meter te beschilde-
ren in felle kleuren. Dat is het be-
gin van haar passie. De �lm be-
gint om 20.15 uur. 

Côte du 
Nord speelt 
gipsyswing
Heemskerk - Het trio Côte du 
Nord spelt gitaarmuziek pur sang 
in de stijl van Django Reinhardt, 
het Quintette du Hot Club de 
France en het Rosenberg trio: gy-
psyswing met uitstapjes naar mu-
sette, bolero en rumba. 

Het eigenzinnige gitaarspel van 
solist Ed Beerepoot, ontstuimig 
en virtuoos, vormt de spil van het 
groepsgeluid. Energiek gedragen 
door Us Inen op slaggitaar (te-
vens zang en presentatie) en Je-
roen Walstra op contrabas. In the-
ater de Cirkel in Heemskerk op 
vrijdag 9 februari, 20.30 uur. Re-
serveren: www.decirkelheems-
kerk.nl of tel.: 0251-821445.

Kinderhand-
schoenen ver-
loren?
Uitgeest - ,,Dit paar natte kinder-
handschoenen vond ik opgerold 
in de berm langs de Geesterweg.
Ik heb de handschoentjes gewas-
sen en hoop nu dat de eigenaar 
deze ophaalt.² Dat schrijft Marian 
Rodenburg aan de redactie. ,,Vaak 
vind ik losse weeshandschoenen 
en hang die dan aan een tak of 
struik. Maar nu ik een compleet 
paar heb gevonden, hoop ik dat u 
dit stukje in krant wil vermelden.²
De handschoenen kunnen wor-
den opgehaald op Sluisbuurt 17.

Maudie  in Filmhuis 
De Zwaan

Uitgeest - Zaterdag 17 februa-
ri is er weer het altijd gezellige 
en goed bezochte Open Podium 
bij De Zwaan Cultureel. Dit keer 
komt Zelikob, te zien op de foto. 
Klezmermuziek heeft in zich de 
melancholie van de blues, de uit-
bundige  vreugde van bruilofts- 
en dansmuziek en de mogelijk-
heid van improvisatie van  jazz. 
Het is weemoed om op te dansen 
en plezier om bij te huilen. Bezet-
ting: klarinet, tenorsax, baskla-
rinet, sopraansax, accordeon en 
contrabas. Hans Elzinga speelt gi-
taarmuziek, eigen werk, van swin-
gend tot meditatief.   Klankwater-

vallen om bij weg te dromen. Erik 
en Tjibbe Jonker spelen gitaar; 
van blues en gospel tot country 
en folk. Soms rustige luisterlied-
jes maar ook nummers met een 
lekkere groove. Lee Razo speelt 
gitaarmuziek met invloeden van 
rock, funk, blues tot experimente-
le muziek. Lee is van Mexicaanse /
Amerikaanse afkomst, woont vijf-
tien jaar in Nederland. Hij speelt 
zijn eigen muziek en covers. Cees 
van der Poel brengt �ngerstyle 
gitaar en zang, ragtime en folk. 
Teun van den Elzen komt met 
standup comedy. Aanvang 20.30 
uur en gratis toegang.

Open Podium bij 
De Zwaan Cultureel

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Kerkdienst 
protestantse 
gemeente
Uitgeest - De dienst van de pro-
testantse gemeente Uitgeest-
Akersloot vindt zondag 11 febru-
ari plaats in de kerk aan de Castri-
cummerweg in Uitgeest, aanvang 
10.00 uur. Voorganger is ds. P. Ver-
hoe�.

Vieringen
Uitgeest -  In de Onze Lieve Vrou-
we Geboortekerk begint woens-
dag 7 februari om 19.00 uur een 
eucharistieviering in de kapel. 
Op vrijdag 9 februari om 19.00 
uur is er een woord- en commu-
nieviering in Geesterheem. Op 
zondag 11 februari begint om 
9.00 uur een voorstelviering van 
de eerste communicantjes met 
medewerking van de Cantorij.

Uitgeest - Ook dit jaar gingen 
de Nationale Voorleesdagen niet 
onopgemerkt voorbij aan basis-
school De Wissel. De groepen 1 
tot en met 3 werden donderdag 
25 januari verrast met een muzi-
kale voorstelling van ‘Spelender-
wijs Muziek¹. Al zingend en dan-
send werd het prentenboek van 
het jaar Ssst tijger slaapt aan de 
kinderen getoond. De groepen 
4 tot en met 8 kregen dinsdag 
30 januari bezoek van schrijfster 
Sanne de Bakker. Het bezoek van 
Sanne de Bakker bestond niet al-
leen uit voorlezen. Zij maakte er 
in alle groepen een mooie show 
van! In groep 4 was een boeken-

quiz. De winnaar van de quiz won 
een boek met handtekening van 
Sanne. In groep 5 en 6 werd er 
voorgelezen uit haar nieuwe se-
rie De geesten van Krakelia. Daar-
bij werd gebruik gemaakt van 
een rookmachine en er klonken 
op de achtergrond spokerige ge-
luiden om extra in de sfeer te ko-
men. In groep 7 en 8 las Sanne 
voor uit deel 3 van haar educatie-
ve landenserie Marokko, here we 
come!. Daarbij vertelde ze allerlei 
interessante wetenswaardighe-
den over het land en de cultuur. 
Aansluitend ontwierpen de kin-
deren op papier een mooie hen-
na tattoo.

Uitgeest   De Stichting Uitgees-
ter Senioren verzorgt een quiz 
op woensdag 21 februari in 
De Zwaan. De vragen zijn in-
gedeeld in vijf rubrieken: alge-
meen, Uitgeest toen en nu, mu-
ziek, geschiedenis en topogra�e 
en cultuur en wetenschap. Aan-
vang 14.00 uur. Vooraf opgeven 
op het kantoor van de S.U.S. of 
ter plaatse. Quizmaster: Thom 
van Son.
 
Een lezing over een rondreis in 
Peru door Hetty Franzani vindt 
plaats op donderdag 22 febru-
ari. Hetty wil belangstellenden 
met dit bijzondere land en haar 
kleurrijke en gastvrije bewoners 
kennis laten maken en het pu-
bliek meenemen op een reis die 
gaat  door uitgestrekte woestij-
nen en de hoogten en diepten 
van het Andesgebergte. Aan-
vang 9.30 uur.

Diezelfde dag is er een Repair 
Café  met vrijwilligers die helpen 
met reparatie aan: kleding/tex-
tiel, elektrische apparaten, �et-
sen, rollators computers, kleine 
huishoudelijke apparaten. Van 
9.30 tot 11.30 uur. Gratis toe-
gang. Aanmelden is niet nodig.

En er is een computerspreekuur 
op donderdag 22 februari. Er is 
een deskundige vrijwilliger aan-
wezig die hulp biedt. Dit is geen 
cursus of workshop en niet be-
doeld voor reparaties. Het com-
puterspreekuur wordt gelijktij-
dig met het Repair Café gehou-
den, dus van 9.30 tot 11.30 uur. 
Gratis toegang. Aanmelden is 
niet nodig. 

Meer informatie is verkrijgbaar 
via tel.: 0251-319020 of s.u.s@in-
ter.nl.net. Zie ook: www.uitgees-
tersenioren.nl.

Activiteiten senioren



Voetbal-
vrouwen blazen
tegenstander 
van het veld
 
Uitgeest - De vrouwen van FCU 
betraden het hoofdveld onder lei-
ding van Œnieuwe¹ trainer/coach 
Frits Walsmit. Na een zeer goede 
voorbereiding was Uitgeest klaar 
om de tweede seizoenshelft �it-
send te starten. Een thuiswedstrijd 
tegen de nummer laatst, SVIJ VR1, 
bood hiervoor de ultieme gele-
genheid.
In de vierde minuut was het al 
raak. Lotte Smit werd wegge-
stuurd, koos een hoek en schoot 
zo de 1-0 binnen. Niet lang daar-
na was het de goed spelende Bo 
Smit, die op aangeven van Floor 
Glorie, de 2-0 op het scorebord 
zette. Tien minuten later werd de 
score door diezelfde Bo, nu op 
aangeven van Roxanne Kortekaas, 
uitgebreid naar 3-0. De tegen-
stander had niets in te brengen. 
Na een stevig duel waren ook de 
supporters langs het veld het eens 
dat Roos Vrouwe haar directe te-
genstander in haar broekzak had 
en Uitgeest verder weinig te vre-
zen had. Aan het eind van de eer-
ste helft bracht Anouk de Goede 
de score nog op 4-0, nadat zij met 
haar Œslechte¹ linkerbeen een 
vrije trap prachtig binnenkrulde.  
De tweede helft bleef Uitgeest 
goed voetballen, maar niet alle 
kansen werden benut. Toch was 
de eindstand nog niet bepaald. 
De inmiddels onmisbare Sanne 
Kaandorp kon door een goede 
pass van aanvoerder Kelly Selvi-
us, vrij doorlopen richting vijande-
lijk doel en zo de 5-0 binnenschie-
ten. De eindstand werd bepaald 
door Roxanne Kortekaas, die na 
een dubbele een-twee met San-
ne Kaandorp, de bal fantastisch 
buiten het bereik van de keeper 
schoot, 6-0.      
  
Woman of the match: Floor Glorie. 
Verdedigend foutloos, bood goe-
de ondersteuning in de opbouw 
en koos haar positie goed tussen 
het middenveld en de verdedi-
ging. Kortom, erg sterk gespeeld!

Uitgeest - FCU heeft geen ver-
volg kunnen geven aan de puike 
overwinning van vorige week te-
gen JOS W. Voor de tweede keer 
dit seizoen werd verloren van 
Legmeervogels (2-1) en dat had 
de ploeg vooral aan zich zichzelf 
te danken want de wijze waarop 
de twee doelpunten tot stand 
kwamen plus het vervolg van de 
wedstrijd dekten volledig de sy-
noniemen voor het woord knul-
lig namelijk “onbeholpen, onno-
zel en onhandig”. Dat terwijl de 
gasten al na vijf minuten op een 
verdiende 0-1 voorsprong kwa-
men en er de eerste twintig mi-
nuten geen vuiltje aan de lucht 
leek. Tot doelman Sven Koning 
besloot tot een onbeholpen 
actie door te gaan lopen met 
de bal waarna hij corrigerend 
moest optreden met een penal-
ty als gevolg. Nog erger werd het 
in de 31e  minuut toen na onno-
zel optreden van de verdediging 
van FC Uitgeest de scheidsrech-
ter besloot de bal wederom op 
de stip te leggen. FCU was daar-
na de kluts kwijt, deed aandoen-
lijk zijn best om het tij te keren 
maar bleef voortdurend steken 
in onhandig optreden.

FC Uitgeest startte verassend 
genoeg zonder Emiel Sinnige 
en Paul Groen die plaats namen 
op de bank waar ze onder ande-
re ook Jorn Brouwer tegenkwa-
men, omdat Margel Muzo we-
derom de voorkeur had gekre-
gen.
Het begon allemaal zo mooi 
voor FC Uitgeest in de vijfde mi-
nuut. Een prachtige steekpass 
van Kick Smit op de weg sprin-
tende Mike Adrichem bracht de 
bal perfect voor de voeten van 
de spits die oog in oog met doel-
man Dijkstra niet faalde. 0-1. FCU 
leek de wedstrijd volledig on-
der controle te hebben temeer 
daar de thuisploeg onmachtig 
leek om er iets tegenover te stel-
len. Tot de 21e minuut dus toen 
doelman Sven Koning, na een 
onbeholpen actie in het eigen 
strafschopgebied de bal iets te 
ver voor zich uit speelde. Correia 
was alert en Sven Koning moest 
corrigeren. Penalty. Bakker faal-
de niet. 1-1. Legmeervogels ge-
loofde er weer in en drong aan. 
In de 31e minuut leidde dat tot 
een onoverzichtelijke situatie 
in het strafschopgebied als ge-
volg waarvan één van de spelers 

van de thuisploeg naar de grond 
ging. Wederom penalty beslis-
te scheidsrechter Straver. Bakker 
schoot weer  raak. 2-1

In de tweede helft was er bij de 
gasten wel de wil maar vandaag 
niet het vermogen om de wed-
strijd te doen kantelen. Er mis-
lukte veel en naarmate de wed-
strijd vorderde werd het steeds 
moeilijker om in de buurt van 
keeper Dijkstra te komen. Coach 
Florian Wolf probeerde met het 
inbrengen van Mark Dijkkamp 
op de plaats van de wederom 
teleurstellende Margel Muzo en 
Emiel Sinnige voor Kick Smit de 
wedstrijd nog een nieuwe im-
puls te geven. Zonder gevolg. 
Het was en bleef 'a bad day at 
the o�ce' voor de gasten. Erg? 
Natuurlijk niet. Gewoon de goe-
de wedstrijd tegen JOS W in ge-
dachten houden en dan volgen-
de week koploper Fortuna Wor-
merveer een beentje lichten. 
Kan best. FC Uitgeest:  Koning, 
de Wit, T.Duijn, Vrouwe, Hop-
man, Putter, Smit (54e Sinnige), 
Olgers, Muzo (52e Dijkkamp), 
J.Duijn (76e Groen), Adrichem.

Uitgeest - Team 3 can tafelten-
nisvereniging had Holendrecht 
1 over de vloer. In deze wedstrijd 
had de tegenstander de over-
macht. Alleen Dennis Janssen en 
Nico Baltus konden van de inval-
ler van de tegenstander winnen. 
Roger Schuddeboom maakte zelfs 
tegen de invaller geen kans. Deze 
tegenstander was gewoonweg te 
sterk. 2-8 verlies voor Uitgeest.

 Team 4 nam het op tegen Amstel-
veen 6. Hier verzamelden zich de 
krachten van Uitgeest en kwam 
tot volle uiting. 

Michel Switser speelde als eni-
ge zijn drie enkels en won ze al-
lemaal. Rob de Boer zorgde ook 
voor twee winstpunten en kreeg 
de derde cadeau.Samen met Peter 
Middel werd ook de dubbel ver-

overd. Peter verloor als enige één 
partij. Uitgeest won met 1-9.

In de duocompetitie waren Marcel 
Couwenberg en Peter Middel heel 
goed bezig. Ze hebben samen de 
dubbel gewonnen. Peter bleef 
ongeslagen en Marcel redde het 
niet om voldoende te scoren te-
gen zijn tegenstander. Wel een 4-1 
winst tegen Sporting SDO 2

Uitgeest - Zondag 21 januari 
werden de clubkampioenschap-
pen van Tafeltennisvereniging 
Uitgeest gehouden in de sport-
hal van OBS de Wissel. Er was een 
hoge opkomst. De jeugd streed 
fel om de bekers. Dorien Dekker 
belegde met haar tennis-achtige 
slagen de eerste plek, Mees van 
Duivenvoorde werd tweede  en 
Thijs De Boer, nog maar pas lid, 
werd derde. Cheyenne Elferink, 
Jelle Beerthuis en Merijn van der 
Laan wisten weliswaar net geen 
beker te winnen, maar maakten 
wel mooie punten. In het bijzon-
der viel Merijn op, het jongste lid-
maakte een paar prachtige pun-
ten.
In poule C bij de senioren won 
Michel Switser, Nick de Vries werd 
tweede en op de derde plek ein-
digde Eugenie Rasch.

Poule B werd gedomineerd door 
Dennis Janssen. Thom van Son 
deed zijn best en maakte het 
Dennis zeker niet makkelijk, maar 
kwam net wat punten te kort. 
Rob de Boer, de nieuwe voorzit-
ter, bemachtigde de derde plek in 
deze poule.

In de Koningspoule prolongeer-
de Henk Spoelstra zijn titel. Hij 
is voor de viede keer clubkampi-
oen. Hij moest het opnemen te-
gen de jonge, ietwat wilde maar 
eigenlijk technisch betere spe-
ler Youri Rasch. Henk was men-
taal te sterk voor Youri, alleen op 
dit vlak moet Youri nog trainen en 
dan maakt Henk weinig kans. Jel-
le van Werkhoven groeit uit tot 
een speler van niveau en was zeer 
verheugd met zijn derde plek in 
de Koningspoule.

Uitgeest - ,,Hoera! We heb-
ben weer een E-lijn. Aan het be-
gin van de avond kon voorzit-
ter Evelien Huising acht  nieu-
we bridgers verwelkomen.² Aan 
het woord is Paul Wijte. ,,De aspi-
ranten hebben zich onder de be-
zielende leiding van Ed Modder-
man de beginselen van het wed-
strijdbridge eigen gemaakt. Al 
enige jaren leidt Ed in De Zwaan 
beginnende bridgers op. Om de 
bridgers de kans te geven om te 
wennen, speelden zij drie spellen 
in een half uur. En ook wordt er, 
in de A- tot en met de D-lijn, wat 
meer Œmet het mes op tafel¹ ge-
speeld. Ik zag rechts van mij een 
paar novicen  schrikken toen er 
aan ons tafeltje, na een verzaking, 
Œarbitrage!¹ werd gebruld. Het 
arbitrage-gevalletje werd verder 

in alle rust afgehandeld. ŒBrul-
len¹ was nodig omdat de arbiter 
zelf aan het andere eind van de 
zaal speelde. Na zes rondes kon 
de uitslag bekend worden ge-
maakt. Die van de E-lijn tonen 
wij hieronder in zijn geheel. Ver-
melden wij nog even de hoog-
ste scores van de avond. In de A-
lijn haalden Klaas de Groot-Peter 
Kossen weer eens ouderwets uit 
met 65%. En in de D-lijn scoor-
den Fieneke en Joop de Beer ook 
65%.²
 
Uitslagen
E-lijn 1 Annemarie Sleutelberg - 
Swart-Jolande Piersma 59,26% 
2 Ada Hellenaar-Thom van Son 
55,56% 3 Henk de Wildt-Piet 
de Wildt 51,85% 4 Sietje Land-
man-Gretha Bakkum 50,00% 5 

Agaath van der Eng-Tiny van der 
Eng 48,15% 5 Aukje Mallée-Ineke 
Dulong 48,15% 7 Gerda Willem-
se-Truus Willemse 47,22% 8 Ans 
Lubbers-Cees Lubbers 39,81%.
A-lijn 1 Klaas de Groot-Peter Kos-
sen 65,00% 2 Hans Wijte-Paul Wij-
te 57,92% 3 Carien Willemse-Jaap 
Willemse 57,08%.

B-lijn 1 Tineke Eijking-Aad Wijte 
63,33% 2 Marjan de Gilde-Henk 
Graafsma 61,67% 3 Marry Zwaan-
Ina Woerden 58,33%.
C-lijn 1 Ria Beerens-Riet Meyer 
59,38% 2 Alijne Dumas-Han Du-
mas 58,33% 3 Riet Balster-Evert 
Rozemeijer 57,29%.
D-lijn 1 Joop de Beer-Fieneke de 
Beer 65,00% 2 Lia Hendrikse-Pe-
tra de Ruyter 58,75% 3 Riny van 
Wijk-Anton van Wijk 55,83%.

Bij FC Uitgeest
Ton Pronk 
opvolger van 
Florian Wolf
 
Uitgeest - De 52-jarige Ton Pronk 
is komend seizoen trainer van FC 
Uitgeest. De huidige trainer van 
Velsen heeft veel ervaring als oe-
fenmeester bij verschillende clubs. 
FC Uitgeest was na het aangekon-
digde vertrek van Florian Wolf op 
zoek naar een ervaren trainer die 
de jonge spelersgroep verder kan 
ontwikkelen en die past binnen de 
cultuur van FC Uitgeest. Bestuurs-
lid Frits Walsmit hierover: ,,Wij vin-
den het belangrijk dat een trainer 
zich kan schikken in de situatie zo-
als deze bij FC Uitgeest is. Ons stre-
ven is om met zoveel mogelijk ei-
gen spelers op een zo hoog moge-
lijk niveau te spelen en dit te doen 
met de middelen die beschikbaar 
zijn. Ton heeft in het verleden aan-
getoond goed uit de voeten te 
kunnen met het materiaal dat hij 
aantreft, dit is ook de reden waar-
om hij lang bij zijn twee laatste 
clubs werkzaam is geweest.²

FC Uitgeest lijdt knullige nederlaag

Clubkampioenschappen TTVU
Henk Spoelstra 
prolongeert titel

Winst en verlies voor tafeltennisers

Nieuws van de bridgeclub

Zaterdag 10 februari 
Jongens:
SVW 27 JO17-1-FC Uitgeest JO17-1 ZA 15:00
V.V. Bergen JO17-1-FC Uitgeest JO17-2  15:00
FC Uitgeest JO17-3 -VSV JO17-2 14:30
FC Uitgeest JO17-4 -ODIN 59 JO17-2 13:00
Kolping Boys JO17-6-FC Uitgeest JO17-5 13:15
FC Uitgeest JO15-1 -SVA JO15-1 11:30
Foresters (de) JO15-2-FC Uitgeest JO15-2  13:15
FC Uitgeest JO15-3 -Meervogels 31 JO15-2 09:00
FC Uitgeest JO15-4-AFC 34 JO15-4 13:15
FC Uitgeest JO15-5 -DEM (RKVV) JO15-6 10:15
SVA JO15-3-FC Uitgeest JO15-6 08:30
Volendam (rkav) JO13-1-FC Uitgeest JO13-1 15:00
FC Uitgeest JO13-2 -Foresters (de) JO13-3 11:55
ADO ‘20 JO13-2-FC Uitgeest JO13-3  11:00
Stormvogels ijvv JO13-2-FC Uitgeest JO13-4  14:00
Saenden JO13-1-FC Uitgeest JO13-5 13:00
Onze Gezellen JO12-2-FC Uitgeest JO12-1  15:00
FC Uitgeest JO12-2 -ODIN 59 JO12-3 15:00
FC Uitgeest JO11-1 -Koedijk JO11-1 15:00
Sporting Krommenie JO11-2-FC Uitgeest 
JO11-2 ZA 10:15
DSS JO11-6M-FC Uitgeest JO11-3  14:00
FC Uitgeest JO11-4 -Velsenoord FC JO11-1 09:00
FC Uitgeest JO11-5 -Jong Holland JO11-4 09:00
LSVV JO10-2-FC Uitgeest JO10-1 11:15
DEM (RKVV) JO10-5-FC Uitgeest JO10-2  08:30
Bloemendaal JO10-6-FC Uitgeest JO10-4 08:30
Fortuna Wormerveer sv JO9-1-FC Uitgeest JO9-1 13:00
OFC JO9-3-FC Uitgeest JO9-2  08:30
Alcmaria Victrix JO9-2-FC Uitgeest JO9-3  09:00
FC Uitgeest JO9-4 -Hercules Zaandam sc JO9-4 09:00
Schoten  vv. JO9-2-FC Uitgeest JO9-5  08:45
Zeevogels JO8-1-FC Uitgeest JO8-1 ZA 09:00

HSV JO8-2-FC Uitgeest JO8-2  09:00
IJmuiden  vv. JO8-4-FC Uitgeest JO8-3 09:00
FC Uitgeest JO8-4 -ODIN 59 JO8-6 09:00
Meisjes:
Maarssen MO19-2-FC Uitgeest MO19-1  14:30
FC Uitgeest MO17-1 -Overbos  sv. MO17-1 14:30
FC Uitgeest MO17-2 -HSV MO17-1 11:30
SVA MO15-1-FC Uitgeest MO15-1 12:55
Foresters (de) MO15-1-FC Uitgeest MO15-2 11:30
Zwanenburg v.v. MO13-1-FC Uitgeest MO13-1  14:30
FC Uitgeest MO13-2 -Egmondia MO13-1 15:00
G-team:
FC Uitgeest G1 -Overbos  sv. G1 11:30

Zondag 11 februari 
Senioren:
FC Uitgeest 1 -Fortuna Wormerveer sv 1 14:00
FC Uitgeest 2 -Koninklijke HFC 2 10:30
FC Uitgeest 3 -Vitesse 22 3 10:30
Koninklijke HFC 4-FC Uitgeest 4  12:30
Velsen  Rkvv 6-FC Uitgeest 5  13:15
Koedijk 6-FC Uitgeest 6  12:00
FC Uitgeest 7 -Foresters (de) 6 10:30
FC Uitgeest 8 -Knollendam 2 12:30
FC Uitgeest 9 -Koedijk 10 12:30
FC Uitgeest 10 -Kolping Boys 12 12:30
FC Uitgeest 11 -SVA 6 10:30
Sporting Krommenie 4-FC Uitgeest 12  12:00
RCZ 5-FC Uitgeest 13  11:30
Dames: 
FC Uitgeest VR1 -Velsen  Rkvv VR4 12:30
Jongens:
DSS JO19-1-FC Uitgeest JO19-1  14:00
Bloemendaal JO19-2-FC Uitgeest JO19-2  14:30
SVA JO19-2-FC Uitgeest JO19-3  14:00

De Lijf & gezondheid 
verschijnt 4x per jaar 

in onze kranten!

Heemskerk - Het aantal weide-
vogels op De Kampen bij land-
goed Marquette neemt de laatste 
jaren fors toe. 
 tellingen die beheerder PWN elk 
jaar houdt blijkt dat het aantal 
kieviet-paren in 2017 van 75 naar 
86 is gestegen. Het aantal grutto-
paren ging van 24 naar 33. PWN 

Aantal weidevogels neemt toe
beheert Landgoed Marquette en 
de omliggende polders al sinds 
1982. 

In tegenstelling tot de landelijke 
trend is er op De Kampen een stij-
ging van het aantal kieviten, ture-
luurs en grutto’s. 
Uit de tellingen is op te maken 

dat dit het gevolg is van de aan-
passing in het beheer en terrein 
in 2001 en het aanleggen van een 
waterberging in 2010. 

Daarnaast wordt er goed samen-
gewerkt met WBE Wijck- en Lan-
gemeer, vogelaars en boer Jaap 
de Ruiter.
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Met EasySlim.nu snel
weer strak in het vel
Limmen - Het klinkt bijna te mooi 
om waar te zijn; cellulite, slappe 
huid, striae en overtollig vet en 
vocht wegwerken zonder dat ie-
mand zich daarvoor in het zweet 
moet werken. Het enige wat ge-
daan wordt is een aantal keer, de 
een meer dan de ander, met pads 
aangesloten te worden aan een 
geavanceerd apparaat dat door 
de combinatie van ultrasound 
en elektrostimulatie ervoor zorgt 
dat men plaatselijk afslankt. ,,Je 
verliest gelijk na de proefbehan-
deling tussen de 4 en 28 centi-
meter”, vertelt Karin van Twuyver. 
,,Dat is onze garantie. Want als je 
niet minimaal 4 cm verliest, be-
taal je ook niet!”

De kracht van het apparaat is dat 
het vetcellen leegt en tegelijker-
tijd spieren opbouwt. ,,Het appa-
raat belast de spieren tot wel 94% 
terwijl je met gewoon sporten 
een maximale belasting van 28% 
hebt. Je kunt het dus niet eens 

Hulp gezocht bij buurtbemiddeling
Regio - Vanaf 1 april 2018 kunnen 
alle inwoners van de gemeen-
ten Castricum, Uitgeest en Heiloo 
gratis gebruikmaken van buurt-
bemiddeling van Stichting De Be-
middelingskamer. 

Als buren hier onderling niet uit 

komen, kan hiervoor buurtbe-
middeling worden ingeschakeld. 
Stichting De Bemiddelingskamer 
is hierin gespecialiseerd. 
Door buren met elkaar in gesprek 
te brengen en begrip te creëren 
voor elkaars standpunt ontstaat 
er ruimte om samen op zoek te 

gaan naar duurzame oplossin-
gen. Hierdoor verbetert de com-
municatie en relatie tussen bu-
ren. 
Belangstelling voor de functie 
van projectcoördinator of vrij-
willige bemiddelaar? Kijk dan op 
www.debemiddelingskamer.nl.

Schrijverscollectief publiceert 
eerste boek, Lezer gezocht! 

Het boekje bevat ruim vijfen-
twintig verhalen die de afgelo-
pen twee jaar zijn verschenen op 
de website en de Facebook-pagi-
na 500 Magazine aan Zee. ,,Schrij-
ven is op zich al leuk, maar dat 
wordt nog leuker als je schrijfsels 
ook gelezen worden. We horen 
van veel mensen dat ze onze ver-
halen elke zaterdag graag lezen, 
maar dat ze het ook leuk zouden 
vinden de verhalen op papier te 
hebben², aldus Bert Roodhof, sa-
mensteller van de bundel. ,,Toen 
we in 2016 startten met 500 Ma-

Castricum - Het Castricumse schrijverscollectief van 
www.500Magazineaanzee.nl publiceerde onlangs zijn eerste 
boekje ‘Lezer Gezocht!”

Topacteurs op podium Koningsduyn
Castricum - Met trots presenteert 
theater Koningsduyn op zondag-
middag 11 maart de voorstel-
ling ‘Wijn’. In deze thrillerkome-
die nemen zes topacteurs het pu-
bliek mee in een met wijn door-
drenkte avond, waarop alles net 
even anders loopt dan verwacht. 
Charles en Charlotte ontvangen 
in hun grachtenpand in Amster-

dam oude vrienden Bob en Marja 
voor de jaarlijkse wijnavond. Ge-
zellig? Nou nee, want de sfeer is 
gespannen. Bovendien is Ed dit 
keer niet uitgenodigd, terwijl hij 
de wijnavonden ooit heeft be-
dacht. Als hij toch nog komt op-
dagen en even later ook de met 
psychische problemen kampen-
de dochter van Charles en Char-

lotte opduikt, loopt de boel com-
pleet uit de hand. ‘Wijn’ wordt ge-
speeld door Porgy Franssen, Cari-
ne Crutzen, Vincent Croisset, Re-
née Fokker, Evert van der Meulen 
en Randy Fokke. De matineevoor-
stelling start om 15.00 uur. De 
kaartverkoop is al in volle gang 
via: www.geesterhage/theater-
koningsduyn.nl. Foto: Piek.

gazine Aan Zee hadden we geen 
idee dat we twee jaar later een 
bundel met verzameld werk zou-
den uitbrengen. We zijn dan ook 
apetrots op het eindresultaat.” 
500 Magazine Aan Zee nodigt an-
dere schrijvers uit om ook hun 
verhaal op de website te publice-
ren, mits niet langer dan vijfhon-
derd woorden. Schrijvers kun-
nen contact opnemen via Face-
book of via de website. Dat ge-
beurt regelmatig waardoor op de 
website veel verschillende verha-
len en gedichten staan. Op zon-

dag 18 februari presenteren de 
schrijvers van de verhalenbundel 
‘Lezer Gezocht!’ vanaf 14.00 uur 
hun verhalenbundel bij Kantoor-
boekhandel Laan, Burgemees-
ter Mooijstraat 19 in Castricum. 
Bovendien geven ze een work-
shop in het schrijven van een ver-
haal van vijfhonderd woorden. 
Het boekje is vanaf 3 februari bij 
boekhandel Laan te koop en te 
bestellen via de Facebook-pagina 
500 Magazine Aan Zee. 
Op de foto v.l.n.r.: Bert Roodhof, 
Inge Eusman, Greta Eradus, Ed-
gar Zonneveldt, Bea Jansen. Niet 
op de foto Margot de Zeeuw en 
Maarten Ka. Foto: Tara Zonne-
veldt.

In gesprek met vrouwelijke politici
Castricum – Op 14 februari staat 
het netwerkontbijt van Goed 
Contact in het teken van de ge-
meenteraadsverkiezingen. Alle 
verkiesbare vrouwen zijn uitge-
nodigd om zich bij het ontbijt aan 
te sluiten en in gesprek te gaan 
met ondernemende vrouwen uit 
de gemeente.

Eens per kwartaal organiseert 
vrouwennetwerk Goed Contact 
een ontbijt waar ondernemende 
vrouwen elkaar kunnen ontmoe-
ten en met elkaar van gedachten 
kunnen wisselen. Het netwerk-
ontbijt vindt plaats op 14 febru-
ari van 8.15 tot 9.30 uur in Huize 
Koningsbosch, Heereweg 84, Bak-

kum. Op 18 maart vindt er een 
vervolg van deze ochtend plaats 
en wordt er door diverse partij-

en, waaronder Goed Contact, een 
verkiezingsdebat gehouden in 
Nieuw Geesterhage.

Fifty Shades Freed
Jamie Dornan en Dakota Johnson 
zijn terug als Christian Grey en 
Anastasia Steele in Fifty Shades 
Freed, de climax van het wereld-
wijd succesvolle Fifty Shades-fe-
nomeen. De pasgetrouwde en 
onafscheidelijke Christian en Ana 
genieten samen van hun luxe le-

vensstijl, in de veronderstelling 
dat ze de duistere �guren uit hun 
verleden achter zich hebben ge-
laten. 

Maar hun gelukkig samenzijn 
wordt al snel in gevaar gebracht 
door nieuwe bedreigingen.

Ted & Het Geheim van Koning Midas
Ted Stones reist naar Las Vegas 
voor een presentatie van arche-
ologe Sara Lavro�. Ze heeft be-
wijs gevonden van het bestaan 
van de Halsketting van Midas, de 
mysterieuze koning die volgens 
de mythe alles wat hij aanraakte 
in goud liet veranderen. De her-
eniging met Sara wordt verstoord 
wanneer een rijke slechterik haar 
ontvoert, om zo de talisman te 

vinden die oneindige rijkdom kan 
brengen. Samen met zijn vriend-
jes Belzoni de papegaai en Bieber 
de hond begint Ted aan een reis 
rond de wereld om Sara te red-
den. Onderweg ontmoet hij nieu-
we vrienden…, maar ook nieuwe 
vijanden! Ted & het Geheim van 
Koning Midas is een vrolijke ani-
matie�lm en Nederlands gespro-
ken. Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 18.45 uur
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag  21.00 uur

woensdag  18.45 uur
Fifty Shades Freed 

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 16.00 & 21.15 uur 

zondag 16.00 & 19.30 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur

The Post
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur 
Wild (NL)

donderdag 20.45 uur
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur 
zondag 16.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

woensdag 20.45 uur 
Darkest Hour
vrijdag 18.45 uur

The Leisure Seeker
zaterdag 18.45 uur

Huisvrouwen Bestaan Niet
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 15.00 uur
Ted & het geheim van 

Koning Midas 
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 15.00 uur
Early Man (NL)  

Programma 8 februari t/m 14 februari

vergelijken met sporten. Sinds de 
introductie van Easyslim.nu, een 
kleine drie jaar geleden, zijn er al 
meer dan veertig vestigingen in 
Nederland en straks ook in Duits-
land en België.” Karin is sinds no-
vember 2017 de trotse eigenaar 
van een eigen vestiging in Lim-
men.  Nieuwsgierig? Meld je aan 

voor een proefbehandeling te-
gen een aantrekkelijke actieprijs 
die geldt tot 28 februari. 
Bel voor meer informatie of het 
maken van een afspraak naar 
06-85852603 of stuur een e-mail 
naar limmen@easyslim.nu. Op de 
site www.easyslim.nu staat meer 
informatie.

Schwob bij Laan; vergeten 
klassiekers herontdekt
Castricum - Castricum - Op zon-
dag 11 februari vertelt Alexan-
dra Koch vanaf 14.00 uur over 
Schwob bij boekhandel Laan. 
Schwob.nl is een initiatief van 
het Nederlands Letterenfonds 
om onbekende boeken voor het 
voetlicht te brengen, vergeten 
of onontdekte boeken. Alexan-
dra Koch, hoofdredacteur van 
Schwob, vertelt in kleine kring 
over alles wat Schwob sinds zijn 
oprichting in 2010 doet. Zij kijkt 
daarbij terug op de Nederland-
se traditie van vertaalde litera-
tuur en laat zien hoe een on-
zichtbare klassieker de weg af-
legt naar de lezer. Daarnaast licht 
zij een tipje van de sluier op over 
de titels die in 2018 gaan verschij-

nen. Marcel Schwob (1867-1905) 
was een Franse schrijver en ver-
taler. Hij is de inspiratie voor het 
initiatief Schwob: tien uitgeve-
rijen, honderd boekhandels en 
Schwob presenteren gezamenlijk 
de mooiste en meest bijzonde-
re boeken uit de twintigste eeuw.
Schwob is altijd op zoek naar be-
langrijke boeken die niet ieder-
een kent: vergeten klassiekers en 
cultboeken. Kortom: boeken die 
zó goed zijn, dat je ze niet wilt 
wegleggen. Schwob zoekt de Re-
ve van Hongarije, de Haasse van 
Italië, de Salinger van Scandina-
vië, de Kerouac van Polen. Kom 
zondag 7 januari naar Verkaaik en 
oordeel zelf of ze daarin geslaagd 
zijn.
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Honderden inzendingen voor twee 
seizoensplekken Camping Bakkum
Bakkum - Zondag werden de 
laatste twee vrije seizoenplaat-
sen op Camping Bakkum voor het 
kampeerseizoen 2018 uitgege-
ven. Traditiegetrouw is de eerste 
zondag van februari de dag waar-
op Camping Bakkum zijn laatste 
vrije plaatsen in de verkoop doet. 
In het verleden is er gerend, ge-
loot of een nacht in de kou gesla-
pen om in aanmerking te komen. 

Dit jaar konden geïnteresseerden 
zich door middel van een presen-

tatie, van zichzelf als kampeerder 
van Bakkum, aanmelden. Van de 
540 mensen die zich op de geïn-
teresseerdenlijst hadden inge-
schreven hebben er 25 een pre-
sentatie ingestuurd. Deze varieer-
de van een gedicht tot een vlog, 
van een kijkdoos tot een slogan. 
Uit de inzendingen is een top vijf 
samengesteld voor de twee plek-
ken. De inzenders waren uitver-
koren om de presentatie door 
middel van fotocollage-gedicht-
vlog en �lmpjes toe te lichten.

De winnaar was dit jaar Thijs Sints 
met vrouw en twee kinderen die 
een �lmpje hadden gemaakt over 
de ko�er die naar de camping 
leidde vanuit Amsterdam. De 
tweede plek was voor de familie 
Visser, een gezin met twee kinde-
ren. Zij hadden een kijkdoos ge-
maakt met beelden van de cam-
ping. De andere drie deelnemers 
kregen als troostprijs een mid-
week in een tent op de camping 
aangeboden. Foto: Henk Hom-
mes.

Bodemvondsten bij de 
aanleg Noord/Zuidlijn
Castricum - Tijdens de aanleg 
van de Noord/Zuidlijn voor de 
Amsterdamse metro is bij arche-
ologisch onderzoek in de die-
pe bouwputten veel nieuwe in-
formatie vrijgekomen over de 
vroegste geschiedenis van de 
hoofdstad. Prof. dr. Jerzy Gawron-
ski komt daar op donderdag-
avond 15 februari een lezing over 
geven in Huis van Hilde.

Jerzy Gawronski, hoofd van de 
afdeling Archeologie van de ge-
meente en hoogleraar maritie-
me en urbane archeologie aan de 
Universiteit in Amsterdam, is bij 

het recente onderzoek veel meer 
te weten gekomen over de vor-
ming van de rivier de Amstel en 
de wisselwerking met het Oer-IJ, 
de noordelijke zijtak van de Rijn 
die tot aan het begin van de jaar-
telling bij Castricum in zee uit-
mondde. Kaarten kunnen nu al 
worden gereserveerd. Bij voor-
keur via de websites oerij.eu en 
huisvanhilde.nl, of anders tel.: 
023-5143247. Meer informatie 
over het programma en de spre-
kers op de websites huisvanhilde.
nl of oerij.eu. ‘Vrienden van het 
Oer-IJ’ krijgen korting. Komende 
programma lezingenserie ‘Hilde 

Winterse verhalenavond 
met sprookjes en muziek
Castricum - Aleid Bos organi-
seeert een verrassende en mu-
zikale voorleesavond. Ze neemt 
het publiek mee in de donkere 
sprookjes van Godfried Bomans 
en brengt verhalen van Toon Tel-
legen tot leven.

Livemuziek in kleine bezetting 
verbindt de vertellingen. Liedjes 
van The Beatles, Tom Waits, Ben-
jamin Britten en andere mooie 
nummers geven de luisteraar tijd 
om leven, dood, liefde en vriend-
schap te overdenken. Entree een 

euro. Reserveren is mogelijk via 
de website van De Bakkerij:  ht-
tp://bit.ly/voorleesavond. Op de 
foto: v.l.n.r.: Maarten Nijman, Krijn 
Thijs, Chris Groot, Onno Meijer, 
Jeltje Feenstra, Aleid Bos (voorle-
zer), Johan Souwer.

Meer aandacht nodig 
voor belang van erfgoed

Het initiatief komt van de Stich-
ting Oer-IJ, die vooral aandacht 
vraagt voor de ontstaans- en be-
woninggeschiedenis van het lan-

Castricum - Zes organisaties die zich in Castricum en omgeving 
bezighouden met cultureel erfgoed hebben dinsdag 30 janua-
ri in ‘t Oude Schoolhuys te Limmen een overeenkomst getekend 
om daar waar nuttig en nodig beter samen te werken. Het gaat 
daarbij om de Stichting Oer-IJ, de historische Vereniging Oud 
Akersloot, de Vereniging Oud Uitgeest, de Stichting Museumge-
maal 1871, de Stichting Oud Limmen en de Stichting Werkgroep 
Oud Castricum.

delijk gebied in de driehoek Alk-
maar, Zaanstad, Velsen. De kwa-
liteit en kwetsbaarheid van die 
nu nog groene regio wordt on-

voldoende onderkend, zo wordt 
gesteld. Eerder werden al samen-
werkingsafspraken gemaakt met 
Museum Kennemerland, Histo-
risch Genootschap Midden-Ken-
nemerland, de Historische Kring 
Heemskerk, Huis van Hilde, de 
Stichting Cornelis Corneliszoon 
van Uitgeest en de Stichting On-
eindig Noord-Holland.
De belangstelling voor aard-
kunde, archeologie, monumen-
ten en natuur is onder de be-
volking groot en dat lijkt goed 
nieuws, maar er zijn ook zorgen. 
Niet goed doordachte verstede-
lijking kan een bedreiging zijn 
voor cultuurhistorische waarden, 
waaraan de regio zijn eigenheid 
ontleent. Om het belang van dat 
tastbare verleden goed onder de 
aandacht van gemeenten en po-
litiek te kunnen brengen, is sa-
menwerking belangrijk. ,,Dan kan 
je elkaar versterken”, sprak voor-
zitter Evert Vermeer bij de onder-
tekening van het document. ,,Wij 
worden graag gehoord en ge-
raadpleegd. Dan is het belangrijk 
dat wij als historische organisa-
ties elkaar kennen en elkaar kun-
nen vinden als het nodig is.” 

Flexplek voor wijkagent
Castricum - Telefoontjes of 
mails van wijkbewoners verwer-
ken en meldingen afhandelen; 
ook dat hoort bij de werkzaam-
heden als wijkagent. ,,Schrif-
telijk werk hoort erbij, maar ik 
zit dan wel in het politiebureau 
en ben niet zichtbaar in de wijk 
waar ik hoor te zijn”, zegt Wesley 
Wessendorp, wijkagent Castri-
cum-centrum aan. Daarom wil 
deze wijkagent op een andere 
manier invulling geven aan het 
schriftelijk werk. Sinds de wijk-
agenten de beschikking heb-
ben over een notebook is dat 
ook mogelijk. ,,Ik las het verhaal 
van een wijkagent die de wijk 
ingaat met een tafel en twee 
klapstoeltjes. Een prachtig con-
cept. Wijkagenten moeten voor 
de bewoners nabij zijn, bereik-
baar en beschikbaar. Het doel 
is zichtbaar te zijn op een loca-
tie waar veel mensen samenko-
men in de wijk en dat wijkbewo-
ners ook weten waar je op dat 
moment bent. Zij kunnen dan 
langskomen en in gesprek gaan 

over allerlei problematiek in de 
wijk. De locaties en tijdstippen 
worden de komende weken be-
kendgemaakt via het twitterac-
count ‘POL_Wessendorp’. Het 
project zal over enkele maan-
den worden geëvalueerd.” 
Op dinsdag 30 januari ging het 
project van start in het gemeen-
tehuis. Wesley had een gesprek 
met burgemeester Toon Mans  

over zichtbaarheid in de wijk.
Op woensdag 14 februari is de 
wijkagent te vinden op de Sta-
tionsweg 13 van 10.00 uur tot 
12.00 uur. Toch liever een ge-
sprek op het bureau? 
De wijkagenten van de ge-
meente Castricum zijn te berei-
ken onder tel.: 0900-8844 of via 
het contactformulier op www.
politie.nl.

kan me nog meer vertellen’ van 
Stichting Oer-IJ en Huis van Hil-
de: De reconstructie van de IJssel-
kogge, Wouter Waldus, donder-
dag 15 maart. Hoe God in Ken-
nemerland verscheen, André Nu-
man, donderdag 12 april.

Inventarisatie breedplaatvloeren

Het bleek dat de parkeergarage 
instortte doordat een betonnen 
vloer was opgebouwd uit gepre-
fabriceerde breedplaatvloeren, 
met daarop een ter plekke ge-
storte betonlaag. De aansluiting 
tussen deze twee lagen bleek 
onvoldoende te zijn. Het Minis-
terie van Binnenlandse Zaken 
(BZK) heeft daarom alle gemeen-
ten verzocht om te inventarise-
ren welke gebouwen, die zijn op-
geleverd na 1999, zijn gemaakt 
met breedplaatvloeren. Van de-
ze gebouwen beoordeelt de ge-
meente of de breedplaatvloeren 
op zo¹n manier zijn geplaatst, dat 
er een risico zou kunnen zijn voor 
de veiligheid. Is dit het geval, dan 
zal de gemeente de gebouweige-

Castricum - De gemeente inventariseert momenteel welke ge-
bouwen breedplaatvloeren hebben. Het gaat om gebouwen die 
zijn opgeleverd na 1999. Aanleiding voor de inventarisatie is het 
instorten van de parkeergarage op Eindhoven Airport vorig jaar.

naar hierop wijzen en verzoeken 
om de vloeren verder te onder-
zoeken. De eigenaar is dan ver-
plicht om dit te (laten) doen. De 
inventarisatie gaat breder dan de 
Bubbledeckvloer die in Eindho-
ven was toegepast. Het gaat om 
panden met alle typen breed-
plaatvloeren.
In opdracht van het Ministerie 
van BZK heeft adviesbureau Ha-
geman op papier gezet hoe een 
gebouweigenaar kan (laten) on-
derzoeken of er wel of geen risi-
co voor de veiligheid is. Dit do-
cument geldt alleen voor bouw-
werken die zijn opgeleverd na 
1999, omdat daarin het mees-
te veiligheidsrisico zit. Woningen 
en woongebouwen vallen hier 

in principe buiten, tenzij het om 
woongebouwen gaat met daar-
onder een parkeergarage of bij-
voorbeeld winkels. De inventari-
satie is door de hoeveelheid ge-
bouwen een grote klus, waar de 
gemeente waarschijnlijk een aan-
tal maanden mee bezig is. Zodra 
er een compleet beeld is van alle 
gebouwen waar breedplaatvloe-
ren zijn gebruikt en de eigenaren 
hierover zijn geïnformeerd, volgt 
een nieuw bericht hierover. Ge-
bouweigenaren zijn er zelf voor 
verantwoordelijk dat hun gebou-
wen voldoen aan het Bouwbe-
sluit 2012. Vooruitlopend op de 
inventarisatie van de gemeente 
kan men zelf onderzoek (laten) 
doen naar de breedplaatvloe-
ren in het gebouw.  Voor meer in-
formatie over de inventarisatie: 
www.castricum.nl. Voor algeme-
ne informatie over dit onderwerp: 
www.rijksoverheid.nl.

Helpende hand bij de 
thuisadministratie?
Castriicum - Het betalingsver-
keer kan lastig zijn. Allerlei instan-
ties komen met brieven of mails 
waarop gereageerd moet wor-
den.  Gelukkig bieden de vrijwil-
ligers van het thuisadministratie-

project van Welzijn Castricum on-
dersteuning in een rustig tempo 
en met persoonlijke aandacht. 
Het kan gaan om eenmalige hulp 
om mensen op weg te helpen en 
zelfredzaam te maken, maar ook 

om hulp die regelmatig terug-
komt. Zij bieden ondersteuning 
bij het ordenen van de thuisad-
ministratie, verduidelijken, orde-
nen en afwikkelen van bankza-
ken, invullen van formulieren van 
instanties, verduidelijken  en op-
stellen van mails en brieven en 
digitale belastingaangifte. Meer 
informatie of aanvragen bij Wel-
zijn Castricum, tel. 0251-656562; 
dam@welzijncastricum.nl.
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7 FEBRUARI
Open Huis PCC Fabritius, Fabriti-
usstraat 1 in Alkmaar, 19.00-21.00 
uur.

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

Jon van Eerd en anderen met 
Harrie & Eva, Een paradijselij-
ke komedie in De Vest Alkmaar, 
20.15 uur. (Foto: Lesley Pols)

8 FEBRUARI
‘Werken in The Cloud’, infor-
matiebijeenkomst Stichting Uit-
geester Senioren in De Zwaan in 
Uitgeest, 10.00-11.30 uur.

‘De Ochtenden’ in Bibliotheek 
Castricum: Notaris Marco Reijn-
tjes vertelt. Diverse thema’s ko-
men aan bod, 10.00-12.00 uur. 

Open Huis PCC Het Lyceum, Ble-
kerskade 11 in Alkmaar, 19.00-
21.00 uur.

Cursus tuingereedschap onder-
houd van Groei & Bloei in de kas 
van landgoed Willibrord: De Bul-
laan 2, Heiloo, 19.00-21.30 uur. 
Aanmelden: wessel@vanscha-
gen.speedlinq.nl.

Muziekmiddag Zonnebloem 
met The Dutch Vocals in de Hee-
ren van Limmen, 14.00 uur. Ver-
voer nodig? Bel 072-5052235. (fo-
to: aangeleverd)

Femke Halsema – Een vrij land 
(theatercollege) in De Vest Alk-

maar, 20.15 uur. (foto: Bob Brons-
hof )

Night of the Drums met onder 
andere de drummers uit The Lion 
King in Podium Victorie Alkmaar, 
20.00 uur.

Het Nationale Theater met 
Othello van William Shakespeare 
in De Vest Alkmaar, 20.30 uur, na-
praten om 22.00 uur. (foto: Robin 
de Puy)

9 FEBRUARI

Hielander Whisky Festival in 
Grote Kerk Alkmaar, 19.00-23.00 
uur. Ook zaterdag 10 februari van 
13.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 
23.00 uur.

Toneelvereniging Willibrordus 
speelt muzikale klucht ‘Ze kun-
nen de pot op!’ in De Lelie, Rem-
brandsingel 85 in Akersloot, 20.00 
uur. Ook zaterdag 10 februari.

‘Zo doen we dat hier’ door Piep-
schuim bij De Zwaan Cultureel in 
Uitgeest, 20.15 uur. (foto: aange-
leverd)

Toneelgroep Het Volk met De 
God van de Slachting in de Vest 
Alkmaar, 20.30 uur.

Tardiz & Triangle spelen in De 
Bakkerij in Castricum. Tardiz 
brengt een mengeling van pop, 
funk, new wave en rock.  Triangle 
brengt lyriek en groove. Aanvang 
21.00 uur.

Gypsi Swing van Cote du Nord in 

▲

De Cirkel in Heemskerk, aanvang 
20.30 uur.

Vunzige Deuntjes in Podium Vic-
torie Alkmaar, aanvang 23.30 uur.

Lichtzinnig in De Nozem en De 
Non in Heemskerk, 22.00 uur.

10 FEBRUARI
La Mascotte door Heilooër Ope-
rette Vereniging in De Beun in 
Heiloo, 20.15 uur. Ook op 11, 17 
en 18 februari.

Lezing van voedselbos-pionier 
Wouter van Eck bij de Abdij van 
Egmond, 10.00-12.00 uur. Aan-
melding: www.abdijvanegmond.
nl.

Cabaret met Ronald Snijders in 
Kennemer Theater Beverwijk, 
aanvang 20.15 uur.

Repair Café in De Bakkerij in Cas-
tricum van 13.00 tot 16.00 uur.

Orkater en het Bijlmer Parkthe-
ater met Woiski vs. Woiski; een 
muzikale battle tussen vader en 
zoon in De Vest Alkmaar, aanvang 
20.30 uur.

Green Lizard in Podium Victorie 
Alkmaar, 20.30 uur. Support: An-
tillectual en This Means War.

Tributenight in De Nozem en De 
Non in Heemskerk vanaf 21.30 
uur. Drie tributebands staan op 
het programma: Anouk, Hot Chili 
Peppers en een Metallica Tribute.

11 FEBRUARI

IVN gids Jos Bos neemt belang-
stellenden mee door het win-
ters duingebied met een beschei-
den kleurenpracht. Een winter-
wandeling voor volwassenen en 
kinderen door de duinen bij de 
Schaapskooi van Bergen. Aan-
vang 10.15 uur.

Opening van de expositie Uit 
Aarde van Corja Bekius met tek-
sten van liederen en beelden. Het 
Liturgiekoor treedt op. Aanvang 
10.00 uur in de Maranathakerk in 
Castricum.

Spirituele familiebeurs in het 
Behouden Huis, Dorpsstraat 850 
in Oudkarspel, 11.00-17.00 uur.  
Informatie op www.nickysplace.
nl.

Hans & Grietje de musical (4+) 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
14.00 uur. (foto: Nick van Or-
mondt)

Ee�e de Visser in Podium Victorie 
Alkmaar, 19.45 uur. 

Musicalkomedie VAMOS! in De 
Vest Alkmaar, 20.15 uur. Ook za-
terdag 10 februari maar die voor-
stelling is uitverkocht.

Film Murder on the Orient Ex-
press in De Cirkel in Heemskerk, 
20.00 uur.

Whiskeymo’s in De Oude Keuken 
in Bakkum. In een bezetting met 
contrabas, gitaar en meerstem-
mige zang laten ze hun eigenzin-
nige ideeën los op muziek uit de 
gloriejaren van het swingtijdperk.

Radio zonder Beeld in Ruïne-
kerk Bergen van 15.30 -17.00 uur, 
met muziek de verbinding leggen 
naar hogere sferen. Gratis toe-
gang.

Rondwandelen en sneeuwklok-
jes kijken in de Doornduyn van 
11.00 - 16.00 uur op de Duinweg 
2 in Bakkum-Noord.

Alexandra Koch vanaf 14.00 uur 
over Schwob en vergeten of on-
bekende literaire boeken bij 
boekhandel Laan in Castricum.

12FEBRUARI
Informatieavond over de Na-
tuurgidsenopleiding (start eind 
maart) van IVN Midden-Kenne-
merland om 19.30 uur in Het 
Koetshuys, Tolweg 9 te Heems-
kerk. Aanmelden kan via de web-
site of het sturen van een mail 
naar ivnmkl1@gmail.com Voor 
het complete programma en in-
schij�ormulier voor de opleiding 
kijk op www.ivn.nl/mkl

Bijeenkomst van Passage om 
19.45 uur in Vrijburchtzaal van 
Morgensterkerk, Vrijburglaan 
te Heemskerk met terugblik op 
honderd jaar vrouwenbeweging 
in Nederland, waarvan zestig jaar 
vrouwenorganisatie in Heems-
kerk. 

13 FEBRUARI

Taxateur Arie Molendijk komt 
van 14.00 tot 17.00 uur naar Res-
taurant De Oude Keuken, Ou-
de Parklaan 117 in Castricum. Hij 
geeft graag een deskundig ad-
vies m.b.t. restauratie van kostba-
re boeken, bijbels of boeken met 
een emotionele waarde.

Lezing om 20.00 uur door Vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-

land in De Hoep in Bakkum met 
als titel: Wereldreis van kleine en 
kleinste jagers. De lezing wordt 
verzorgd door Rob van Bemme-
len en Hans Schekkerman.

Open Huis PCC Bergen, Loudel-
straat 14A, 18.30-21.00 uur.

14 FEBRUARI
Open Huis PCC Heiloo, De Dors 2, 
19.00-21.00 uur.

Theaterconcert 3JS in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur.

Oostpool en Theater Sonne-
vanck met tragikomedie Broman-
ce (14+) in De Vest Alkmaar, aan-
vang 19.30 uur.

Jakop Ahlbom met Innenschau 
(Revisited) (16+) in De vest Alk-
maar, 20.15 uur. (foto: Sanne pe-
per)

15 FEBRUARI

Lezing palingroker Jan van de 
Kommer voor de Stichting Uit-
geester Senioren in De Zwaan in 
Uitgeest, 09.30 uur.

Margriet Brandsma geeft le-
zing over Angela Merkel in Biblio-
theek Castricum, 20.00 uur. Kaar-
ten via www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl of bij de klantenser-
vice in de bibliotheek.

Theaterconcert The Fortunate 
Sons in Kennemer Theater Bever-
wijk, 20.15 uur.

Lezing over bodemvondsten 
bij aanleg Noord/Zuidlijn in 
Huis van Hilde in Castricum. 
Kaarten via de websites oerij.
eu en huisvanhilde.nl, of 023-
5143247. 

Jubileumshow
Regio - De 3JS vieren tien jaar 
theater. In 2008 zetten Jan Dul-
les, Jaap Kwakman en Jan de Wit-
te - de 3JS - hun eerste voorzich-
tige stappen op de theaterpodia. 
De songs die ze schreven hadden 
vaak een folky-basis van akoesti-
sche gitaren, viool en accordeon 
en de spitsvondige teksten ver-
dienden een luisterend oor. Idea-
le muziek voor in het theater.
In tien jaar tijd volgden er negen 
albums en tien verschillende the-
atertournees, waarvoor het Ne-
derlands publiek trouw ieder jaar 
opnieuw in de grote zalen van 
Nederland kwam kijken.
In deze jubileumshow blikken 
de 3JS muzikaal en verbaal te-
rug op alle voorgaande shows en 
het gaat verder. Het belooft een 
groot feest te worden in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk. Kaar-
ten  voor woensdag 14 februa-
ri om 20.15 uur zijn te reserve-
ren via www.kennemertheater.
nl of via de theaterkassa (0251) 
221453.

Van Praal naar 
Prul in museum
Regio - Soms hoor je het wel eens. 
Gekocht op de rommelmarkt. 
Dacht dat het niets voorstelde, 
totdat een antiquair het zag. Mu-
seum Kennemerland in Beverwijk 
organiseert op 24 maart een bij-
eenkomst ‘Van Praal tot Prul’, waar 
mensen hun verborgen schatten 
kunnen laten bekijken. 

Net zoals in het populaire televi-
sieprogramma ‘Tussen Kunst en 
Kitsch’, zullen er experts aanwe-
zig zijn die de objecten bekijken, 
dateren en over de herkomst van 
de objecten kunnen vertellen. 
Er worden ook taxaties gedaan. 
Maar liefst vijf experts staan klaar 
om een schilderij, oud document, 
sieraad of ander voorwerp aan-
dachtig te bekijken. 

Museum Kennemerland is een re-
gionaal museum dat zich richt op 
het beheren van collecties voor-
werpen, boeken en beeldmate-
riaal die betrekking hebben op 
het cultureel erfgoed van Kenne-
merland. De tijdlijn van het mu-
seum bestrijkt zo’n 5.000 jaar, van 
de prehistorie tot en met de dag 
van vandaag. Het museum her-
bergt een aantal bijzonder collec-
ties. Het bezit de grootste collec-
tie handgeknoopte tapijten ver-
vaardigd door tapijtknoperij Kin-
heim van Nederland en bezit een 
unieke verzameling Nederlands 
keramiek van de Potterie Kenne-
merland, ook wel aangeduid als 
Velser aardewerk.
Museum Kennemerland richt zich 
met het evenement ‘Van Praal tot 
Prul’ op de bewoners van de regio 
Kennemerland, van Alkmaar tot 
Haarlem. De hele dag, van 10.00 
tot 16.00 uur staat het museum 
open voor schatten. Er wordt een 
grote toeloop van belangstellen-
den verwacht. Om logistieke pro-
blemen te voorkomen is daar-
om besloten tot een schriftelijke 
voorinschrijving.
Inschrijving is mogelijk via een 
formulier op de website van het 
museum www.museumkenn-
merland.nl. Ook liggen er tijdens 
de openingstijden van het mu-
seum aanmeldingsformulieren 
klaar. De inschrijvingen worden 
op volgorde van binnenkomst in 
behandeling genomen.  



Lezing smartphonefotografie
Beverwijk - Nico Brons houdt 
maandag 26 februari bij ISOO, 
het centrum voor fotogra�e in de 
IJmond, een inspirerende lezing 
over smartphonefotogra�e. Tij-
dens de lezing geeft Nico Brons 
een algemeen beeld van waar 
deze tak van fotogra�e op dit 
moment staat, wat voor invloed 
smartphonefotogra�e heeft en 
wat de uitgebreide mogelijkhe-
den ervan zijn. Na de pauze is er 
veel aandacht voor de praktijk; 
neem de smartphone dus mee 
naar deze lezing. De lezing begint 
om 20.00 uur. 

Brons is een fotograaf die vaak 
met de iPhone werkt. Met behulp 
van de smartphone worden bui-
tengewone beelden, portretten, 
landschapjes en abstracte voor-
stellingen gecreëerd. De werken 
komen allemaal tot stand in de iP-

hone zelf. Er is dus absoluut geen 
tussenkomst van externe appara-
tuur zoals een PC of externe foto-
bewerkingsprogramma’s. 

Brons zegt erover: ,,De tech-
niek is ondergeschikt, maar vaak 
wel een hulpmiddel dat je nodig 
hebt. Er zijn veel ‘regeltjes’ in de 
fotogra�e waar men soms in vast 
blijft zitten en daar probeer ik al-
tijd wel een beetje doorheen te 
breken. Het gaat uiteindelijk om 
het beeld en niet om hoe je ertoe 
gekomen bent of wat voor dure 
of goedkope apparatuur je daar-
voor gebruikt hebt of wat voor di-
gitale bewerkingen je toepast.”
Kaarten à 7 euro zijn vooraf te re-
serveren via lezingen@isoo.nu. 
Aan de deur zijn de kosten 8 euro. 
Locatie: Centrum voor Fotogra�e 
ISOO, Stationsplein 46, Beverwijk 
(Foto: Nico Brons. 

Een fotorondje Heemskerk
Heemskerk - Tijdens de vori-
ge HKH-lezing was te zien dat 
Heemskerk de laatste halve eeuw 
sterk gegroeid is. Die groei veran-
derde de aanblik van het dorp zo, 
dat op archie�oto’s soms moeilijk 
te bepalen was waar die foto ge-
nomen was. Op woensdag 14 fe-
bruari a.s. wordt aan de hand van 
oude en nieuwe foto’s een denk-
beeldige wandeling door het 
dorp gemaakt. De aanwezigen 
worden uitgedaagd de locaties 
vast te stellen en gevraagd over 
de getoonde beelden extra in-
formatie te vertellen. Wat maalde 
men in de molen, van wie was de-

ze winkel en wat verkocht men er, 
was er op het Rendorpplein een 
rotonde, hoe vaak zijn de biblio-
theek en de politie verhuisd?  
Deze en veel meer onderwer-
pen komen aan de orde tijdens 
deze interactieve ‘foto-wande-
ling’, die zich afspeelt in het His-
torisch Huis (Kerklaan 1, aanvang 
20 uur). De kosten zijn twee euro, 
inclusief consumptie. Gratis voor 
leden van de HKH, op vertoon 
van de lidmaatschapskaart. Voor-
af aanmelden bij Libbe van Dijk 
(email: secretaris@historische-
kringheemskerk.nl of tel. 0251-
244005).

ADO’20 vrouwen pakken koppositie
Heemskerk - In de vierde klas-
se C werd afgelopen zondag 
de inhaalwedstrijd gespeeld 
tussen het eerste vrouwen-
team van ADO’20 tegen het 
team van Vitesse’22. Behal-
ve dat het een derby is tus-
sen twee clubs die elkaars vel-
den bijna kunnen zien liggen, 
ging het ook om de leiding in 
de competitie. Vitesse’22 heeft 
namelijk één punt meer dan 
ADO’20.

De coach van ADO’20, Jeroen 
de Jonge, liet niets aan het toe-
val over en zag het team van Vi-
tesse’22 een week eerder nipt 
met 2-1 verliezen in een oefen-
wedstrijd tegen tweedeklasser 

De Kennemers. De speelsters 
van ADO’20 waren dus gewaar-
schuwd.
Onder het toeziend oog van di-
verse Heemskerkse supporters 
werd een spannende wedstrijd 
gespeeld op sportpark De Puik-
man in Castricum. Het was een 
gelijkopgaande strijd met twee 
teams die aan elkaar gewaagd 
waren. Het was ADO’20 dat met 
een schitterend afstandsschot 
van Jaimy Gouweleeuw de lei-
ding nam. 
Vitesse liet het hier echter niet bij 
zitten en scoorde de gelijkmaker. 
Met nog 10 minuten te gaan in 
de eerste helft was het opnieuw 
ADO’20 dat scoorde. Deze keer 
was het Sanne de Wit die raak 

schoot.Beide teams begonnen 
scherp aan de tweede helft en 
wilden voor de winst gaan. Na 
een half uur in de tweede helft 
was het opnieuw Vitesse’22 dat 
de stand gelijk trok. ADO’20 was 
echter naar Castricum gekomen 
om te winnen en het hele team 
stroopte nog eenmaal de mou-
wen op. En dat had resultaat. In 
de 85-ste minuut was het op-
nieuw topscorer Sanne de Wit 
die de trekker overhaalde. 
Het sterk spelende collectief van 
ADO’20 gaf deze voorsprong 
niet meer uit handen en nam de 
koppositie over van Vitesse’22. 
De tevreden coach van ADO’20 
sprak van een mooie wedstrijd 
met een mooie winnaar.

Bella Cantara zingt in 
Dorpskerk opera en operette 
Heemskerk - Sopraan Mirjam Betjes, alt Joke Oud, 
tenor Walther Deubel, bas Hans van Niekerk en pi-
anist Hans Weenink hebben de afgelopen weken 
hun uiterste best gedaan om een prachtig program-
ma samen te stellen voor hun inmiddels jaarlijkse 
Midwinterconcert in de Dorpskerk in Heemskerk.   
Op zondag 18 februari kan iedereen weer genieten 

van de mooiste melodieën uit diverse opera’s van 
onder andere Rossini en Puccini, aangevuld met 
een aantal operette-verrassingen. 
Het concert begint om 14.30 uur, de entree is 10 
euro. Reserveren kan bij Mirjam Betjes, tel. 06-
41496415 of via de mail mirjambetjes@hotmail.
com.

Expositie 
‘Heemskerks 
Kunstbezit’
Heemskerk - Stichting KIJK! 
Heemskerk, is opgericht door een 
groep enthousiaste kunstliefheb-
bers uit Heemskerk. Zij organise-
ren vier keer per jaar, met groot 
succes, een kunstexpositie in de 
hal van het gemeentehuis. Veel 
verschillende disciplines zijn ge-
exposeerd zoals fotogra�e, gra�-
sche technieken, teken- en schil-
derkunst, beeldhouwen, kera-
miek, textiele vormgeving, instal-
laties e.d. De exposities zijn zon-
der uitzondering van hoge kwa-
liteit met kunstwerken van am-
bachtelijke en creatieve waarde.
St. KIJK! Heemskerk viert dit jaar 
haar eerste lustrum. Daarvoor 
worden een aantal unieke ex-
posities samengesteld. De eer-
ste onder de titel ‘Heemskerks 
Kunstbezit’, waarin Heemsker-
kers hun aangekochte, uit erfenis 
gekregen, op zolder gevonden 
kunst (of kitsch) kunnen expose-
ren in het gemeentehuis. Kunst 
van Heemskerk voor Heemsker-
kers. Stichting KIJK! is op zoek 
naar Heemskerks kunstbezit. Het 
gaat om voorwerpen of objec-
ten, liefst met een verhaal, die 
zijn aangekocht in binnen- of bui-
tenland, verworven uit erfenis, 
gevonden op zolder enzovoort. 
Wie bereid is een object (kunst 
of ‘kitsch’) voor vier weken af te 
staan voor deze bijzondere expo-
sitie kan zich per direct aanmel-
den bij Grete, grete.wijte@gmail.
com (06 16405142), of Elly, elly@
tourney.nl (06 37193508). Graag 
met foto van het object en/of ver-
haal. Stichting KIJK! zal vervol-
gens de meest bijzondere objec-
ten selecteren voor de expositie 
in het gemeentehuis. Zijn er veel 
verhalen dan overweegt de stich-
ting een boekje hiervan samen te 
stellen dat uiteraard besteld kan 
worden. Ook zijn zij voornemens 
een kunstkenner c.q. taxateur uit 
te nodigen om de objecten te la-
ten beoordelen/taxeren. De ex-
positie ‘Heemskerks Kunstbezit’ 
wordt op 17 maart om 14.00 uur 
geopend door de wethouder van 
kunst en cultuur en is te bezich-
tigen tot en met 12 april. Zie ook 
www.heemskerk.nl of kijk op Fa-
cebookpagina van de stichting. 

DSS wint van Fortissimo

Heemskerk - DSS speelde afge-
lopen zaterdag tegen Fortissi-
mo uit Cothen. De jonge Heems-
kerkse handbalploeg had nog 
iets recht te zetten tegen de 
Utrechtse dames, de vorige wed-
strijd ging namelijk verloren met 
23-15.

Beide ploegen begonnen goed 
aan de wedstrijd met een ster-
ke dekking waardoor al snel dui-
delijk werd dat er niet veel doel-
punten zouden vallen deze wed-
strijd. 
DSS maakte meerdere keren na 
een doelpunt van Fortissimo 

heel slim gebruik van een snel-
le midden-uit waardoor er een 
aantal goede tegendoelpunten 
werden gescoord. DSS stond een 
aantal punten voor na 15 minu-
ten spelen. Toen leek het spel 
om te slaan. Binnen 1 minuut 
kregen drie (!) DSS speelsters 
twee-minuten tijdstraf, waar-
door er slechts drie veldspeel-
sters en een keepster tegen-
over zeven speelsters van For-
tissimo stonden. Door hard wer-
ken in de dekking en zeer goed 
keeperswerk van Nencie Leije-
naar wist de Utrechtse ploeg níet 
te scoren. Daardoor werd gerust 
met een stand van 11-7. Na rust 
kreeg DSS meer moeite met af-
ronden in de aanval, maar door-
dat zij ontzettend sterk als col-
lectief in de dekking stonden 
kon ook Fortissimo niet scoren. 
De einduitslag van de wedstrijd 
was 18-15. Volgende week heeft 
DSS een vrij weekend. Zij komen 
weer in actie tegen ZAP in Bree-
zand op zaterdagavond 17 fe-
bruari om 20.30 uur.

Marieke Wolf met goud 
goed op weg richting NK
Heemskerk - De turnsters van 
de A-selectie van TOSS Heems-
kerk turnden dit weekend in 
Hoofddorp hun eerste kwali�ca-
tiewedstrijd richting het Neder-
lands Kampioenschap. 
Marieke Wolf stelde haar plek in 
de halve NK-�nale meteen zeker: 

zij won goud bij de junioren eer-
ste divisie. 
De overige turnsters kwamen dit 
keer niet op het podium, maar 
scoorden genoeg punten voor 
een goede uitgangspositie voor 
plaatsing. De tweede (en laat-
ste) kwali�catiewedstrijd vindt 

halverwege maart plaats. Uit-
slagen: Britt Nusse (8e), Tamara 
Bleeker (17e), Lise Koedijk (17e), 
Fleur Nijveld (21e), Floor Groene-
wold (6e), Daantje Betjes (18e), 
Bibi Meijer (6e), Larissa Noll (7e), 
Chloë Booij (7e) en Anne-Floor 
de Haas (9e).

Regio - De Stille Omgang, een 
bedevaart, die haar ontstaan ont-
leent aan het ‘Mirakel van Amster-
dam’ op 15 maart 1345, is dit jaar 
in de nacht van zaterdag 17 op 
zondag 18 maart. Het thema is: 
‘Eucharistie is leven’. De verkoop 
van de buskaarten (12 euro per 
persoon) is van 4 februari t/m 4 
maart bij: H.H. Twaalf Apostelen-
kerk, Van Riemsdijklaan 120 te 
Beverwijk; O.L.V. van Goede Raad 
in voormalig R.K. Kloosterkapel 
Sancta Maria aan de Wilgenhof-
laan 2a te Beverwijk; St. Jozef-
kerk, Wijkerstraatweg 55 te Vel-
sen-Noord en St. Laurentiuskerk, 
A. Verherentstraat 2 te Heems-
kerk. Zij die niet in de gelegen-
heid zijn buskaarten op boven-
genoemde adressen te bestellen/
kopen kunnen e.e.a. regelen door 
te zorgen dat er vóór 11 februa-
ri het benodigde bedrag is over-
gemaakt naar bankrekening NL 
55 ABNA 0413922723 t.n.v. me-
vrouw H.J.M. Dekker-Harsveld on-
der vermelding van SO en de na-
men en adres van de bedevaart-
gangers. In dit geval worden de 
buskaartjes zo spoedig mogelijk 
bezorgd of opgestuurd.
De afdeling Beverwijk van het Ge-
zelschap van de Stille Omgang 
geeft eenieder die dat wil de ge-
legenheid hieraan deel te nemen. 
Om 20.45 uur is er Sacramentslof 
in de H.H. Twaalf Apostelenkerk 
(Van Riemsdijklaan120. De bus 
vertrekt vandaar om 21.15 uur 
richting Amsterdam. De H. Mis is 
om 22.30 uur in de Papegaai aan 
de Kalverstraat. Rond 1.30 uur 
zijn de bussen weer terug in Be-
verwijk.

Stille Omgang
Amsterdam
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Gouden Schaal voor Jac. P. 
Thijsse en Clusius College 
Castricum - Het Jac. P. Thijs-
se College het het Clusius Colle-
ge Castricum hebben een gou-
den Schoolkantine Schaal 2018 
van het Voedingscentrum ver-
diend. De scholen hebben hard 
gewerkt om de kantine gezon-
der te maken. Een gezonde uit-
straling en een gezonder aan-
bod staan centraal in de school-
kantine. 
Op het JPT valt het oog van leer-

lingen valt meteen op de keuze 
in gezonde broodjes, groente en 
fruit. En er is altijd water beschik-
baar in de vorm van een water-
tappunt in de centrale hal. Ook 
het Clusius College heeft en wa-
tertappunt. 
Op initiatief van de leerlingen-
raad zijn luxe, gezonde brood-
jes toegevoegd aan het assorti-
ment. De schaal werd overhan-
digd aan de facilitair coördina-

tor Gerard Klijn en adjunct di-
recteur Marcel Jobse. De scholen 
hebben de kantine gezonder ge-
maakt aan de hand van de Richt-
lijnen Gezondere Kantines. 
Petra van Dok, waarnemend 
conrector op het JPT: ,,We vinden 
het belangrijk om als school een 
gezonde leefstijl te stimuleren 
bij onze leerlingen en ik ben heel 
blij met deze erkenning voor on-
ze gezonde schoolkantine!”

Alle 32 diploma’s de lucht in

Castricum - Met de 32 diploma’s in de lucht laten de leerlingen van groep 8 van de Juliana van Stolberg-
school zien dat zij geslaagd zijn voor hun jeugd EHBO. Onder deskundige leiding van diverse instructeurs 
en begeleidende ouders hebben de leerlingen de hele week hard geleerd en geoefend. Met gespannen 
gezichten kwam het er afgelopen vrijdag op aan of ze bij het examen hun verse kennis in de praktijk kon-
den laten zien. ,,Wat ze ook doen, ze doen het met echte toewijding, dus ook deze cursus. Ik ben een trotse 
juf”, zegt hun juf Marjan. Na deze intensieve week staan er nieuwe vraagstukken op het programma rond 
het IPC thema Egypte.

Reumafonds zoekt collectanten
Castricum - Het Reumafonds 
streeft naar een beter leven met 
reuma voor alle twee miljoen 
mensen met reuma. 
Daar is onderzoek voor nodig. 

Door te collecteren of organisa-
tor te worden voor de collecte-
week van het Reumafonds van 19 
tot en met 24 maart kan men hel-
pen dit doel te realiseren. Opge-

ven via https://reumafonds.col-
lecteweb.nl/aanmelden/. 

Bel voor meer informatie met 
Mieke Kamphuys, 0251-671308.

Begeleider gevraagd spellenavond
Castricum - De begeleiders van 
de wekelijkse spelletjesavond 
voor mensen met een beperking 
zijn op zoek naar een nieuwe be-
geleider zodat het team weer uit 
drie vrijwillige medewerkers zal 
bestaan. Tijdens dinsdagavon-
den van 19.00 tot 21.00 uur wor-
den de spelen: Keezen, Uno en 
sjoelen met veel plezier beoefend 
door een groepje van vijf enthou-
siaste deelnemers. Wie het leuk 
vindt om het groepje circa eens in 

Jonge ondernemers 
winnen Skills-wedstrijd
Castricum - Het winnende team in de categorie ondernemen bij de 
provinciale Skills wedstrijd, op 31 januari gehouden op het Clusius 
College Castricum, is afgelopen vrijdag in het zonnetje gezet. Zij ont-
vingen een trofee uit de handen van hun trotse docenten Kees Geut-
jesen Veerle Veltman. Op de foto is het winnende drietal te zien: Melis-
sa Admiraal, Lisanne van der Meij en Demi van Wees allen uit 4GL  van 
het Clusius. Foto: V. Veltman.

Lezing over wereldreis 
kleine en kleinste jagers
Bakkum - Op dinsdag 13 februa-
ri  om 20.00 uur organiseert  Vo-
gelwerkgroep Midden-Kenne-
merland  in De Hoep een lezing 
met beelden onder de titel: ‘We-
reldreis van kleine en kleinste ja-
gers’. De lezing wordt verzorgd 
door Rob van Bemmelen en Hans 
Schekkerman.
Jagers, ook wel roofmeeuwen ge-
noemd, zijn vogels met een bij-
zondere levenswijze, zowel van-
wege de manier waarop ze aan 
hun voedsel komen als vanwe-
ge het feit dat ze jaarlijks ne-
gen maanden op zee leven, on-
derbroken door een kleine drie 
maanden broeden op het land. 

Recent zijn hun wereldwijde om-
zwervingen in kaart gebracht 
met behulp van ‘geolocators’, klei-
ne apparaatjes bevestigd aan een 
pootring. Rob van Bemmelen 
startte in 2011 met onderzoek in 
het Zweedse bergland en Noord-
Noorwegen. Hans Schekkerman 
is als vrijwilliger betrokken bij dat 
veldwerk nabij het noordelijkste 
puntje van Noorwegen.
In deze lezing vertellen Rob en 
Hans, ondersteund met foto¹s en 
kaarten, over het onderzoek in de 
prachtige arctische broedgebie-
den, en over de vaak verrassen-
de resultaten die de geolocators 
hebben opgeleverd.

Nieuws van 
SamenSpraak
Castricum - SamenSpraak kan te-
rugkijken op een mooi jaar waar-
in zo¹n 130 vrijwilligers individu-
eel taalbegeleiding hebben ge-
geven aan anderstaligen. Daar-
naast werd ook de wekelijkse 
taalondersteuning in de groep, 
in de bibliotheek van Castricum, 
drukbezocht.
Dat het gelukt is de meeste an-
derstaligen in Castricum taalon-
dersteuning te bieden, ondanks 
de enorme toeloop  de afgelo-
pen jaren, is mede te danken aan 
Nienke Witkamp. Met een tome-
loze energie en een hartverwar-
mende betrokkenheid heeft zij 
haar schouders eronder gezet. 
Voor haar is het nu de tijd om met 
voldoening terug te kijken op wat 
tot stand is gebracht. Zij blijft bij 
SamenSpraak betrokken, maar 
gaat haar taken als coördinator 
overdragen aan Jellie Wiersma. 
Jellie heeft in haar werkzame le-
ven les gegeven aan Vluchtelin-
gen, is bij inburgeringstrajecten 
betrokken geweest, is taalcoach 
bij SamenSpraak en helpt mee 
in het �etsproject. Welzijn Castri-
cum is heel blij dat zij het stokje 
van Nienke wil overnemen.
Wie meer wil weten kan een kijk-
je nemen op de website www.
welzijncastricum.nl.
Hier is onder het kopje ‘Onder-
steuning anderstaligen¹ infor-
matie te vinden over de hierbo-
ven genoemde projecten en ook 
over het  voorlees-, administra-
tie-, �ets-, maatjes- en vrijwilli-
gerscoachproject voor andersta-
ligen. Foto: Nico Lute.

Inbraak in 
Geesterduin
Castricum - Tussen woensdag 31 
januari om 19.00 uur en donder-
dag 1 februari om 9.30 uur heeft 
er een inbraak plaatsgevonden 
in een telefoonwinkel in winkel-
centrum Geesterduin. Wie tus-
sen de genoemde data en tijd-
stippen iets gehoord of gezien 
heeft, wordt verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-
8844. Vermeld hierbij registratie-
nummer: 2018020647.

Afzwemmers
Castricum - Elke woensdagmid-
dag wordt er tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma afge-
zwommen in zwembad De Wit-
te Brug. Afgelopen maand zijn 76 
kandidaten geslaagd.
Woensdag 10 januari slaagden 
28 kandidaten voor het B-diplo-
ma: Fleur Ammeraal, Solène Bak-
ker, Rik Beentjes, Miquel Bijman, 
Julian Bos, Cloe Brown, Robbie 
Brown, Dieck Dekker, Luuk Hage-
man, Isabelle Hills, Sienna Ixer, Ti-
mo Knegt, Jurre Lenting, Quinn 
Lute, Naomi Mooij, Lucie Nijsen, 
Eveline Pepping, Iago Sanders, 
Lars Siebeling, Gijs Stoop, Puck 

Ternede, Duuk Twisk, Thijs Veen, 
Lima Veltman, Mees Verkaart, Eli-
se Wu, Nino Zonjee en Nikky Zon-
neveld. Het C-diploma werd een 
week later behaald door Jada 
de Graaf, Max Laarhuis, Ilse van 
Loo, Tobias Miebies, Rick Mod-
der, Maud Spil, Sil van Unen en 
Max van der Zwet. Kamal Al Aaraj 
heeft tijdens de zwemles voor 
volwassenen op donderdag 18 ja-
nuari voor B afgezwommen.
Voor het eerste Snorkeldiploma 
hebben Sophie Jack, Sten Out 
en Paonia Renkema alle basis-
vaardigheden voor het snorke-
len goed uitgevoerd op 24 janua-
ri.Gyano Colleye, Layra Colleye en 
Steyn van Egmond zijn geslaagd 
voor Snorkelen 2, terwijl Amie 

Carton, Montana Renkema, Am-
ber Schermer en Tessa Schermer 
volleerde snorkelaars zijn met 
hun Snorkelen 3 diploma.
De week daarna is het A-diplo-
ma overhandigd aan Elina Bodar, 
Mia Brouwer, Olivier van Dijk, An-
nemieke Duijn, Pawlo Firik, Lau-
ren de Gier, Liselotte Gijzen, Myr-
the van der Heide, Jelle Hendrik-
se, Sam Hillebrink, Lola Huisman, 
Lucas Jongsma, Lars Kaandorp, 
Laura Kijzers, Mick Kooijman, Jul-
nar Kreidi, Roef Neve, Teun Nug-
teren, Levi van Opstal, Tesse Peus-
ken, Kate Roos, Jente Sint, Sia van 
Vliet, Toby van Vliet, Dieuwer-
tje de Vogel, Mats Vollers, Merel 
Wensveen, Lotte Wörmann en Ja-
rie Zwart. 

de drie weken te begeleiden kan 
bellen: tel.: 0251-656562 of in-

fo@welzijncastricum.nl. Foto: Ni-
co Lute.
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Nieuwe collectie én nieuwe 
arrangementen het museum
Castricum - Afgelopen week 
bracht mevrouw Jansen uit Am-
sterdam een bijzondere verzame-
ling naar het Strandvondstenmu-
seum, bestaande uit  schelpen, 
krabben, en fossielen afkomstig 
van de Noord-Hollandse kust. 

De verzameling is een levens-
werk- en erfenis van haar vader 
A. A. Jansen, die jarenlang van-
uit de Schoorlse kustplaats over 
strand en door de duinen struin-
de. Arend Jansen, een voormalig 
wiskunde leraar met de bijnaam 
A-kwadraat vanwege zijn dub-
bele voornaam, documenteerde 
en registreerde alles wat hij maar 
kon verzamelen.
Verschillende objecten zoals he-
le grote scheermessen en venus-
schelpen komen haast niet meer 
voor. Met behulp van vrijwilligers 
wil het museum deze unieke ver-
zameling verder documenteren.
Met ingang van 2018 heeft het 
museum voor familie-, vrienden- 

en bedrijfsuitjes de mogelijkhe-
den uitgebreid. Zo zijn er onder 
deskundige begeleiding week-
enden met een bijzondere moun-
tainbikeroute, een Oer-IJ wande-
ling of -�etstocht met een Oer-
IJ gids, workshops schilderen of 
dichten, een presentatie in het 
museum en rondleiding om Zan-

derij met tastbare historische 
sporen, diverse lezingen of pre-
sentaties en educatieve projec-
ten voor onderwijs, verenigingen 
of bedrijven. 
Meer informatie? Ga naar strand-
vondstenmuseum.nl of 06-
22923226. Foto: Rob Berkemeier 
R-design 4U.

Peuterschool Paulus viert 
samen het vijfjarig bestaan
Castricum - Op 1 februari vier-
den de peuters van Peuterschool 
Paulus, gevestigd in basisschool 
Paulus, een feestje in verband 
met het vij�arig bestaan. Alice 
Ploeg kwam langs om een mu-
ziekworkshop te geven. 
De kinderen genoten van het 
dansen en muziek maken. Als af-
sluiter aten de kinderen po�er-
tjes. 
Meer informatie? Kijk op www.
paulus-tabijn.nl of bel met Nina 
Deen, coördinator Peuterschool: 
0251-650565.

FNV belastingservice weer van start

Castricum - Veel mensen zul-
len weer een zucht slaken als de 
blauwe envelop van de belas-
tingdienst weer in de brievenbus 
valt. Het invullen daarvan be-
zorgt menigeen weer hoofdbre-
kens. De FNV heeft daarom voor 
haar leden een belastingservice 
in het leven geroepen, waarbij 
de leden hun aangifte gratis door 

een deskundige kunnen laten in-
vullen. Deze invullers volgen mo-
menteel weer een cursus om 
van de laatste wijzigingen op de 
hoogte te raken. De aanmelding 
per telefoon is anders dit jaar. Er 
is landelijk een centraal aanmeld-
punt opgericht. Degenen die ook 
vorig jaar door de FNV zijn gehol-
pen krijgen een brief van de be-

lastingdienst met weer een spe-
ciale machtigingscode. Die co-
de moet bij het invullen worden 
meegenomen. 

Wie zo’n machtigingscode niet 
heeft ontvangen moet die als-
nog vooraf aanvragen bij de be-
lastingdienst. Aanmelden kan di-
gitaal via de website van het FNV 
of telefonisch via 088-3680368. 
Opgeven kan daar met ingang 
van 7 februari van maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 
uur. Daarbij kan men als voor-
keurplaats Castricum aangeven, 
alsmede het tijdstip waarop men 
geholpen wil worden. Hou wel 
de lidmaatschapgegevens bij de 
hand. 
Men kan ook digitaal een af-
spraak maken op de FNV-site, 
waar gekozen kan worden uit de  
beschikbare data. Het invullen 
vindt plaats in de maanden maart 
en april in dorpshuis De Kern. Ouderwetse muzikale gezelligheid

Bakkum - Zondag 11 februari om 
15.00 uur treden de Beverwijkse 
Whiskeymo’s op in De Oude Keu-
ken in Bakkum. In een bezetting 
met contrabas, gitaar en meer-
stemmige zang laten ze hun ei-
genzinnige ideeën los op muziek 
uit de gloriejaren van het swing-
tijdperk. Ze gaan een stap terug 
in de tijd en voeren het publiek 
mee naar het rijk gevarieerde ma-

teriaal uit de jaren ‘40-’50. De Big-
bandsound is vervangen door 
driestemmige zangarrangemen-
ten waarbij ook de blaaspartijen 
uitdagend vocaal vertolkt wor-
den. 
Zo ‘blaast’ de band de songs van 
onder andere Louis Jordan, The 
Mills Brothers, Willie Dixon, An-
drew Sisters en The Moonglows 
weer nieuw leven in.

Fairtrade bananen bij Deen
Castricum - Sinds vorige week zijn 
de bananen die Deen verkoopt 
Fairtrade. DEEN is heel blij met de 
samenwerking met de stichting 
Max Havelaar, de organisatie ach-
ter het Fairtrade keurmerk. De ba-
nanen worden onder eerlijke han-
delsvoorwaarden ingekocht bij ba-
nanenproducenten in Ecuador. Di-

recteur Leendert van Eck is trots: 
,,De bananen zijn een mooie toe-
voeging aan het toch al grote as-
sortiment Fairtrade producten in 
onze winkels. 
Daarbij zijn de bananen erg lekker 
en blijft de prijs hetzelfde.” De Fair-
trade bananen komen onder ande-
re van de bananenplantage El Re-

manso Maria Gabriela in Ecuador. 
De plantage is 35 hectare groot en 
er werken 20 à 25 mensen. Zij ont-
vangen voor de bananen minimaal 
een prijs die gebaseerd is op de 
kosten van duurzame productie en 
een vaste ontwikkelingspremie. Zo 
kunnen zij werken aan een betere 
en duurzame toekomst.

Opening expo Uit Aarde
Castricum - Zondag 11 febru-
ari vindt de opening plaats van 
de expositie Uit Aarde van Cor-
ja Bekius. In dit project wordt de 

kwetsbaarheid van het bestaan in 
teksten en beelden gevat. De tek-
sten zijn liederen en een gedicht 
van Andries Govaart, waar Cor-

Met de bijzonder muziekkeuze 
waarvan een deel hertaald is naar 
Nederlands staat de groep garant 
voor een show met aanstekelij-
ke muziek en een vleugje humor. 
Met zang van Anneke Frantsen en 
Conny Bakker, Dirk van der Me-
ij zang en gitaar, Gert-Jan Maas 
contrabas. De Oude Keuken ser-
veert na a�oop een Doowop bur-
ger als dagspecial.

Tardiz en Triangle in De Bakkerij 
Regio - Vrijdag staan er twee 
bands op het podium van De 
Bakkerij. Tardiz met drummer 
Mark Müller, bassist Arjan Ettes, 
gitaristen Paul Weersink, Robert 
van Mulligen en zangeres Made-
lon Englisch maakt de band mu-
ziek die een mengeling is van 
melodie, pop, funk, new wave 
en rock of zoals ze zelf zeggen: 
‘Eigenwijs eigen werk’. 
De driekoppige band Triangle 
werd gevormd in 2011 door drie 
vrienden die vanwege hun liefde 
voor rock en improvisatie beslo-
ten de handen ineen te slaan.  Zij 
namen afscheid van hun punk-
verleden en gingen op zoek 
naar een nieuw geluid. Nachte-
lijke sessies in een bunker wer-

den afgewisseld met optredens 
op diverse podia in Noord-Hol-
land. Vijf jaar later heeft dit mu-
zikale drietal zijn vorm gevon-
den. Met invloeden uit onder an-

dere de groove-metal en de sfe-
rische rock, voegt deze band een 
nieuwe kleur toe aan het muzi-
kale spectrum. Zaal open om 
21.00 uur. 

Swingend langs de Donau
met Monique Lansdorp
Castricum - Concert op zondag, 
verzorgd door Toonbeeld, neemt 
het publiek dit keer mee op reis 
langs de Donau. Niet langs het 
zoetgevooisde gedeelte van Jo-
hann Strauss en consorten, maar 
daar waar de Balkan begint. Van-
daar voert de sterk kronkelende 
rivier door een muzieklandschap 
dat velen niet of nauwelijks ken-
nen, maar buitengewoon rijk ge-
schakeerd en boeiend is.

‘Reisleidster’ is Monique Lansdorp 
(viool), die zich na haar conserva-
toriumopleiding geheel toeleg-
de op de lichte muziek en die van 

Oost-Europa. Zij toerde onder 
andere 20 jaar met de band van 
Boudewijn de Groot. Monique 
wordt begeleid door Hans Derk-
sen (accordeon), die zich geheel 
heeft gespecialiseerd  in de mu-
ziek van Hongarije en het voor-
malige Joegoslavië. 
Daarnaast zingt Maja Kuijper ou-
de Macedonisch en Albanese lie-
deren en de Bosnische se-vdah, 
de blues van de Balkan. Ook is er 
een speciale gast, Nehrun Alev, 
afkomstig uit het Turks spreken-
de gedeelte van Macedonië. Hij is 
een muzikale alleskunner (zang), 
die al eer-der met Monique cur-

sussen Balkanmuziek heeft ge-
geven. Naast viool en accorde-
on zijn: trompetviool, gadulka, 
mandoline, mandola, tambura, 
def, darbuka, tapan en tamboe-
rijn. Op zondag 18 februari, con-
certzaal Geesterhage, aanvang 
15.30 uur. 
Kaarten zijn te reserveren via 
www.toonbeeld.tv/concerten of 
tel. 0251-659012 en verder ver-
krijgbaar aan de zaal. Op de foto 
Monique Lansdorp, Hans Derk-
sen en Maja Kuijper voeren het 
publiek dwars door Oost-Europa 
met als speciale gast Nehrun Al-
lev.

ja Bekius schilderijen bij maak-
te. Ook zijn twee oudere gedich-
ten van haar hand van een beeld 
voorzien. De aangeleverde lie-
deren zullen  gezongen worden 
met medewerking van het Litur-
giekoor. Aanvang 10.00 uur in de 
Maranathakerk.



Niels Gersonius verbreekt 
nogmaals parcourrecord 
Bakkum - Er stonden 255 lopers 
aan de start van de laatste Strand- 
en Duinloop die AV Castricum dit 
winterseizoen organiseerde zon-
dag 4 februari. Voor de wedstrijd-
afstand van 8,8 km was 

Niels Gersonius uit Groningen ge-
komen, hij �nishte in een tijd van 
30.33, waarmee hij het parcours-
record met twee minuten verbe-
terde. Bij de tweede Strand- en 

Duinloop van verbeterde Niels 
ook al een parcoursrecord van 
de 15 km. Bij de 2,3 km was Rens 
Denneman van AV DEM de eerste 
jongen die over de �nish kwam, 
hij �nishte in 9.08. Snelste meisje 
was juniore Franka Holland met 
9.27.
Bij de mannen van 40 jaar en ou-
der was Walter de Graaf de snel-
ste man, hij liep een tijd van 
35.24. Bij de mannen van 50 jaar 

en ouder werd Kees Vrolijk eer-
ste met 34,51. Snelste dame op 
de wedstrijdafstand was Marie-
ke Ginbel, met een tijd van 40.34. 
Bij de vrouwen van 35 jaar en ou-
der werd Suzan Stougie-Jonkheer 
eerste in 45.43. De 12,4 km werd 
bij de mannen gewonnen door 
Jurian Glas, hij �nishte in 46.56. 
Snelste vrouw op de 12,4 km was 
Eileen Groenland van AV Castri-
cum, zij liep 56.02. 

Vitesse in evenwicht met koploper 
Castricum - Voor het eerste du-
el na de winterstop moest Vitesse 
op de Puikman aantreden tegen 
koploper ZAP. Uit was de ploeg 
uit Breezand de winnaar (3-1) dus 
was het aan Vitesse om revanche 
op die nederlaag te nemen. De 
kansen daartoe waren weliswaar 
aanwezig maar uiteindelijk was 
het 1-1 gelijke spel voor vrijwel 
alle betrokkenen een alleszins ac-
ceptabele uitslag.

In een aantrekkelijk duel, dat pri-
ma werd geleid door de jonge 
scheidsrechter Broekhuizen, was 
van meet af aan duidelijk dat bei-
de ploegen voor de winst wilden 
gaan. De grootste kans was het 
gevolg van geklungel in de ver-
dediging van ZAP. Tot zijn eigen 
verbazing kon aanvoerder Jort 
Kaandorp daardoor de bal afpak-

ken en met twee aanvallers tegen 
één verdediger had die buiten-
kans verzilverd moeten worden. 
Dat lukte echter niet vandaar dat 
de rust inging met de 0-0 op het 
scorebord.
Na rust had Vitesse de koude 
noordoostenwind in de rug. Bin-
nen enkele minuten echter was 
het geheel onverwacht ZAP dat 
aan de leiding kwam. Op een 
ogenschijnlijk ongevaarlijke aan-
valsopzet over rechts werd niet 
adequaat ingegrepen door de 
verdediging van de thuisploeg 
waarna de spits van ZAP vanuit 
een nagenoeg onmogelijke posi-
tie hard uithaalde op het doel van 
Tom Laan. Omdat zijn uitzicht be-
lemmerd werd door enkele ver-
dedigers en de bal ook nog door 
een van hen werd getoucheerd 
sloeg de bal tot veler verrassing 

FCC toont veel karakter
Castricum - Om direct van een 
wederopstanding te spreken 
gaat te ver, maar FCC liet bij Am-
stelveen Heemraad in ieder ge-
val zien dat de ploeg veel poten-
tieel heeft. De ploeg deed zich-
zelf tekort met een 3-3 gelijkspel. 
Met de inbreng van jonge spe-
lers als Max Lodewijks en Men-
no Buijnsters is er meer voetbal in 
het team van Jort van der Meulen 
gekomen en met veel inzet werd 
tweemaal een achterstand weg-
gewerkt.
Amstelveen kwam na een half 
uur op voorsprong door Kevin 
Lesmeister, 1-0. FCC reageerde fel 
en was vanaf dat moment de do-

minante partij. De tweede helft 
liet het beste FCC van dit seizoen 
zien en dat betaalde zich binnen 
een kwartier uit. Eerst was Sebas-
tiaan Weber trefzeker vanaf elf 
meter en even later rondde hij 
een afgeslagen vrije schop prima 
af, 1-2. FC Castricum leek op een 
overwinning af te stevenen, maar 
twee ongelukkige momenten 
betekenden opnieuw een voor-
sprong voor Amstelveen: 3-2. FCC 
ging er extra tegenaan en een 
corner van Carlo Vrijburg, onbe-
rispelijk ingekopt door Roy van 
Soest, zorgde opnieuw voor de 
gelijkmaker. Zaterdag speelt FCC 
thuis tegen Jong Holland.

Schaakclub Bakkum uit 
het bekertoernooi NHSB
Bakkum - Na de bekerwinst in 
de voorronde tegen Aris de Heer 
moest Bakkum het opnemen te-
gen de halve �nalist van vorig sei-
zoen: Krommenie, uitkomend in 
de promotieklasse. Bij voorbaat 
op papier een kansloze missie 
met gemiddeld 150 rating pun-
ten verschil. De praktijk was weer-
barstiger. Bakkum met Henk van 
der Eng, Arno Schlosser, Fons Ver-
meulen en Han Kemperink speel-
den uiterst geconcentreerd om 
de huid zo duur mogelijk te ver-
kopen. Vermeulen kwam in een 
optisch betere stelling remise 
overeen. 
Achteraf bleek dat een terecht 
besluit. Henk van der Eng kwam 
zonder kleerscheuren uitstekend 
uit de opening en had kennelijk 

te veel ontzag voor zijn sterke-
re tegenstander door het remise 
aanbod aan te nemen. Han Kem-
perink kwam onder grote druk 
te staan en wist zijn stukken niet 
meer op goede velden te ma-
noeuvreren en verloor. 
Arno Schlosser moest dus win-
nen, maar dat zat er niet meer 
in. Na een Engelse opening vol-
gens het boekje kwam er uitein-
delijk een theoretisch remise to-
reneindspel. Echter onder enor-
me tijdsdruk werd de simpele re-
mise zet over het hoofd gezien, 
en ging het eindspel alsnog ver-
loren. Eindstand: 3-1 voor Krom-
menie. Toch kan Bakkum terugkij-
ken op een goed bekertoernooi, 
al eindigt het opnieuw na de eer-
ste ronde.

bij de 1e paal binnen: 0-1. Vites-
se was door die tegenslag enigs-
zins van slag, maar lang kon ZAP 
niet genieten van die voorsprong. 
In de 56e minuut volgde name-
lijk een snelle counter waarbij de 
naar links uitgeweken Rik Been-
tjes zijn man uitspeelde en de 
keeper met een beheerste schui-
ver kansloos liet: 1-1. Het laatste 
halfuur had de thuisploeg wel het 
initiatief maar mede door de af-
wezigheid van de geblesseerde 
Robin Bakker ontbrak ditmaal de 
creativiteit om dat veldoverwicht 
ook op het scorebord tot uitdruk-
king te brengen. Aan de andere 
kant moest Tom Laan in de laatste 
10 minuten zijn klasse nog tonen 
om ZAP van de winnende tre�er 
af te houden. Mede daarom kon 
iedereen achteraf wel vrede heb-
ben met dat gelijke spel.

Grote veiling voor een 
‘groenere’ rugbyclub
Castricum - De vrijwilligers zijn er 
al druk mee in de weer; aantrek-
kelijke kavels verzamelen voor de 
veiling die plaatsvindt op 14 april 
bij Cas RC. De club wil investeren 
in het clubhuis met dubbel glas, 
led-verlichting en zonnepanelen 
om bij te dragen aan een beter 
milieu en om de energiekosten 
te verlagen. Aan de teams wordt 
gevraagd met de meest originele 
kavel te komen.
Daarnaast kan iedereen die Cas 
RC een warm hart toedraagt een 

kavel inbrengen. Dat kan vari-
eren van waardebonnen, vrij-
kaarten, etentjes, boottochtjes 
en stuntvliegen; alles is welkom. 
Stuur een e-mail naar veiling@
casrc.nl om een kavel aan te mel-
den. De veiling die werd gehou-
den in 2016 heeft 10.000 euro op-
gebracht. Hiervoor is veel nieuw 
materiaal aangeschaft. Boven-
dien krijgt de �tnessruimte nog 
een opknapbeurt. Aanvang vei-
ling 20.00 uur, toegang is gratis 
en iedereen is welkom.

Bakker pakt iedereen in
Akersloot - De jonge Wout Bak-
ker is er donderdag in geslaagd 
om bij de KPB mountainbikecup 
de overwinning te pakken. Al vrij 
snel wisten Wilfred Knegt en Bak-
ker zich af te scheiden van de rest. 
Henk Jan Verdonk senior kon op 
de valreep aansluiting krijgen. Op 
Henk Louwe na, waren de overi-
ge deelnemers kansloos voor een 

podiumplek. Verdonk senior kon 
enkele ronden na zijn aanslui-
ting de koppositie op zich nemen 
en het tempo opschroeven waar 
Wilfred Knegt slachto�er van 
werd. Twee ronden voor tijd pak-
te de jeugdige Bakker resoluut 
de leiding over en ging met zijn 
sterke lijf volle bak door. Wilfred 
Knegt werd derde.

Meervogels 
wint van DSS
Akersloot - Zaterdagavond 3 fe-
bruari speelden de handbalda-
mes 1 van Meervogels tegen DSS 
dames 2. De uitwedstrijd werd 
gewonnen, maar makkelijk ging 
het niet: 28-32. De wedstrijd be-
gon aan de kant van Meervo-
gels op hoog tempo, maar helaas 
stond de keepster van DSS regel-
matig in de weg; de afronding 

was niet geheel vlekkeloos. Daar-
door kon DSS gemakkelijk aan-
haken en ging de score gelijk op. 
De ruststand: 13-12. Daarna wist 
Meervogels hun voorsprong uit 
te breiden tot vijf punten. Door 
een betere dekking wist DSS 
moeilijker tot score te komen. 

De voorsprong werd geleidelijk 
aan uitgebreid, met een eind-
stand van 29-19. Zaterdag 10 fe-
bruari speelt Meervogels om 
20.30 uur een uitwedstrijd tegen 
Westfriesland/SEW dames 3.

Kooiman verovert de koppositie
Castricum - In de libre-competi-
tie bij biljartvereniging Wik, steeg 
Hans Kooiman door twee over-
winningen van plaats zes naar 
de kop van de ranglijst. Zijn eer-
ste partij tegen Cor Stroet was 
een opwarmertje voor zijn twee-
de partij tegen Rien Emmerik. 
Cor speelde een matige partij, 
terwijl ook een niet groots spe-
lend Hans wel met de winst aan 
de haal ging. Rien Emmerik pro-
beerde het Hans wel lastig te ma-

ken, maar moest toch afhaken en 
zag Hans zijn tweede partij met 
grote overmacht, winnend afslui-
ten met een stijgingspercenta-
ge van 46%. Door deze uitslagen 
passeerde Hans, Hein Kitsz op de 
ranglijst met een miniem verschil 
van twee punten. Verrassend was 
ook de grote winst van Ferry van 
Gennip op Gerard de Zeeuw. Bei-
de spelers kwamen ruim boven 
hun moyenne uit, met voor Ferry 
een stijgingspercentage van 44%.

Klaverjasdrive 
Akersloot - In café de Vriend-
schap is op zaterdag 10 februa-

ri een klaverjasdrive met een lo-
terij. Aanvang 20.00 uur, aanmel-
den via tel.: 0251-312866 of info@
vriendschapakersloot.nl.

Nederlands record 
voor Marc van Vliet
Castricum - Tijdens de Neder-
landse Indoorkampioenschap-
pen voor Masters in Apeldoorn 
op zaterdag 3 februari heeft Marc 
van Vliet het Nederlands record 
polsstokhoogspringen gebracht 

op 3,12 meter. De atleet van Atle-
tiek Vereniging Castricum, uitko-
mend in de leeftijdscategorie 65-
70 jaar, verbeterde hiermee zijn 
eigen nationale record dat hier-
voor op  3,00 meter stond.
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De visie spreekt een duidelijke voorkeur uit voor een verbinding tussen de wijken en het treinreizigersverkeer 
in een nieuwe tunnel op dezelfde locatie.

BURGERLIJKE STAND 
OVERLEDEN
C.A. Zijp, weduwe van Berkhout,  85 jaar
W.A. Groen, 79 jaar

Gemeenteraad stelt visie 
stationsgebied vast
De gemeenteraad van Uitgeest heeft 
in de raadsvergadering van 25 janu-
ari 2018 de visie ‘Stationsomgeving 
Uitgeest’ vastgesteld. In De Uitgeester 
van a.s. 14 februari is in een speciale 
bijlage van vier pagina’s te lezen wat 
die visie inhoudt en welke rol deze 
gaat spelen bij de inrichting en vorm-
geving van het Uitgeester NS-station 
en omgeving in de nabije en iets ver-

deraf gelegen toekomst.

De complete visie is ook na te lezen 
op de gemeentelijke website www.uit-
geest.nl via de tabbladen ‘Wijk & Wo-
nen’ en ‘Stationsgebied’. Daar zijn bin-
nenkort ook de vier pagina’s van de 
samenvattende bijlage digitaal te vin-
den.

Raadgevend referendum
Op 21 maart 2018 wordt tegelijk met 
de gemeenteraadsverkiezingen een 
raadgevend referendum gehouden 
over de Wet op de inlichtingen- en vei-
ligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). De-
ze wet bepaalt:
·  de taken en bevoegdheden van de 
 Algemene Inlichtingen- en Veilig-
 heidsdienst (AIVD) en de Militaire 
 Inlichtingen- en Veiligheidsdienst  
 (MIVD);

· de voorwaarden die gelden voor de 
 inzet van deze bevoegdheden;
· hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de 
wettelijke taak om kiezers te informe-
ren over de wet waar een referendum 
over wordt gehouden. 

Deze informatie is te vinden op: 
www.referendumwiv2017.nl

Veiliger fi etsen op 
de Uitgeesterweg

Waarom een fi etsstraat?
Veel schoolgaande kinderen en recre-
anten fi etsen over Uitgeesterweg rich-
ting Castricum. De geplande renovatie 
van de Uitgeesterweg was de aanlei-
ding om opnieuw naar de weginrich-
ting te kijken. Vanwege het vele fi ets-
verkeer en de wens om het fi etsver-
keer veiliger langs deze route te laten 
fi etsen, is besloten de Uitgeesterweg 
in te richten als fi etsstraat.

Wat is een fi etsstraat?
Bij een fi etsstraat ziet de weg er-
uit als een ‘groot fi etspad’, waarbij 
de fi etsers op het midden van de rij-

baan de ruimte krijgen. Deze wegin-
deling zorgt ervoor dat automobilis-
ten hun snelheid aanpassen en langer 
achter de fi etsers blijven rijden zon-
der te proberen deze in te halen. Om 
de rijsnelheid verder te beperken wor-
den op een aantal locaties verkeers-
drempels toegepast. Daarnaast wordt 
voor fi etsers en voetgangers een veili-
ge oversteekvoorziening gerealiseerd 
op de Geesterweg.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden naar ver-
wachting uitgevoerd tussen half juni 
en half juli 2018. 

Herinrichting Meldijk, 
Sluisbuurt en Langebuurt
De Meldijk, Sluisbuurt en een deel van 
de Langebuurt worden opgeknapt. 
Vooruitlopend op de werkzaamheden 
van de gemeente gaan de nutsbedrij-
ven (Stedin en PWN) kabels en/of lei-
dingen vervangen. 

Planning fase 1: Meldijk en Sluis-
buurt
De nutsbedrijven starten 12 februa-
ri met de werkzaamheden en zijn 23 
maart klaar. Aannemer Twisk en Bos-
man uit Castricum start met de werk-
zaamheden op 26 maart en is klaar 
op 15 juni. Deze werkzaamheden 
starten aan de kant van de Lange-
buurt.

Planning fase 2: Langebuurt
Stedin start op 9 juli en is klaar op 3 
augustus. Twisk en Bosman start met 
de werkzaamheden op 27 augustus 
en is klaar op 9 november. Deze werk-
zaamheden starten aan de kant van 
de Meldijk. 

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden is de weg 
afgesloten voor autoverkeer en is 
het niet mogelijk om de auto voor de 
deur te parkeren. De woningen blij-
ven wel te voet bereikbaar over loop-
schotten. 

Voor de Meldijk en Sluisbuurt geldt 
een omleiding voor het auto-, motor- 
en vrachtverkeer. Deze gaat via de 
Bonkenburg - Populierenlaan - Gees-
terweg - N203 - Broekpolderweg en 
omgekeerd.

Meer informatie
Meer informatie is te krijgen bij toe-
zichthouder Harry Hofman. Hij is tele-
fonisch bereikbaar op 088 909 7849 
of per e-mail: harryhofman@debuch.
nl. Alle informatie en een actuele plan-
ning kunt u vanaf 8 februari 2018 
vinden op de gemeentelijke website 
www.uitgeest.nl, Wijk & Wonen, Mel-
dijk.

Uitgeest werkt aan 
toeristische marketing
De gemeente is in 2017 in gesprek 
gegaan met de toeristische/recreatie-
ve organisaties en ondernemers. Uit 
dit overleg is de wens naar voren ge-
komen om het merk Uitgeest sterker 
te maken en naast het gemeentewa-
pen een modern logo te introduceren.

Bureau Basisidee uit Uitgeest heeft 
de opdracht gekregen om hier mee 
aan de slag te gaan. Dit bureau heeft 

naast ervaring, ook veel lokale kennis. 
Het gaat een marketingplan opstel-
len en een nieuw logo maken. Het lo-
go moet uitstralen waar Uitgeest voor 
staat. Ook wordt bekeken met welke 
middelen en via welke kanalen beter 
zichtbaar gemaakt kan worden wat 
Uitgeest te bieden heeft. In overleg 
met de groep ondernemers en organi-
saties worden deze zaken de komen-
de maanden verder uitgewerkt.

Op dinsdag 30 januari heeft het college van Uitgeest het defi nitief ont-
werp voor de herinrichting van de Uitgeesterweg tot fi etsstraat vastge-
steld. Dit ontwerp is in nauwe samenspraak met bewoners tot stand ge-
komen. Bij de inrichting van de weg is de fi etser als hoofdgebruiker van 
de weg het uitgangspunt geweest. 

Een impressie van de Uitgeesterweg als fi etsstraat, half juli 2018.

Heb je een vraag 
aan de gemeente?
Heb je een vraag? WhatsApp hem op 0682159296. We antwoorden snel, maar 
wel tijdens kantoortijden.
Heb je een vraag? WhatsApp hem op 0682159296. We antwoorden snel, maar 
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