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Babbeltruc
Uitgeest - Op maandag 5 februa-
ri omstreeks 14.30 uur werd door 
een 30- tot 35-jarige man, keurig 
gekleed, Hollands uiterlijk, onge-
veer 1.80 lang, kort geknipt blond 
haar, slank postuur, met lich-
te kleding aangebeld bij oudere 
mensen op het Scillapad. De man 
vroeg aan de bewoonster die de 
voordeur opende of zij eigena-
resse was van de woning. Hier-
op vroeg de vrouw aan haar man 
om bij haar te komen. De man 
vertelde nadat men had aange-
geven dat het inderdaad een ei-
gen woning was, dat de gemeen-
te binnen 2 jaar zou stoppen met 
de verzorging van de riolering en 
dat zij zelf voor de kosten zouden 
gaan opdraaien. Hij vroeg of hij 
mocht binnen komen om te kij-
ken hoe de riolering in de woning 
was aangelegd. Hierop werd naar 
zijn legitimatie gevraagd, waarop 
hij de benen nam. Duidelijk een 
babbeltruc om binnen te komen.

Poging tot 
woninginbraak

Uitgeest - In de nacht van vrijdag 
op zaterdag omstreeks 01.24 uur 
werd door een getuige gezien 
dat twee mannen zich verdacht 
ophielden voor de woningen op 
de Melksuiker. Toen deze getuige 
een van die mannen wilde aan-
spreken holde deze weg in de 
richting van het station. De ande-
re man had zich verstopt achter 
een geparkeerde auto. Kort hier-
op werd er ontdekt dat er in het 
cilinderslot van een van de wo-
ningen waar de getuige de man-
nen had zien lopen een schroef 
was gedraaid. Dit is een veelge-
bruikte methode om de cilinder 
te verwijderen. Het was hier dui-
delijk dat het om een poging tot 
een woninginbraak ging. Door de 
oplettende getuige is dit verhin-
derd. Een nader onderzoek wordt 
gedaan.

Politie schiet 
te hulp

Uitgeest - Zondagochtend om-
streeks acht uur werd door de 
politie geassisteerd op de Dok-
ter Brugmanstraat. Daar werd een 
87-jarige vrouw hulpeloos in de 
woning aangetro� en. Ze kon de 
voordeur niet zelfstandig openen 
en had behoefte aan hulp. Door 
de politie is een raampje ingesla-
gen om hulp te kunnen bieden. 
De vrouw is overgebracht naar 
het ziekenhuis.

Uitkijkpost Media en Kennemerland Uitgevers werken sinds dit jaar intensief samen. Frits Raads-
heer van Kennemerland Uitgevers: “We bundelen onze krachten om samen nog sterkere kranten te 
kunnen maken, overigens in combinatie met websites.” Janneke Mars van Uitkijkpost Media: “Het 
idee elkaar te versterken ontstond enkele jaren geleden en gaandeweg kregen wij een steeds nau-
were band. We zijn nu met elkaar de juiste weg in geslagen.”

‘Samen komen we nog sterker voor de dag’
Uitgeverijen bundelen krachten

Regio - De samenwerking is vol-
gens de twee uitgeverijen een lo-
gische stap. Raadsheer: “Waarom 
zouden we met elkaar concurre-
ren en in diverse kranten over de-
zelfde onderwerpen schrijven? 
Bovendien is het commercieel 
lastiger om met meerdere uitge-
verijen in dezelfde vijver te vis-
sen”. Daarom helpt het personeel 
van Kennemer Uitgevers en Uit-
kijkpost Media elkaar tegenwoor-
dig waar nodig en delen zij hun 
artikelen en foto’s. De samenwer-
king leidt tot verschuivingen in 
het aanbod van kranten, vertellen 
Frits Raadsheer en Janneke Mars. 
‘Kijk op Castricum’ valt sinds 1 ja-
nuari niet meer op de deurmat in 
Castricum, maar wordt overigens 
nog wel online goed onderhou-
den met nieuws en andersoorti-
ge informatie uit Castricum. Daar-
naast wordt vanaf de lente van 

Bijzondere herdenking
Uitgeest - Zaterdag vond een 
herdenking plaats van het neer-
storten van een Amerikaanse B17 
in een weiland in Uitgeest, dicht-

bij de grens met Heemskerk. De 
bommenwerper verongelukte op 
10 februari 1944, na in de lucht te 
zijn bestookt door Duitse jacht-

vliegtuigen. De herdenking werd 
gehouden op initiatief van de ge-
meente Uitgeest, waarbij de or-
ganisatie ter hand werd geno-
men door het Uitgeester Comité 
4 mei en de gemeente Uitgeest, 
in samenwerking met de Aircraft 
Recovery Group ’40-’45 (ARG).

De Boeing B17-G die door zijn 
bemanning ‘Hells Belles’ was ge-
doopt, nam op 10 februari 1944 
deel aan een missie met meer 
dan duizend toestellen. Opgeste-
gen vanuit Norfolk zette de bom-
menwerper koers naar Braun-
schweig om industriële doelen 
te bombarderen. De ‘Hells Belles’ 
werd op de terugweg boven Ne-
derland door Duitse jagers ont-
dekt en verschillende keren on-
der vuur genomen. Als gevolg 
daarvan brak de rechtervleugel 
af en werden verschillende be-
manningsleden uit het toestel 
geslingerd. De B17 stortte neer in 
een weiland langs de Communi-
catieweg, aan de Uitgeester kant 
van de gemeentegrens Uitgeest-
Heemskerk. Vier leden van de 
bemanning vonden de dood; de 
zes overlevenden werden afge-
voerd naar Fort Veldhuis. Een van 
de overlevenden, copiloot Samu-

el Gundy, bezocht op uitnodiging 
van de Aircraft Recovery Group 
en de gemeente eind jaren tach-
tig de gemeente Uitgeest en de 
plaats van de crash.
Precies zeventien jaar geleden 
werd een gedenkteken aan de 
Communicatieweg opgericht op 
initiatief van de Aircraft Recove-
ry Group ’40-’45, die in Fort Veld-
huis een oorlogsmuseum be-
heert. Bij de onthulling waren fa-
milieleden van omgekomen be-
manningsleden aanwezig. Het is 
dit jaar – 74 jaar na dato – voor 
de tweede keer dat een herden-
king plaatsvond van de tragische 
gebeurtenis op 10 februari 1944.

De openbare herdenking begon 
met een stille tocht vanaf Fort 
Veldhuis naar het monument aan 
de Communicatieweg. Een verte-
genwoordiger van de Aircraft Re-
covery Group lichtte de gebeur-
tenissen van 1944 toe. Na de Last 
Post, uitgevoerd door Marjolein 
Niele, werd er om 13.20 uur, het 
historische tijdstip van de vlieg-

tuigcrash, twee minuten stilte ge-
houden. Gevolgd door het geza-
menlijk zingen van het Wilhel-
mus en het spelen van het Ame-
rikaanse volkslied en een kor-
te toespraak door burgemeester 
Wendy Verkleij. Ze sprak een ho-
ge gast met een speciaal voor-
woord in het Engels toe, de Con-
sul General mcCawley van het 
Amerikaanse consulaat. Met het 
leggen van kransen en bloemen 
en de voordracht van een gedicht 
door Peter Dicker werd de plech-
tigheid afgesloten. Hierna vloog 
er een oude bommenwerper lij-
kende op de B17-G als eerbetoon 
over.
Na afl oop was er een ontvangst 
op Fort Veldhuis. Een van de aan-
wezigen was de inmiddels 88-ja-
rige heer Ben Nieste. Hij zag als 
14-jarige het gevecht en ook 
het neerstorten van de B17-G. 
,,Het gehele gebeuren staat nog 
steeds op mijn netvlies’’, aldus 
Nieste. ,,De Co-piloot is me heel 
erg bij gebleven omdat hij rood 
haar had.’’ (Ger Bus)

dit jaar de Uitkijkpost niet meer in 
Akersloot verspreid maar uitslui-
tend in Heiloo, Limmen, Egmond 
aan den Hoef en Egmond-Binnen. 
In plaats daarvan krijgt De Cas-
tricummer, die ook in Akersloot 
wordt verspreid, een redactione-
le boost. Verder verdwijnt De Uit-
geester Courant van het toneel, 
dat gebeurt eveneens in de lente 
van 2018. In plaats hiervan wordt 
De Uitgeester een nog sterke-
re uitgave. Winkelkrant Heiloo 
wordt sinds kort niet meer ver-
spreid.

Specials
Verder komen specials in meerde-
re kranten terug. Bijvoorbeeld de 
wat uitgebreidere artikelen over 
bedrijven en instellingen (adver-
torials), die voorheen in de Win-
kelkrant Heiloo stonden, staan 
straks in de Uitkijkpost. Een ander 

voorbeeld is ‘Lijf en gezondheid’, 
een rubriek die in meerdere kran-
ten terugkomt met artikelen over 
medische onderwerpen, psy-
che, uiterlijk en voeding. Kenne-
merland Uitgevers onderhoudt 
overigens ook de bijbehorende 
website www.lijfengezondheid.
nl. Daarnaast besteden de kran-
ten aandacht aan wonen in de ru-
briek Wonen.nl, dit met een dui-
delijke redactionele link naar de-
ze goed bezochte website. Aan-
trekkelijke acties voor adverteer-
ders zijn er ook: zo hebben adver-
teerders recht op een gratis web-
pagina op Wonen.nl.
Meer weten? Neem dan gerust 
contact op via www.kennemer-
landuitgevers.nl of www.uitkijk-
post.nl

Tekst: EJV Mediaproducties/Evert 
Visser. 

De teams van Kennemerland Uitgevers en Uitkijkpost Media gaan samenwerken. Tweede van links Frits Raads-
heer van Kennemerland Uitgevers, tweede van rechts Janneke Mars van Uitkijkpost Media (foto: Stip Fotogra-
� e)
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COLOFON

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

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

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

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

S.U.S. zoekt 
docent Engels
Uitgeest - De docent Engels van 
de Stichting Uitgeester Senioren 
stopt in april, daarom zoekt men 
voor de groep ‘Engels conversa-
tie’ naar een nieuwe enthousias-
te docent(e). 
De groep komt in de periode van 
september tot en met april eens 
in de twee weken op woensdag-
middag van 14.00 tot 15.30 uur 
(16 x per seizoen) bij elkaar in 
Dorpshuis de Zwaan om de En-
gelse taal te spreken. De groep 
zou natuurlijk heel graag door-
gaan en daarom zou het �jn zijn 
als er een nieuwe docent(e) ge-
vonden gaat worden. 
Heeft u voldoende kennis van de 
Engelse taal, met name het spre-
ken in het Engels, om een be-
staande groep te kunnen bege-
leiden met Engelse conversatie? 
Neem contact op met de S.U.S. 
via 0251-319020. Restauratie Molen De Kat 

vordert gestaag
Regio - Mede dankzij de subsi-
dieverstrekkers de provincie, het 
Prins Bernard Cultuurfonds, de 
Hollansche Molen, de Bankgi-
ro loterij, Stichting Zabawas en 
stichting FBI De Fundatie vordert 
de restauratie van molen De Kat 
gestaag. Molenbouwer J. Poland 
is hier druk mee bezig. Er zit in-
middels een nieuwe rieten kap 
op de molen en nu is de staart 
aan de beurt. Vrijdag zijn met be-
hulp van een kraan van Winder 
Limmen de staartbalk, de scho-

ren, de lange spruit en de vang-
stok verwijderd. Daarbij bleek 
maar weer eens hoe noodzakelijk 
de opknapbeurt is.
Het hout van de staartbalk was in 
dermate slechte conditie dat de 
balk halverwege op de las afbrak.
De schoren en lange spruit zor-
gen samen voor een solide ver-
binding met de staartbalk en de 
kap. Dit geheel zorgt ervoor dat 
de wieken naar de wind gedraaid 
kunnen worden om te kunnen 
draaien. Een andere tegenval-

ler was een scheur in de hals-
steen, waar de as van de wieken 
op draait.
Ook de watergang onder de mo-
len heeft een opknapbeurt nodig. 
De SUAM gaat ervan uit dat het 
hoogheemraadschap dit klusje 
voor haar rekening neemt.

De restauratie moet in mei zijn af-
gerond, maar door extra onvoor-
zien werk kan het nog wel wat 
langer duren voordat de molen 
weer als van ouds kan draaien.

Mooi Uitgeest door de lens van Ger Bus
Uitgeest - Een Golden Bunch, 
een krokus gezien langs de Gees-
terweg. Deze uit Turkije, Pakistan 
en Afghanistan komende kro-
kus is sinds 1943 in de tuinwe-
reld geïntroduceerd, het is een 
vroege bloeier, namelijk in febru-

ari en maart. Rijkbloeiend, klein-
bloemig en geurend, kan tussen 
18 en 24 blomen per knol tellen. 
Planten in een groep geeft dik-
wijls zeer mooie e�ecten. Deze 
plant verdraagt zeer goed de zon, 
maar ook de schaduw en kan ook 

nog vorst hebben want is winter-
hard. De Engelse naam Golden 
Bunch (groep) is zeer toepasse-
lijk op deze rijk bloeiende krokus, 
met krachtige kleur van haar ve-
le warm oranje-gele bloemetjes. 
(tekst en foto: Ger Bus)

Olympisch
Nou. Ze zijn begonnen hoor, de 23ste Olympische Spelen. 
Het kost wat maar daar krijg je dan wel iets voor. In de eerste 
plaats een spectaculaire opening met heel veel Koreaanse 
mensjes die allemaal heel lang iets synchroons kunnen. Dat 
varieert van precies tegelijk trommelen en je hoofd tot dui-
zeligwordens aan toe naar links en rechts draaien tot ein-
deloos su�e dansjes in een kring herhalen. Die kringdan-
sers bleven gedurende de opening onvermoeibaar door-
gaan. Waarschijnlijk waren zij de enige aanwezigen die het 
nog een beetje warm hadden door de beweging want het 
was ijs- en ijskoud volgens de Koreaanse Gerrit Hiemstra. 
Schootdekentjes, hand- en voetwarmers en een gebreide 
muts moesten volgens de organisatie de aanwezige bezoe-
kers op hun plek houden. Een leeg stadion is natuurlijk he-
lemaal niet leuk als je al jaren aan het voorbereiden bent. 
Er was ook een soort musicalachtige voorstelling met vijf 
kinderen uit de plattelandsprovincie Gangwon die samen 
met knap geknutselde dieren en 2000 �guranten soms wat 
onduidelijke handelingen verrichten. De kinderen hadden 
heel erg geoefend in ‘de-verbaasde-blik’ afgewisseld met 
‘de-ik-ben-ontzettend-enthousiast-blik’. Zo probeerden zij 
de boodschap van vrede over te brengen. Niet geheel on-
belangrijk als je de politieke spanningen tussen Noord- en 
Zuid Korea in ogenschouw neemt. De zus van koddige Kim 
was als afgevaardigde afgereisd naar de vijand en schudde 
in Pyeongchang de hand van de Zuid-Koreaanse president 
Moon Jae-in alsof er geen atoombom lag te wachten. Zij 
ziet er overigens wel een stuk gezelliger uit dan haar broer 
dus wie weet gaat het toch nog goed komen daar en zit-
ten zij binnen afzienbare tijd met z’n allen aan de Koreaan-
se rijsttafel. We gaan de komende weken heel veel medail-
les voorbij zien komen en naar ik hoop ook voor Nederland. 
Schaatsen is mijn sport dus ik kom niets tekort met Sven en 
Irene als kanshebbers. Toch zijn er ook nog andere sporten 
waar ik nooit zo veel belangstelling voor had maar die nu 
de afgelopen tijd onder mijn aandacht zijn gekomen. Een 
ouder �lmpje over een skeletonrace laat een leeg sleetje 
zien met even later een vrouw die als een logge zeehond 
op haar buik de �nish bereikt. Hoewel ik het sportief ge-
zien heel zielig vind dat je na lang trainen zo eindigt, on-
derdrukte ik hier met moeite een lach. Ook curling is een 
sport waar ik niet bijster enthousiast over raak maar het 
fascineert toch ergens wel. Terwijl ik dit tik, gaat een Ne-
derlandse shorttrackster ongelofelijk onderuit wat zuur is 
als je jarenlang traint voor ‘het’ moment. Daarom ben ik ab-
soluut ongeschikt als sporter. Ik vind het leuk om te bewe-
gen en hoewel ik totaal niet competatief ben 
ingesteld, ik wil heus mijn best doen. Maar ja-
renlang alles in het teken van sport zetten en 
alleen maar op winnen focussen, zou ik nooit 
kunnen. Dus zal mijn actie bestaan uit heel 
hard richting televisie gillen naar onze deel-
nemende Nederlanders. 

Monique Teeling

Column

Voor grootouders met kleinkinderen
Filmmiddag S.U.S. in de 
voorjaarsvakantie
Uitgeest - In de voorjaarsvakan-
tie, op woensdag 28 februari, or-
ganiseert de Stichting Uitgeester 
Senioren in De Zwaan een �lm-
middag voor grootouders met 
hun kleinkinderen. Deze keer een 
modern sprookje voor alle leeftij-
den. Wilt u weten welke �lm? Er 
hangen posters in Dorpshuis de 
Zwaan, u kunt langskomen op 
het kantoor van de S.U.S., waar u 
een �lmboekje in kunt kijken of 
u kunt bellen. In verband met de 

restrictie van de licentie mogen 
de �lmtitels hier niet genoemd 
worden.

Woensdag 28 februari van 14.00 
tot 16.00 uur. Zaal open om 13.45 
uur. Kosten senioren/grootou-
ders 3 euro inclusief ko�e/thee 
en cake, kleinkinderen 1 euro in-
clusief limonade en wat lekkers in 
de pauze. Belangstellenden kun-
nen vooraf of aan de zaal (indien 
voorradig) een kaartje kopen.

S.U.S. organiseert:
Bustocht naar bollen-
velden en Scheveningen
Uitgeest - Op woensdag 25 april 
organiseert de Stichting Uitgees-
ter Senioren een dagtocht naar 
de bollenvelden en Schevenin-
gen. Om 9.00 uur vertrekt de bus 
richting Den Haag/Schevenin-
gen. Onderweg wordt er gestopt 
voor een kop ko�e en gebak. In 
Sassenheim komt een gids in de 
bus voor een mooie toer langs de 
bollenvelden. Er staan dan veel 
bloembollen in bloei en is er vol-
op bedrijvigheid in de streek. Na 
een tocht van ongeveer 5 kwar-
tier zullen wij verder richting 
Scheveningen rijden voor een 
lunch. Na de lunch staat de bou-
levardtrein klaar om een rond-
rit te gaan maken door Scheve-
ningen. Na de rit met het treintje 
heeft u nog even de tijd om op ei-

gen gelegenheid wat te winke-
len, ergens wat te drinken of wat 
rond te lopen.
Woensdag 25 april, vertrek om 
09.00 uur. Retour naar Uitgeest 
om 17.00 uur. Bijdrage €39,-- Dit 
is inclusief vervoer per touringcar, 
2x ko�e en gebak, broodmaaltijd 
(met kroket) en rondrit met bou-
levardtrein van ca. 3 kwartier. U 
dient voor deelname aan deze 
dag redelijk goed ter been te zijn: 
rollators worden niet meegeno-
men. 

Opgave op maandag 5 en woens-
dag 7 maart tussen 9.00 en 12.00 
uur op het kantoor van de S.U.S, 
op de 1ste etage van Dorpshuis 
de Zwaan. Contante betaling van 
€ 39,--  te voldoen bij inschrijving



Vieringen in 
O.L. Vrouwe 

Geboorte
Uitgeest - IIn Onze Lieve Vrou-
we Geboorte wordt aswoensdag 
gevierd met een eucharistievie-
ring die om 19.00 uur begint met 
medewerking van de Cantorij. 
Vrijdag 16 februari om 15.00 uur 
staat in teken van de kruisweg 
en om 19.00 uur is er een woord- 
en communieviering in Geester-
heem. Zaterdag 17 februari start 
om 19.00 uur Kerk in Beweging 
met medewerking van Sound of 
Life en op zondag 18 februari is er 
om 9.00 uur een eucharistievie-
ring met medewerking van Laus 
Deo.

Nieus van de 
Bridgeclub
Uitgeest - Zouden het blijvertjes 
worden? De E-lijners deden, hun 
tafeltjes centraal opgesteld in de 
kantine van de FC, weer enthou-
siast mee. Evelien Huising, onze 
voorzitter, speelde haar driedub-
belrol (gastvrouw, aanspreek-
punt en arbiter) met zichtbaar 
genoegen en dat wordt zeker ge-
waardeerd door alle BCU-ers, zo-
wel nieuwkomers als ‘ouwe taai-
en’. Eerste in de E-lijn werden 
Agaath en Tiny van der Eng. Dat 
moeten wel Uitgeester inboorlin-
gen zijn, familie van Arie? Of van 
Aad? Vast wel. En onderhand is de 
strijd om het kampioenschap van 
Uitgeest nog helemaal open. Wa-
ren het de afgelopen seizoenen 
vooral Klaas de Groot-Peter Kos-
sen en Hans-Paul Wijte die de ti-
tels onder elkaar verdeelden, dit 
seizoen ligt dat toch anders. Klaas 
en Peter scoren aardig maar laten 
toch ook wel steken liggen, Hans 
en Paul gaan reglementair uit-
vallen omdat Hans zich gaat ver-
diepen in de bijtjes en de bloe-
metjes, en dat kan alleen op een 
achttal woensdavonden. Dat laat 
dus ruimte voor andere koppels. 
We noemen Carien en Jaap Wil-
lemse, die goed meesnoepen en 
de derde periode wonnen. Ook 
Aad Visbeen en Ria Vessies zijn 
onderhand vaste waarden bo-
ven in de rangschikking van de 
A-lijn. En wat te denken van Fred 
van Andel en Eric Molenaar, die 
nu hun tweede seizoen samen-
spelen. Hun scores lijken, langs 
een opgaande lijn, wat constan-
ter te worden en wellicht dit sei-
zoen nog niet, maar volgend sei-
zoen zijn zij geduchte concurren-
ten voor welke kampioenskandi-
daat dan ook. Terug naar de uit-
slag van de afgelopen woensdag. 
In de D-lijn een keurige 57% van 
Wim Nugteren-Nel van Bergen. In 
de C-lijn een prachtige 59% van 
Ria en Wout Admiraal. In de B-lijn 
noteren wij de hoogste score van 
de avond, 65%, voor Marian de 
Vries-Truus Jansen. De dames ne-
men vaak hun tijd, maar het resul-
taat is er dan, soms, ook naar. En 
in de A-lijn namen Hans-Paul Wij-
te met een aardige score, 63%, af-
scheid van het kampioenschap. 
Maar de bijtjes zijn ook belang-
rijk, moet je maar denken.

De uitslagen:
A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul Wijte 
63,33% 2 Carien Willemse-Jaap 
Willemse 60,00% 3 Ed de Ruyter-
Siem Wijte 57,92%

B-lijn: 1 Marian de Vries-Truus 
Jansen 65,83% 2 Marjan de Gil-
de-Henk Graafsma 52,92% 3 Ans 
Stephan-Corrie Nijsen 52,92%

C-lijn: 1 Ria Admiraal-Wout Ad-
miraal 59,58% 2 Tineke van Sam-
beek-Gré Krom 59,17% 3 Elly 
Stuijt-Aad Stuijt 55,83%

D-lijn: 1 Wim Nugteren-Nel van 
Bergen 57,08% 2 Petra de Ruyter-
Alma Wiersma 55,42% 3 Jaap Mo-
lenaar-Karin Tushuizen 55,00%

E-lijn: 1 Agaath van der Eng-Tiny 
van der Eng 54,63% 2 Annemarie 
Sleutelberg - Swart-Barbara Bloe-
mers - Leach 54,63% 3 Jolande 
Piersma-Henk de Wildt 51,85%
(Paul Wijte)

Vastenactie-activiteiten in R.K. kerk 
Uitgeest - Zondag 18 februari 
zal er bij de H. Mis in de R.K kerk 
in Uitgeest extra aandacht wor-
den besteed aan de Vastenactie 
en het project dat men als paro-
chie hierbij steunt dit jaar. Na af-
loop wordt er door de AMO een 
buitendeurcollecte ten bate van 
het project gehouden. Volgende 
maand, 18 maart, zal er nog een 
collecte worden gehouden voor 
dit doel en op dinsdag 6 maart 
staat er een Vastenactiemaaltijd 
in de Klop gepland. De inteken-
lijst hiervoor ligt achterin de kerk.  
De AMO-groep zal dit jaar op za-
terdag 24 maart meelopen met 
de Pelgrimstocht. Als u mee wilt 
lopen of ons wilt sponsoren ten 
bate van het project is dat natuur-
lijk mogelijk! 
Tijdens Vastenactie 2018 zame-
len we geld in voor een project in 
Mbala in Zambia (Afrika). De Zus-
ters van het Heilig Hart van Je-
zus en Maria helpen daar kinde-
ren en volwassenen die het moei-
lijk hebben.
Aan de rand van de stad Mbala le-
ven veel mensen in sloppenwij-
ken. De meesten van hen vinden 
geen werk. Er is geen elektriciteit, 
de bewoners moeten water halen 

uit de rivier. Goede wc’s en riole-
ring ontbreken, waardoor men-
sen gemakkelijk ziek worden.
Veel kinderen hebben hun ou-
ders verloren aan de ziekte aids. 
Meestal worden deze weeskin-
deren opgevangen door familie, 
vaak de oma’s. Die zorg valt de 
opa’s en oma’s vaak zwaar, omdat 
ze oud zijn en niet meer kunnen 
werken. Deze families zijn zeer 
arm, ze kunnen bijna geen eten 
en schoolgeld betalen. Veel kin-
deren gaan dan ook niet of nau-
welijks naar school. Als er al geld 
is, worden alleen de jongens naar 
school gestuurd. De meisjes trou-
wen toch jong, dus veel mensen 
vinden het zonde van het geld 
om meisjes naar school te sturen.
Weeshuis Sunsuntila
De zusters zijn een weeshuis ge-
start, Sunsuntila. Ook kinderen 
die nog één ouder hebben kun-
nen er terecht. Ze slapen er niet, 
maar krijgen dagelijks - behal-
ve op zondag - een maaltijd en 
hun schoolgeld wordt betaald. 
Na schooltijd krijgen de kinde-
ren hulp bij hun huiswerk en kun-
nen ze spelen. Veel speelmateria-
len zijn er niet, wel wat trommels. 
Er wordt regelmatig muziek ge-

maakt en gedanst.
School voor gehandicapte kinde-
ren
Gehandicapte kinderen heb-
ben het extra moeilijk in Zambia 
Compound. Ze zitten meestal de 
hele dag verstopt in huis. Dankzij 
de zusters krijgen ze in de Victor 
Braun School voor gehandicap-
te kinderen onderwijs en fysio-
therapie. De oudere kinderen le-
ren matten en kleding maken. In 
deze school hebben de kinderen 
voor het eerst een eigen plaats 
waar ze vrienden maken en nieu-
we dingen leren.
Het weeshuis Sunsuntila en de 
Victor Braun school hebben leer-
middelen en speelmaterialen no-
dig. Voor de lichamelijk gehandi-
capte kinderen zijn ook speciale 
spullen nodig, zoals een home-
trainer (€185), looprekken (€32), 
een televisie met DVD-speler en 
DVD’s. (€700), radio (€170), reken-
machines (per stuk €12), compu-
ters (per stuk €750) en een grote 
pan voor de keuken(€75).
Uiteraard is het ook mogelijk om 
een geldelijke bijdrage over te 
maken op het rekeningnummer 
van de AMO: IBAN NL 12 RABO 
0152101950 o.v.v ‘Vastenactie’. 

Tafeltennisnieuws
Uitgeest - Team 4 (foto) van TT-
VU had vorige week Rapidity 9 uit 
Beverwijk te gast. Uitgeest was in 
vorm. Pas in de vijfde partij kreeg 
de tegenpartij een winstpunt en 
ook de zevende was voor Rapi-
dity, maar de rest van de punten 
bleef in Uitgeest.
Rob de Boer was de speler van 
de avond, niemand kon hem een 
puntje af troeven. Michel Swit-
ser liet een puntje liggen, maar 
was ook de enige die een partij 
in 3 games won. Peter Middel had 
het heel zwaar en verloor bijna 
twee keer, maar door een beet-
je coaching redde hij het winst-
punt met een overwinning in de 
vijfde en beslissende game met 
maar twee punten verschil. Een 
8-2 Monsterzege voor Uitgeest.

Team 5 maakte de reis naar Be-
verwijk om tegen Rapidity 11 te 
strijden. Deze derby wil niemand 
verliezen. Iedereen was op zijn 
best deze avond. Eugenie Rasch 
probeerde de lat hoog te leg-
gen maar verloor de beslissen-
de game van de eerste pot in vij-
ven met 10-12. Haar volgende te-
genstander werd in vier games 
opzij gezet. In de laatste enkel 
werd nog eens alles uit de kast 

gehaald voor een overwinning. 
Huib van Leeuwen begon wat 
zwakjes en verloor met 11-13. In 
de tweede enkel was hij gebrand 
op een overwinning en het zag er 
zo makkelijk uit, dat hij even ver-
geten was nog een partij te spe-
len. Samen met Eugenie wonnen 
ze eenvoudig de dubbel. Dimitry 
van der Park debuteerde dit sei-
zoen in de competitie en begon 
wat nerveus, maar kwam er na 
twee enkels gespeeld en verlo-
ren te hebben goed in. Zijn derde 
enkel werd een bloedstollende 
strijd met vaak maar twee punten 
verschil. Dimitry proefde daar-
mee zijn eerste overwinning! Het 
werd uiteindelijk 5-5.

In de DUO Competitie was het 
team van TTVU vertrokken naar 
Amsterdam om het op te ne-
men tegen United Oost 1. Michel 
Switser had een makkie op deze 
avond, het verliep heel soepel, 
hij maakte vrij snel een einde aan 
zijn partijen. Ook won hij samen 
met Eugenie Rasch de dubbel. 
Eugenie won haar eerste enkel en 
gaat een goed tafeltennisjaar te-
gemoet. Haar tweede verloor ze 
helaas, toch een mooie 1-4 over-
winning voor Uitgeest.

Uitnodiging voor netwerkbijeenkomst
Regionale Huizenaanpak voor bedrijven
Uitgeest - Klimaatneutraal wor-
den, dat is een van de ambi-
ties van de gemeenten in de re-
gio’s IJmond en Zuid-Kenne-
merland. Daarvoor moeten van-
af 2020 jaarlijks 3.000 woningen 
energieneutraal worden gere-
noveerd. Om de doelstellingen 
te realiseren, kiezen de gemeen-
ten voor de regionale Huizenaan-
pak. De regiogemeenten, Omge-
vingsdienst IJmond en Stichting 

Huizenaanpak nodigen onderne-
mers uit voor een netwerkbijeen-
komst om hen bij te praten over 
wat deze aanpak kan opleveren. 
Ondernemers kunnen kennisma-
ken met een aantal concrete mo-
gelijkheden die de Huizenaan-
pak bedrijven biedt. Bijvoorbeeld 
het regionaal opleidings- en trai-
ningsprogramma voor bedrij-
ven die zich verder willen bekwa-
men in duurzaamheid, of deelna-

me aan het Duurzaam Bouwlo-
ket, waardoor een bedrijf gemak-
kelijk en snel onder de aandacht 
komt bij particuliere huiseigena-
ren. De bijeenkomst vindt plaats 
op woensdag 21 februari om 
14.45 uur in Rabobank IJmond 
Stadion, thuisbasis van voetbal-
club Telstar, Minister van Houten-
laan 123 in Velsen-Zuid. Aanmel-
den kan via www.odijmond.nl/
starthuizenaanpak.

 Motivatie:
  Meer verkeersveiligheid.
  Keuzevrijheid ouders.
  Haal- en brengverkeer wordt 

   verspreid over de locaties.
  Minder parkeerproblemen.
  Beoogde IKC van 500 leerlingen     

  nu al te klein (prognoses voor 
    2025 >600).

PU kiest voor een basisschool in 
elke wijk van Uitgeest 

De Wissel, de enige openbare school 
in Uitgeest.

Meer weten over 
de standpunten PU?
www.progressief-uitgeest.nl

Het kan anders! PU, lijst 1
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Regionale campagnebijeenkomst 
van het CDA met Pieter Heerma 
Regio - Op 19 februari organi-
seert het CDA een regionale cam-
pagnebijeenkomst in Heiloo. CDA 
Tweede Kamerlid Pieter Heerma 
zal hier aanwezig zijn. Hij spreekt 
over onderwerpen uit zijn porte-
feuille die lokaal van belang zijn. 
Tijdens de bijeenkomst kan men 

ook kennismaken met de CDA-
lijsttrekkers en kandidaten uit de 
gemeenten in de regio. Zij zul-
len zich presenteren in een korte 
pitch en vertellen waar het CDA 
in hun gemeente voor staat.
De bijeenkomst wordt georgani-
seerd door de CDA-afdelingen uit 

Alkmaar, Heiloo, Castricum, Ber-
gen, Uitgeest, Heerhugowaard en 
Langedijk, met steun van het CDA 
landelijk en het  CDA Noord-Hol-
land. De bijeenkomst vindt plaats 
in Hotel Fletcher (Kwartje Ko�e), 
Kennemerstraatweg 425 in Hei-
loo. Aanvang 20.00 uur.

Lekker, de krokante vlaaiweken 
zijn aangebroken bij De Roset
Castricum - De maand februa-
ri staat bij patisserie en choco-
laterie de Roset in het teken van 
de vlaaien met de typische kro-
kante bodem en heerlijke vullin-
gen. Elke week wordt een ande-
re smaak voor het voetlicht ge-
bracht en die is extra aantrek-
kelijk geprijsd. Vanzelfsprekend 
worden de vlaaien in eigen bak-
kerij ambachtelijk gemaakt vol-
gens traditioneel recept. 
De hazelnootkrokant bijvoor-
beeld heeft een krokante bodem 
en is gevuld met Zwitserse room 
en slagroom. Deze vlaai wordt af-
gewerkt met hazelnootschuim 
en chocoladeschaafsel. Of kies 
voor de Breugel/passie, een vlaai-
enbodem met passie-banket-
bakkersroom, slagroom, frambo-
zen-crumble en afgewerkt met 

Stress-less van start bij yoga2go
Castricum - Op 21 februari vindt 
een inloopavond plaats bij yoga-
2go waar onder andere wordt in-
gegaan op de cursus ‘Stress-less’ 
die binnenkort van start gaat. Lu-
cie van Leeuwen is een van de 
cursusleidsters en zij vertelt: ,,Veel 
mensen ervaren veel stress bij het 
volbrengen van de alledaagse ta-
ken en om te voldoen aan ander-
mans verwachtingen. Daarnaast 
kunnen we moeite hebben met 
de vele gedachten en emoties die 
in ons omgaan. Anderen vinden 

het moeilijk om de verleiding te 
weerstaan om doorlopend bezig 
te zijn met smartphones en der-
gelijke.

,,In de cursus Stress-less, komt aan 
bod wat wij Yvonne en ik graag 
hadden willen leren vroeger op 
school, over ons eigen brein en 
geest. Hoe we weer bewust kun-
nen worden van alles wat er in 
ons omgaat en onze innerlijke 
zelf weer kunnen terugvinden. 
Zodat we van hieruit helder kun-

nen denken, voelen en handelen. 
De cursisten leren vaardigheden 
om weer terug te komen in het li-
chaam, om te gronden en oude 
spanningen los te laten, om zo in-
nerlijke rust weer terug te vinden, 
ermee te spelen en te ervaren 
hoe �jn het is om gefocust en vol 
energie door het leven te gaan.”

De inloopavond is op woensdag 
21 februari van 17.30 tot 18.30 
uur bij yoga2go. Aanmelden kan 
via tel.: 06-28490873 of www.yo-
ga2go.nl.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Tosca - The Royal Opera

vrijdag & zaterdag 16.00 &  21.15 uur 
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

woensdag 20.45 uur
Three Billboards outside 

Ebbing, Missouri
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 18.45 uur

Fifty Shades Freed 
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 16.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
The Post

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur 

Wild (NL)
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 11.00 uur   dinsdag 14.00 uur 
Darkest Hour

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 15 februari t/m 21 februari

Gratis lezing over een natuurlijke 
grip op auto-immuunziekten 

Regio - Schildklierproblemen, 
hart- en vaatziekten, ziekte van 
Crohn, Colitis Ulcerosa, Lupus, 
Reumatoïde Artritis, Multiple 
Sclerose, Sarcoïdose, Alzheimer 
zijn voorbeelden van auto-im-
muunziekten. Om inzicht te krij-
ge in mogelijke oorzaken en  een 
integrale aanpak wordt een gratis 
lezing gehouden op 24 februari 
bij BodySwitch.
Frank Jonkers vertelt over de oor-
zaken die tot deze ziektes kun-
nen leiden. ,,Klachten presente-
ren zich vaak in spieren, gewrich-
ten, huid en interne organen, zo-

als nieren, hart, longen en bloed-
vaten. Ziektebeelden waarbij het 
immuunsysteem op eigen weef-
sel onaangepast reageert, noe-
men we auto-immuunziekten. De 
lezing is bedoeld voor patiënten 
om inzicht te krijgen over de vele 
mogelijke oorzaken van auto-im-
muunziekten en om te zien hoe 
een integrale aanpak wellicht een 
uitkomst kan bieden.” 
Uit studies blijkt volgens Frank 
Jonkers dat slechts een klein per-
centage van de ziektebeelden 
waarbij auto-immuniteit een rol 
speelt wordt bepaald door gene-

tica (erfelijke factoren).  ,,Omge-
vingsfactoren bepalen voor het 
grootste deel het ontstaan van 
auto-immuniteit; belangrijke zijn 
voeding, darm�ora, stress, toxi-
nes en infecties.  

De lezing wordt gehouden op za-
terdag 24 februari in het oplei-
dingslokaal van BodySwitch aan 
de Rijksstraatweg 55 in Heems-
kerk, van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Aanmelden kan via www.bodys-
witch.nl, per e-mail heemskerk@
bodyswitch.nl, of telefonisch: 
0251-234 000.

Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri
Three Billboards Outside Eb-
bing, Missouri is een donker en 
komisch drama. Nadat er maan-
den voorbijgaan zonder dat er 
een dader wordt gevonden in 
de moordzaak van haar dochter, 
neemt Mildred Hayes een gedurf-
de stap. Ze laat drie controversië-
le boodschappen op reclamebor-
den plaatsen langs de weg rich-

ting haar dorp gericht aan het ge-
respecteerde politiehoofd, Wil-
liam Willoughby. Wanneer poli-
tieagent en tweede in lijn Dixon, 
een onvolwassen moederskindje 
met een voorliefde voor geweld, 
erbij betrokken raakt, wordt de 
strijd tussen Mildred en Ebbing’s 
ordehandhaving alleen maar hef-
tiger.

The Post is een meeslepend ver-
haal over de onwaarschijnlijke 
samenwerking tussen de eerste 
vrouwelijke uitgever van een gro-
te Amerikaanse krant, Katherine 
Graham en redacteur Ben Bradlee 
van The Washington Post. Ze zijn 
genoodzaakt al hun meningsver-

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

Expositie Inge Ruijmgaart
Castricum - Tot en met  20 maart 
kan men in de ontmoetingsruim-
te van de Tuin van Kapitein Rom-
mel de schilderijen van Inge 
Ruijmgaart bewonderen. 
Inge is altijd creatief bezig ge-

weest en schildert vanaf haar 
tiende jaar. Haar schilderijen 
weerspiegelen haar gevoelens. 
Inspiratie haalt zij uit haar omge-
ving en gaat daar fantasierijk mee 
om.

Droomlandschappen Eric Manoukian
Castricum - Als golven rollen ze 
langzaam over elkaar de wol-
kenluchten van Eric Manoukian 
(Lyon, Frankrijk) Zijn expositie 
in galerie Streetscape wordt za-
terdag 3 maart van 16.00-18.00 
uur, samen met de bijzonde-
re expositie van Henk-Willem 
Klaassen uit Castricum feeste-
lijk geopend. Eric is persoonlijk 
aanwezig bij de opening. 

Met onwaarschijnlijke kleurkeu-
zes en bewegingen met het pa-
letmes, soms sereen, soms dyna-
misch realiseerde Eric Manoukian 
zijn originele droomlandschap-
pen. 
Wolken laten hem reizen, laten 
hem dromen; in deze serie laat 

Eric Manoukian zijn persoonlijke 
visie op de hemel zien. Wie een 

‘Cloud’ van Eric Manoukian koopt 
krijgt de voorstudie erbij. 

Mini Matthäus in De Oude Keuken

Bakkum - Op zondag 11 maart 
om 15.00 uur vindt in De Oude 
Keuken een bijzonder concert 
plaats: de Mini Matthäus. Negen 

door de wol geverfde zangers 
van het Mini Matthäusensemble 
zingen een intieme, solistische 
versie van Bach’s meesterwerk. 

Deze gestripte Matthäus is de 
helft korter, maar bevat wel al-
le donder en bliksem en tranen, 
en natuurlijk het Erbarme dich 
en het mooie slotkoor. Na a�oop 
kan het publiek aanschuiven 
voor een passievolle dagspecial. 
Muziek van het prille voorjaar, 
van de passietijd: overal in het 
land trekt de Matthäus Passion 
van Johann Sebastian Bach volle 
zalen. Om deze krachtige prach-
tige muziek nog dichter bij de 
mensen te brengen is zes jaar ge-
leden het Mini Matthäusensem-
ble opgericht. De nadruk ligt op 
de harmonie tussen de stemmen 
en het aangrijpende verhaal. Dat 
daardoor dichterbij komt dan 
ooit. 
Kijk voor meer informatie en re-
serveren op www.deoudekeu-
ken.net.

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

Een bus brengt belangstellen-
den vanaf negen opstapplaatsen 
in Castricum en het stationsplein 
in Uitgeest naar het Concertge-
bouw en zet hen voor de ingang 
af. Na a�oop van het concert wor-
den zij daar weer opgehaald. De 
bus rijdt voor jong en oud. Bin-
nenkort maakt het UBC keuze uit 
aan aantal concertseries. Meer in-
formatie: tel.: 0251-826466, amg.
graumans@ziggo.nl.

Naar concert 
met Uitbureau

Klaverjassen tijdens de 
Ouderenmiddag Blauw-Zwart
Castricum - Vrijdag 23 februari 
wordt door Blauw-Zwart, de sup-
portersvereniging van Vitesse’22, 
voor de 49e keer de jaarlijkse ou-
derenmiddag georganiseerd. 

Met een hapje en een drankje 
kunnen de ouderen van Castri-
cum, al dan niet met een Vites-
severleden, weer klaverjassen in 

de Vitesse-kantine. De aanvang is 
om 14.00 uur in de De Tre�er. Er 
zijn mooie prijzen beschikbaar. 

Voor deze ouderenmiddag wor-
den maximaal tachtig gratis kaar-
ten uitgegeven. De kaarten zijn 
vanaf maandag 19 februari af te 
halen bij Jos Kramer, Wayenburg 
5 in Castricum.

merengue. Verder zijn er vlaai-
en in de smaken kersen, yoghurt 
met frambozen, chocoladekro-
kant, appelkruimel en MonChou 
die deze week in de aanbieding 

is. Er zijn acht smaken waaruit ge-
kozen kan worden. Zo wordt de 
doorgaans saaie maand februa-
ri toch nog heel feestelijk dankzij 
het team van De Roset.
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14 FEBRUARI
Open Huis PCC Heiloo, De Dors 
2, 19.00-21.00 uur.

Theaterconcert 3JS in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.15 uur.

Tg. Oostpool/Theater Sonne-
vanck met tragikomedie Bro-
mance (14+) in De Vest Alkmaar, 
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 lezing 
over Angela Merkel in Bibliotheek 
Castricum, 20.00 uur. Kaarten 
via www.bibliotheekkennemer-
waard.nl of bij de klantenservice 
in de bibliotheek.

Lezing over bodemvondsten bij 
aanleg Noord/Zuidlijn door Jer-
zy Gawronski in Huis van Hilde in 
Castricum, 20.00 uur. Kaarten via 
de websites oerij.eu en huisvan-
hilde.nl, of 023-5143247.

Theaterconcert The Fortunate 
Sons in Kennemer Theater Bever-
wijk, 20.15 uur. (Foto: Mariah Kar-
son)

16 FEBRUARI

Opening jubileum 500 jaar Gro-
te Kerk in Alkmaar, 19.00 uur. Bij-
zondere opening voor jong en 
oud speelt zich buiten af.

Bosuilenexcursie voor de jeugd, 
georganiseerd door de Vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-
land. Start 19.30 uur vanaf de par-
keerplaats direct tegenover Jo-
hanneshof aan de Zeeweg in Cas-
tricum. (foto: Cees Baart)

De �lm Maudie is te zien bij Film-
huis De Zwaan in Uitgeest, 20.15 
uur.

Nederlands Philharmonisch 
Orkest – Schumann totaal in De 
Vest Alkmaar, 20.15 uur. (foto: Ro-
nald Knapp)

Musical You’re The Top in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.15 uur. 
(foto: Nico kroon)

Voorleesavond met live muziek 
vanaf 21.00 uur in De Bakkerij in 
Castricum. Een winterse verha-
lenavond met donkere sprook-
jes, lichte verhalen en warme live-
muziek.

De lefgozers van Lieve Bertha 
(Koen Brouwer & Rens Polman) 
met de voorstelling Prachtexem-
plaar in De Cirkel in Heemskerk, 
20.30 uur. 

▲

Fred Delfgauw in Kennemer The-
ater Beverwijk, 20.15 uur. (foto: 
Jaap Reedijk)

Silent Disco Festival in Podium 
Victorie Alkmaar, 22.00 uur.

17 FEBRUARI
Dierenshow en -keuring in Clusi-
us College Castricum van 8.30 tot 
15.00 uur, de toegang is gratis.

Oldtimer brom�etsshow bij ca-
fé De Vriendschap in Akersloot 
van E.L.V.I.S., zaterdag 10.00 - 
21.00 en zondag 11.00 - 17.00 uur.

Demonstratie van kunstschil-
der Rob de Reus in de winkel 
van Ida en Simone Bakker op de 
Dorpsstraat 102 in Castricum van 
12.30 tot 16.00 uur.

Muzikale voorspeelmiddag van 
leerlingen van de Nieuwe Mu-
ziekschool bij Boekhandel Schuyt 
in Uitgeest om 15.00 uur.

Rondom Bach, gratis concert 
stadsorganist Pieter van Dijk in 
Grote Kerk Alkmaar, 16.30 uur.

Het Bierdiner 2018: een bier-
gecombineerd culinair achtgan-
genmenu in de Cultuurkoepel in 
Heiloo vanaf 17.00 uur. Informa-
tie: www.hetbierdiner.nl. (foto: 
Nieuw Kijken)

Bene�etconcert voor Musicians 
Without Borders (www.musici-
answithoutborders.org) in de Re-
monstrantse kerk, Fnidsen 33 in 
Alkmaar, 19.45 uur.

La Mascotte door Heilooër Ope-
rette Vereniging in De Beun in 
Heiloo, 20.15 uur. Ook op 18 fe-
bruari.

Hollands Vocaal Ensemble Alk-
maar brengt muziekprogramma 

‘Blue Bird’ in De Oude Ursulakerk 
in Warmenhuizen, 20.15 uur. 

Dansklooster – Ecstatic Dance in 
De Vest Alkmaar, 19.30 uur.

Open Podium bij De Zwaan Cul-
tureel in Uitgeest vanaf 20.30 uur 
met een afwisselend aanbod aan 
muzikanten en stand up comedy.

Esther Groenenberg brengt ode 
aan Carole King in De Vest Alk-
maar, 20.30 uur. (foto: D. Schreu-
ders)

Enigma en Nachtgraaf in de 
Bakkerij in Castricum, 20.30 uur.

Club 40 (35+ Clubnight) met 80s 
Alternative in Podium Victorie 
Alkmaar, 21.00 uur

LaRue’s 90’s in de Nozem en De 
Non in Heemskerk, 21.30 uur.

18 FEBRUARI

Duin- en strandwandeling met 
IVN-gids van ca. 4,5 kilometer 
start om 10 uur in het IVN Parnas-
siagebouw in Bergen aan Zee.

IVN-natuurwandeling in het 
Heilooër Bos met als thema bo-
men start 10.00 uur bij de Katten-
berg aan de Kennemerstraatweg 
in Heiloo en duurt ongeveer twee 
uur. Foto: Paul ten Have.

Postzegelbeurs van Postzegel-
vereniging Castricum van 10.00 
tot 16.00 uur in Dorpshuis de 
Kern in Castricum.

Politiek café Face to Face in De 
Bakkerij in Castricum, 15.00 uur.

Open huis kerk in Krommenie-
dijk tussen 13.00 en 16.00 uur.

Dark Rosie treedt op in ’t Vredes-
kerkje in Bergen aan Zee vanaf 
15.00 uur. 

Theater Gna�el met De Worste-
laar (6+) in De Cirkel in Heems-
kerk, 14.00 uur.

De schrijvers van de verhalen-
bundel ‘Lezer Gezocht!’ presen-
teren om 14.00 uur hun verhalen-
bundel bij Kantoorboekhandel 
Laan in Castricum. Bovendien ge-
ven ze een workshop in het schrij-
ven van een verhaal van vijfhon-
derd woorden.

Lezing over bomen en knoppen 
in de winter door Melvin Gischler 
in de bezoekersruimte van het 
IVN in de Schaapskooi aan de 
Zeeweg 2 in Bergen, 14.00 uur. Na 
a�oop korte excursie.

Concert Swingend langs de Do-
nau met Monique Lansdorp om 
15.30 uur in de concertzaal van 
Geesterhage in Castricum.

Matthäuspassion om 15.00 uur 
in de Laurentiuskerk in Alkmaar 
uitgevoerd door het Luna Kamer-
koor en het Helios Ensemble.

Voorjaarsconcert The Bleu Bird 
uitgevoerd door het Hollands Vo-
caal Ensemble in St. Josephkerk 
Alkmaar, aanvang 15.30 uur.

Theater Sonnevanck/Silbersee 
met Wij gaan op berenjacht (repri-
se) (4-8 jaar) in De Vest Alkmaar, 
14.30 uur. (foto: Edwin Deen)

Bella Cantara zingt opera en 
operette in Dorpskerk Heems-
kerk, 14.30 uur.

Concert a-capellakoor Cantabi-
le in de Nicolaaskerk, Kerkplein 
1 in Krommenie, 15.00 uur. Afge-
wisseld door Je� Heijne, �amen-
co gitaar.

De Savoy Jazzband speelt bij de 
Jazz Session Club Vredeburg in 
Limmen vanaf 16.00 uur.

Film Jesse in De Cirkel in Heems-
kerk, 20.00 uur.

19 FEBRUARI
Open repetitie De Jantjes van 
Time Square in De Zwaan Uit-
geest vanaf 19.45 uur.

Literaire Salon in de Cultuurkoe-
pel Heiloo met Ester Naomi Per-
quin, Dichter des Vaderlands in 
een avondvullende literaire ont-
moeting. Tussendoor wordt een 
luxe driegangendiner geser-
veerd. Reserveren via www.cul-
tuurkoepelheiloo.nl. (Foto: Lenny 
Oosterwijk)

Regionale CDA campagnebij-
eenkomst met CDA Tweede Ka-
merlid Pieter Heerma in Hotel 
Fletcher, Kennemerstraatweg 425 
in Heiloo. Aanvang 20.00 uur.

20 FEBRUARI

Europa aan Zee bij de verhalen-
groep in De Kern in Castricum, le-
zing over een reis langs de kusten 
van Europa om 10.00 uur.

Julika Marijn – Uit Verdriet Ge-
boren (Dinsdag Matinee) in De 
Vest Alkmaar, 14.00 uur. (foto: Mi-
chiel Voet)

OPERA2DAY & New European 
Ensemble met Hamlet in De Vest 
Alkmaar, 19.30 uur.

Mike Boddé en Mike del Ferro, 
twee muzikale duizendpoten die 
elkaar uitdagen op de vleugel in-
theater de Beun in Heiloo, 20.15.

21 FEBRUARI
Netwerkbijeenkomst regiona-
le aanpak klimaatneutraal maken 
van huizen voor belangstellende 
bedrijven om 14.45 uur in Rabo-
bank IJmond Stadion in Velsen-
Zuid. Aanmelden kan via www.
odijmond.nl/starthuizenaanpak.

Nivon-lezing: Spitsbergen en de 
Noord-Atlantische Eilanden door 
Peter Zwitser in Zaal Tropica aan 
de Const. Huygensstraat 99 in 
Heemskerk, 20.00 uur.

Martijn Koning met Koning te 
rijk in De Vest Alkmaar, 20.15 uur.



Tien rolstoelen voor bewoners Geesterheem
Regio - Deelnemers aan de we-
kelijkse wandeling voor ouderen 
vanuit woonzorgcentrum Gees-
terheem kregen donderdagmor-
gen tien nieuwe rolstoelen. Wete-
houder Antoine Tromp was er bij.
Door het groeiende aantal deel-
nemers dreigde een tekort. Als 
oplossing hebben de gemeente 
Uitgeest en ViVa! Zorggroep ge-
zamenlijk tien rolstoelen gespon-

sord.
Elke donderdag maken bewoners 
van woonzorgcentrum Geester-
heem een wandeling, samen met 
de Uitgeester huisartsen. Van-
uit ViVa Zorggroep lopen de fy-
siotherapeut, een zorgmedewer-
ker en een activiteitenbegeleid-
ster van het Uitbureau mee. Na 
de wandeltocht wordt er gezorgd 
voor een ko�etafel.  

Uit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat de twee belangrijkste 
redenen om vitaal oud te wor-
den zijn: een dagelijks doel (zin-
geving) en sociale contacten. Dat 
was dan ook de aanleiding om 
wandelen voor ouderen in Uit-
geest op te starten. Wandelen is 
voor ouderen heel belangrijk. Het 
draagt bij tot het in stand houden 
van het bewegingsmechanisme 

en bevordert de onderlinge so-
ciale contacten. Ook het buiten 
zijn heeft een positief e�ect. Als 
drempel werd ervaren dat een 
half uur wandelen niet voor iede-
re deelnemer mogelijk is. Daarom 
zijn er voor deelnemers die slecht 
ter been zijn, en anders binnen 
zouden blijven zitten, rolstoelen 
beschikbaar gesteld. (foto: Ger 
Bus)

‘D66, voor een progressief Uitgeest!’
D66 presenteert 
verkiezingsprogramma
Uitgeest - D66 Uitgeest startte 
vrijdagmiddag, 9 februari, haar 
verkiezingscampagne in Fort K’ijk 
met de presentatie van het ver-
kiezingsprogramma: D66, voor 
een progressief Uitgeest! De lo-
catie van het Fort was bewust ge-
kozen als symbool waar de par-
tij voor staat: duurzaam en soci-
aal, met respect voor het heden 
en verleden maar met de blik op 
de toekomst.
Voorzitter D66 Uitgeest, Cees Ha-
zenberg: “Onze wethouder, An-
toine Tromp, heeft zich de afgelo-
pen jaren veelal achter de scher-
men ingespannen om de herbe-
stemming van fort Krommenie-
dijk mogelijk te maken. Het was 
dus een logische keuze hier al-
le leden bijeen te roepen voor de 
presentatie van het verkiezings-
programma en ze tevens een 
rondleiding te geven door zo-
wel het bezoekerscentrum als het 
woon-zorg gedeelte.”
Na een korte terugblik door 
Tromp op de afgelopen 4 jaar 
richtte lijsttrekker en huidig frac-
tievoorzitter, Rene Oud, de blik 
op vooruit.

“Een progressief Uitgeest bete-
kent voor inwoners dat er voor-
al ruimte komt voor hun initiatief. 
Nog te vaak werpt de gemeente 
obstakels op waardoor initiatie-
ven niet of moeilijk van de grond 
komen. Daarom zijn wij bijvoor-
beeld voorstander van een con-
tract voor onbepaalde tijd voor 
zwembad de Zien. Maar ook zou 
er bij de ontwikkeling van het erf-
goedpark ruimte gegeven moe-
ten worden aan de stichting Cor-
nelis Corneliszoon. Beide zijn 
mooie voorbeelden van initiatie-
ven van inwoners die ruimte ver-
dienen!”, aldus Rene Oud.
Tot slot, riep campagnecoördina-
tor en tweede op de lijst, Thijs van 
Herpen, alle Uitgeesters op om 
in aanloop naar de verkiezingen 
D66 te laten weten voor welk van 
hun initiatieven zij ruimte wen-
sen. De �yer met de 20 speerpun-
ten biedt daartoe ook de gele-
genheid aan inwoners om te re-
ageren. D66 zal deze initiatie-
ven inventariseren en agenderen 
voor de komende raadsperiode.
Het verkiezingsprogramma is te 
vinden op uitgeest.d66.nl.

Thuisbij blij met donatie
Uitgeest - Vrijdagmiddag kreeg 
Dagbesteding Thuisbij een dona-
tie in de vorm van een schilderij 
(een verassing) en een penteke-
ning uit handen van Henk Frey-
ee, een bekende schilder en pen-
tekenaar in Uitgeest.
De aanleiding was een bericht 
op de website ‘Je bent Uitgees-
ter als.....’. De tekening op die si-
te gaf een prachtige weerga-
ve van het Regthuys. Bij het zien 
van deze tekening heeft Ilona 
de Boer van Thuisbij contact ge-

zocht met Henk Freyee. Ze vroeg 
hem om  de pentekening op te 
mogen hangen tussen de ande-
re pentekeningen in Thuisbij. Ze 
was uiteraard zeer verheugd dat 
de maker dat wel wilde en vrijdag 
was de overhandiging. Groot was 
de verrassing dat de kunstschil-
der ook nog een schilderij mee 
had genomen als verrassing. Het 
schilderij geeft een beeld over de 
weilanden richting Uitgeest met 
de twee kerktorens aan de hori-
zon.  (Ger Bus)

Paltroklocatie afgeraden als locatie voor IKC
Uitgeest - In de vergadering van 
de Commissie Grondgebied Za-
ken van 6 februari is het onder-
zoeksrapport betre�ende de 
mogelijkheden tot het realise-
ren van een IKC op de Paltroklo-
catie besproken. De eindconclu-
sie van het onderzoek is volgens 
een persbericht van het CDA hel-
der: de Paltroklocatie wordt afge-
raden als locatie voor een IKC.

Het CDA is blij met dit resultaat 
en schrijft: 
‘Voor het realiseren van een IKC 
op de Paltroklocatie zal een groot 
deel van het park opgeo�erd 
moeten worden. Ook is het niet 
mogelijk om de verkeersdrukte 
tijdens het halen en brengen van 
de kinderen op een veilige wijze 
te reguleren.
De vaak gebruikte term “groe-

ne long” is wat het CDA betreft 
juist op dit park van toepassing! 
365 dagen per jaar kan er hier 
gewandeld, ge�etst en gespeeld 
worden in een veilige, rustige en 
groene omgeving.
Een groot verschil met het ijs-
baanterrein, dat 4 maanden per 
jaar onder water staat en dan een 
aantal maanden moet opdrogen 
voordat het gebruikt kan worden. 

Wij willen van het ijsbaanterrein 
graag een échte groene long ma-
ken. Een IKC in een multifunctio-
neel park, dat het hele jaar ruimte 
biedt aan sport, spel en ontspan-
ning, niet alleen voor de jeugd, 
maar ook voor de ouderen in het 
nieuw te bouwen Geesterheem.
Waarom zouden wij nog langer 
wachten met het nog mooier ma-
ken van ons dorp? Er was immers 
een ruime meerderheid voor het 
raadsbesluit van september 2015 
voor één IKC. Een nieuwe moder-
ne school voor kinderen van 0 tot 
13 jaar met alle voorzieningen 
onder één dak. Een gebouw waar 
ook ruimte is voor het Leeslokaal, 
de Muziekschool en de Kuil, in het 
centrum van ons dorp.
Er is voldoende volume nodig om 
een IKC met alle genoemde voor-
zieningen haalbaar te maken. Om 
dat te spreiden over twee nieuw 
te bouwen scholen op twee lo-
caties is onmogelijk en voor Uit-
geest bovendien onbetaalbaar.
Uiteraard zal het reeds ingezette 
overleg met de IJsclub betre�en-
de een vervangende locatie moe-
ten worden voortgezet, om sa-
men tot een goede oplossing te 
komen.
Om een IKC en park te realiseren 
mogen wij het �nanciële aspect 
niet vergeten. Er zijn kostendra-
gers nodig en die liggen op de 
huidige schoollocaties. Op deze 
drie locaties kunnen woningen 
worden gerealiseerd voor starters 
en senioren, en huizen voor ge-
zinnen met kinderen.’
Men besluit: ‘Het CDA wil “Voor-
uitgang door Vernieuwing”, duur-
zaam en �nancieel verantwoord.’

CDA -Vooruitgang door Vernieuwing 
www.cda-uitgeest.nl 
Vooruit, op gebied van wonen, onderwijs , economie, toerisme, 
recreatie, vrije tijd en infrastructuur, met als doel Uitgeest ook in de 
toekomst voor alle inwoners een aantrekkelijke woonplaats te laten zijn. 
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Theeservies draaien op Chinese wijze
Castricum - Gastdocenten Li 
Zhen, kunstenaar uit China en Si-
mone Haak, keramist en eigenaar 
van Galerie Terra Delft, geven op 
18 en 19 maart een workshop bij 
Toonbeeld. Zij werken samen on-
der de naam ZhenXi onder het 
motto: Schoonheid overwint ver-
schillen. Delen doet groeien. 

Onder deze naam ontwerpen en 
maken ze samen keramische pro-
ducten. De verwantschap deed 
hen in 2015 besluiten hun erva-
ring, kennis en ideeën te delen 
om daardoor met betere produc-
ten op de markt te komen.

Simone reist jaarlijks naar China 
en Li Zhen komt elk jaar naar Ne-
derland. Wat in China wordt ge-
maakt wordt in China verkocht 
en wat in Nederland wordt ge-
maakt wordt in Nederland ver-
kocht. Door de gezamenlijke pas-
sie voor keramiek en hun streven 
naar schoonheid overwinnen zij 
de verschillen die tussen hen be-
staan: verschil in cultuur, leeftijd 
en sekse. Schoonheid overwint 
verschillen.
Deze workshop is op twee mid-
dagen van 13.30 tot 18.00 uur en 
aanmelden kan via http://toon-
beeld.tv.

Voorleesavond met muziek in Bakkerij

Enigma en Nachtraaf 
vieren muzikaal feest 

Castricum - Vrijdag 16 februari is 
er  een voorleesavond met don-
kere sprookjes, lichte verhalen en 

warme livemuziek in De Bakkerij. 
Aanvang 21.00 uur. 

Enigma & Nachtraaf gaan zater-
dag op voor een eerste muzikale 
samenwerking. Tevens viert Enig-
ma haar éénjarig jubileum en is 
dus zeer verheugd om terug te 
keren in de locatie waar het voor 
hen precies een jaar geleden be-
gon. Van 20.30 tot 2.30 uur. Kaart-
verkoop via de site. Het breicafe 
vindt plaats op maandag 19 fe-
bruari. 

Kinderen Montessori aan de slag 
met 21ste-eeuwse vaardigheden
Castricum - In de week van 19 tot 
en met 23 februari gaan alle kin-
deren van de Montesorri aan de 
slag met 21ste-eeuwse vaardig-
heden. 
De school staat de hele week in 
het teken staan van program-
meren, robots en ‘Design Thin-
king’. De kinderen worden uitge-
daagd om een maatschappelijk 
probleem met behulp van nieu-
we technologie op te lossen.

Het thema van deze week op de 
Montessorischool Castricum is 
‘Hoe zorgen we voor een veilige 
leefomgeving op school?’. Met 
behulp van Design Thinking be-
denken de kinderen oplossingen 
op deze vraag. DesignWeek@
School is een initiatief van Floor 
Coonen en Jan-Willem Goes. On-
der hun leiding zullen alle kinde-
ren verschillende workshops vol-
gen. Deze vinden plaats in het Co-

deLab, RobotLab, MiniLab of De-
signLab. Met de hulp van ouders 
en vrijwilligers uit het bedrijfsle-
ven experimenteren de kinderen 
met computational thinking en 
programmeren.

De week wordt op vrijdag 23 fe-
bruari afgesloten met een expo-
sitie. De kinderen laten dan zien 
wat ze geleerd hebben en welke 
oplossingen zij bedacht hebben. 

Lezing over 
Guiseppe Verdi
Castricum - In de serie De Och-
tenden neemt operadeskundi-
ge Kees Schilder belangstellen-
den op donderdag 1 maart in de 
bibliotheek mee in de wereld van 
Guiseppe Verdi. Met elan vertelt 
Kees veel over één van de groot-
ste operacomponisten ooit. Kees 
Schilder heeft zo’n beetje zijn he-
le leven aan de opera besteed. Hij 
geldt als een van de grote Neder-
landse operakenners en van hein-
de en verre komen verzoeken 
voor lezingen als alom gerespec-
teerd operadeskundige. 
Uiteraard worden de wetenswaar-
digheden afgewisseld met inte-
ressante geluidsfragmenten of 
delen van opera’s waarin Kees de-
zelfde aria’s in verschillende uit-
voeringen met elkaar vergelijkt. 
Deze ochtenden van 10.00 tot 
12.00 uur staan in het teken van 
cultuur en informatie, speciaal 
voor senioren. 
Aanmelden kan via de websi-
te www.bibliotheekkennemer-
waard.nl of bij de Klantenservice 
in de bibliotheek.

Savoy Jazzband treedt 
zondag op in Vredeburg
Limmen - De Savoy Jazzband 
speelt bij de Jazz Session Club 
Vredeburg op 18 februari. Opge-
richt in september 2009 door een 
aantal doorgewinterde jazzmuzi-
kanten, is de naam van de band 
afgeleid van de beroemde dans-
zaal in New York The Savoy Ball-
room. Het repertoire van de band 
is zeer breed; er wordt aandacht 
besteed aan bekende en minder 

bekende songs uit onder andere 
het American songbook, maar er 
worden ook eigen arrangemen-
ten gespeeld van nummers van 
ondermeer The Beatles, Sting en 
Shirma Rouse. Francina van Ba-
tum: zang, Marian Huiberts: saxo-
foon en zang, Jasper vd Molen: pi-
ano, Rieks Schreuder: contrabas, 
Cees van Nieuwburg: drums en 
zang. Aanvang 16.00 uur.

LEZERSPOST

Ons zwembad
Iedere week kom je het weer te-
gen, waar moet het zwembad 
komen en hoe moet het er uit 
zien. De voorzitter van FC Cas-
tricum wil graag duidelijkheid, 
maar ook de inwoners van Cas-
tricum willen weten waar ze aan 
toe zijn. Mijn inziens is de locatie 
in Noord End niet de juiste. De 
parkeerplaats is nu al te klein. ze-
ker als er activiteiten zijn in het 
Jac. P. Thijsse College.
Ook de sporthal de Bloemen 
maakt ook gebruik van deze par-
keerplaats. Met het zwembad er-
bij is deze dan echt ontoerei-
kend. Kijk eens naar de locatie 
Kapitein Kaas bij het station. Hier 
past met gemak een zwembad in 
maar ook voor een nieuwe sport-
hal is er ruimte. Praat ook eens 
met de eigenaar van het Corso 
theater. De locatie van het huidi-

ge zwembad is al bestemd voor 
woningbouw. Wanneer de nieu-
we sporthal klaar is komt de ou-
de locatie ook vrij voor woning-
bouw. Het mogelijke parkeer-
probleem is dan ook niet meer 
aan de orde. Ook een aanslui-
ting aan de Provinciale weg is 
dan niet nodig. Op de locatie Ka-
pitein Kaas is voldoende parkeer-
ruimte te creëren. Voordelen:  al-
les op een mooie locatie. De op-
brengsten van de gronden on-
der het zwembad en de sporthal 
kunnen worden aangewend voor 
het nieuw complex.
Geen kosten voor een aanslui-
ting op de Provinciale weg. Bes-
te bestuurders van Castricum, 
neem een besluit, je kunt dit niet 
eeuwig voor je uit schuiven. 

Jan van Leeuwen

Europa aan Zee bij de verhalengroep
Castricum - Op 15 september 
2015 vertrokken Cor en Marijke 
met hun 37 jaar oude Volkswa-
genbusje voor een jaar durende 
reis langs de kusten van Europa. 

‘Europa aan Zee’ heette hun reis. 
Met foto’s en verhalen willen zij 
de afwisselende kustlandschap-
pen en zanden laten zien en hun 
belevenissen onder andere op 

feestdagen en op gedenkwaardi-
ge plekken delen. 
Dat doen ze op dinsdag 20 febru-
ari om 10.00 uur in dorpshuis De 
Kern.

Castricum - Ieder jaar worden de 
fraaiste kleindieren uit de gehe-
le provincie Noord-Holland ge-
keurd door gediplomeerde keur-

Dierenshow en -keuring 
in het Clusius College 

meesters. Dit jaar organiseert  
Kleindiersportvereniging Jong-
Leven Uitgeest deze ‘topshow’ 
met zo¹n 180 exemplaren van de 
mooiste konijnen, cavia’s en sier-
duiven in vele rassen en kleursla-
gen.  Op zaterdag  17 februari zijn 
ze te bewonderen in het Clusius 
College Castricum op de Oranjel-
aan. 
Belangstellenden kunnen deze 
keuring en tentoonstelling van 
8.30 uur tot 15.00 uur bezoeken, 
de toegang is gratis.

Zangers gezocht voor 
uitvoering Matteüspassie
Limmen - Op 25 maart voert het 
koor van De Witte Duif, samen 
met musici en een speciaal voor 
de gelegenheid te formeren pro-
jectkoor, de Matteüspassie van 
Piet van Midden en Gerard van 
Amstel uit. 
Voor het projectkoor worden nog 
zangers gezocht. De In de Matte-
uspassie vier oorspronkelijke ko-
ralen van Bach’s Matthäus Passi-
on. Het speciaal voor deze gele-

genheid te vormen projectkoor 
zal een aantal éénstemmige stuk-
ken zingen en de vier koralen. De 
uitvoering is op zondag 25 maart 
om 15.30 uur in de protestant-
se kerk Limmen. De repetities 
zijn vanaf woensdag 21 februari 
van 20.15-21.45 uur in het Huis-
kamertheater, Dorpsstraat 23 in 
Castricum. Aanmelden bij Anouk 
Schagen: anoukschagen4@hot-
mail.com.

Castricum - Postzegelvereniging 
Castricum houdt een postzegel-
beurs op zondag 18 februari van 
10.00 tot 16.00 uur in Dorpshuis 
de Kern. Eigen leden, handela-
ren en verzamelaars uit alle de-

Postzegelbeurs in De Kern
len van het land bieden een grote 
verscheidenheid aan kwalitatief 
goed �latelistisch materiaal aan. 
Ook zijn er de nodige dubbel-
tjesboeken aanwezig. Natuur-
lijk kan er ook volop geruild wor-

den. De beurs is geopend voor ie-
dere verzamelaar van postzegels, 
post(waarde) stukken, ansicht-
kaarten, e.d. De toegang is gratis.

Het bestuur verschaft informatie 
over het verzamelen van postze-
gels en de voordelen van een lid-
maatschap voor nog niet georga-
niseerde verzamelaars. Ex- verza-

melaars en erfgenamen, die een 
verzameling willen verkopen, 
kunnen zich gratis laten advise-
ren op welke wijze dit het beste 
kan geschieden. 

Jeugdige verzamelaars kunnen 
gratis postzegels uitzoeken uit 
een grote partij door seniorleden 
beschikbaar gestelde zegels.

Dank voor gift
Limmen - Voor de collecte van 
de Hersenstichting zijn acht-
tien collectanten op pad gegaan 
en  heeft in Limmen 2025,44 eu-
ro opgeleverd. Een gift is welkom 
op gironummer 860 in Den Haag.

Voortgang fase zeven 
van Nieuw Koningsduin
Bakkum - Fase zeven op Nieuw 
Koningsduin krijgt steeds meer 
vorm. Het plan bestaat uit zeven-
tien woningen en krijgt een uit-
straling die aansluit bij het karak-
ter van landgoed Duin en Bosch. 
Na succesvolle verkoop en bouw 
van de voorgaande fases, is dit de 
laatste fase die ABB in de verkoop 
gaat brengen. 
Op dit moment wordt er nog hard 
gewerkt aan het plan en bevindt 

het zich in de ontwikkelingsfa-
se.Verwacht wordt dat deze hui-
zen aan het einde van het eerste 
kwartaal in de verkoop gaan. Ook 
de richtprijzen zullen op een la-
ter moment bekend worden ge-
maakt. 
Tijdens de start van de verkoop 
worden de prijzen, plattegron-
den, brochure enzovoorts be-
kendgemaakt en de toewijzings-
procedure wordt toegelicht.
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iblio ee  e e ifi ee

Bibliotheek Kennemerwaard 
heeft deze toets glansrijk  door-
staan. Als sterke punten werden 
onder meer het leiderschap, stra-
tegie, netwerk en dienstverlening 
van de bibliotheek genoemd in 
het rapport van de twee o�ciële 
externe auditoren.
Bibliotheek Kennemerwaard 
heeft zich actief ontwikkeld tot 
een innovatieve organisatie waar 
digitale en fysieke dienstverle-
ning hand in hand gaan. Er zijn 
veel nieuwe diensten ontwikkeld. 
Leden voelen zich wijzer door het 
bezoek aan de bibliotheek, geeft 
meer dan zeventig procent aan 

Regio - Bibliotheek Kennemerwaard heeft het kwaliteitscerti�-
caat van de Stichting Certi�cering Openbare Bibliotheken voor 
de derde keer in de wacht gesleept. Dit betekent dat de biblio-
theek opnieuw voldoet aan de door de Vereniging Openbare Bi-
bliotheken (VOB) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
vastgestelde normen. De certi�cering geldt voor een periode van 
drie jaar.

en kunnen zich beter vermaken. 
Inwoners waarderen de biblio-
theek vanwege haar rol op het 
gebied van informatievoorzie-
ning, sociale cohesie, eenzaam-
heidsbestrijding en participa-
tie. Belangrijke waarden als toe-
gankelijkheid, pluriformiteit, on-
afhankelijkheid en betrouwbaar-
heid blijven de dienstverlening 
kenmerken. De bibliotheek heeft 
programmalijnen opgesteld die 
aansluiten bij de maatschappelij-
ke doelstellingen van de verschil-
lende gemeenten. Bibliotheek 
Kennemerwaard is in hoge mate 
ambitieus met heldere doelstel-

lingen en heeft hiervoor zowel in-
tern als extern de handen op el-
kaar gekregen. De wijze waarop 
de bibliotheek haar ambities rea-
liseert is steeds weer van een bij-
zonder niveau.
 
,,De certi�cering maakt ons tot 
een betrouwbare partner voor 
samenwerkingspartners en ge-
meenten. Leden en bezoekers 
van de bibliotheek kunnen ver-
trouwen op een goede dienstver-
lening en producten op niveau”, 
aldus Erna Winters, directeur. ,,Ik 
ben bijzonder trots op de ambi-
ties van de medewerkers en de 
ontwikkeling van de programma-
lijnen waarmee de maatschappe-
lijke ambities van de bibliotheek 
worden waargemaakt.” In maart 
ontvangt de bibliotheek het cer-
ti�caat en wordt tijdens een o�-
cieel moment stil gestaan bij de 
certi�cering.

Kuntselen in BIEB Atelier
Castricum - Bij de bibliotheek in Castricum en in Limmen kunnen kin-
deren van zes tot en met twaalf jaar in de voorjaarsvakantie knutselen 
in het BIEB Atelier. Op dinsdag 27 februari van 10.00 tot 11.30 uur in 
Castricum en op woensdag 28 februari van 14.00 tot 15.30 uur in Lim-
men. Aanmelden via de jeugdagenda op www.bibliotheekkennemer-
waard.nl of bij de klantenservice in de bibliotheek.

Soe l ij  
Corneliuskerk
Limmen - Op de eerste vrijdag 
van de veertigdagentijd op weg 
naar Pasen wordt er ook dit jaar 
weer een sobere soepmaaltijd 
gehouden op vrijdag 16 febru-
ari in de Corneliuskerk. 

Een maaltijd die wordt georgani-
seerd door het ‘oecumenisch plat-
form Limmen’. De maaltijd begint 
om 18.00 uur en zal om 19.00 wor-
den afgesloten. 
Bij deze veertigdagentijd, ook wel 
vastentijd genoemd, hoort het 
woord ‘versoberen’. 

Aan deelnemers wordt gevraagd 
zelf een soepbord of soepkom en 
lepel mee te nemen.Aanmelden 
vóór donderdag 15 februari via 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl 
of tel.: 5051275.

Seniorenkoor Castricum 
oe   ieu e le e

Castricum - Het Seniorenkoor 
Castricum is op zoek naar nieu-
we leden. De repetities staan on-
der leiding van een professio-
nele dirigente, Titia Mijnen, die 
het koor op de piano begeleidt. 
Het koor zingt wekelijks in zaal 
Koningsduyn in Geesterhage. 
De koorleden beleven veel ple-
zier aan de wekelijkse repetities, 
die op maandag tussen 13.30 en 
15.30 uur worden gehouden. Het 
repertoire is veelzijdig van mo-
dern tot klassiek, volksliedjes, ca-
nons et cetera. Enkele keren per 
jaar is er een optreden. Het koor 
heeft ruim veertig leden en er is 

voldoende ruimte voor uitbrei-
ding. Nieuwe bassen en tenoren, 
maar ook alten en sopranen zijn 
welkom. Ervaring in het zingen 
op een koor is niet noodzakelijk. 
Indien nodig worden nieuwe le-
den geholpen door bestaande 
leden. Kandidaat-leden kunnen 
drie repetities bijwonen en wor-
den daarna lid. Het lidmaatschap 
staat open voor zowel mannen 
als vrouwen, mits zij de leeftijd 
van 55 jaar hebben bereikt. Meer 
informatie is te vinden op www.
seniorenkoorcastricum.jimdo.
com of telefonisch bij voorzitter 
Han Schoen, tel.: 0251-659494.

e e l s  o  oo  bio i e si ei

Peter Mol deed zijn uitspraak op 
een drukbezochte bijeenkomst in 
de Tuin van Rommel. Hij presen-
teerde een serie prachtige beel-
den van de verschillende vogel-
soorten en vertelde daarbij over 
hun kenmerken en leefomge-

ving. Daaronder een paar soorten 
van de zogenaamde Rode Lijst, 
de lijst van bedreigde vogelsoor-
ten, zoals de huismus en de ring-
mus. Ook andere zeldzamere vo-
gels als de barmsijs, de zwartkop, 
de zanglijster  en de boomvalk, 

werden door Peter genoemd en 
ook getoond. 
Dick Fopma: ,,Hoe komt het, dat 
juist de Oosterbuurt zo rijk is aan 
broedvogels? Volgens Peter ligt 
dat vooral aan het heggenland-
schap. Van oudsher heeft de Cas-
tricumse  buurtschap Ooster-
buurt, gelegen op wat hogere 
geestgronden, veel heggen  als 
kavelscheidingen. Deze heggen 
zijn ideale broedplaatsen voor 
kleinere vogels. Ook de insecten, 
die vaak als voer dienen voor de 
vogels, zoeken vaak beschutting 
in de heggen.” 
Daarnaast is ook het karakter van 
de Oosterbuurt, met wat gesprei-

de bebouwing en gevarieerd 
agrarisch grondgebruik een idea-
le plek voor een grote diversiteit 
van vogels. Een beetje romme-
lige erven kunnen daar ook nog 
aan bijdragen. 
,,Het is van groot belang, dat ter 
wille van de biodiversiteit, dit 
voor Castricum unieke heggen-
landschap behouden blijft. Van-
daar ook het project behoud en 
herstel van heggen, dat enige ja-
ren, met steun van gemeente en 
provincie door vrijwillige buurt-
bewoners uitgevoerd werd en 
dat hopelijk ook weer onder lei-
ding van peter Mol voortgezet 
kan worden.”

Castricum - In de ontmoetingsruimte in de Tuin van Kapitein Rom-
mel werd afgelopen week een lezing gehouden. Deze keer ging 
het over de Oosterbuurt, een vogelparadijs? Dick Fopma doet 
verslag. ,,Een vogelparadijs is een beetje overdreven, maar vol-
gens Peter Mol, medewerker Landschap Noord-Holland en leider 
van het heggenproject in de Oosterbuurt, is dit gebied wel het 
rijkste gebied aan broedvogels in Castricum. Circa veertig soor-
ten broedvogels zijn door Landschap Noord-Holland en de Vogel-
werkgroep Midden-Kennemerland in de Oosterbuurt geteld. En 
dan zijn de weidevogels nog niet eens meegeteld.”

P e  o e  e 
Regio - Op woensdagavond 21 
februari van 20.00 tot 22.00 uur 
zal de CALorie publieksavond 
‘Van het Gas af’ worden gehou-
den in het gemeentehuis van 
Castricum met als thema ‘Is Aard-
warmte Haalbaar In Castricum 
als alternatief voor het verwar-
men van onze woningen en ge-
bouwen?’ Om 20.00 uur opent 
wethouder Marcel Steeman de 

bijeenkomst, gevolgd door een 
drietal presentaties. 
Pim van Herk van de Provincie 
Noord-Holland bespreekt het 
rapport ‘Castricum zonder aard-
gas’ van het onderzoeksbureau 
CE Delft, Wart van Zonneveld 
van tuindersbedrijf Floricultura 
in Heemskerk vertelt over de er-
varingen met aardwarmte in de 
glastuinbouw, Hans van Dongen 

van de Werkgroep Aardwarmte 
Castricum licht toe waarom aard-
warmte in Castricum als kansrijk 
gezien wordt. 
Na de pauze alle ruimte voor vra-
gen en discussie met een pa-
nel bestaande uit de drie spre-
kers en met Charlotte de Wij-
kerslooth van HVC Alkmaar, 
Hans Disselhorst van CALorie en 
de Werkgroep Aardwarmte, en 
Rob Schouten van de gemeen-
te Castricum. Gespreksleider de-
ze avond is Sven Drillenburg Lelij-
veld (oud voorzitter CALorie). 

e o ob e 
Reus bij Bakker
Castricum - Zaterdag 17 februari 
is er een demonstratie van kunst-
schilder Rob de Reus Bij Bakker. 
Rob de Reus uit Uitgeest kreeg 
landelijke bekendheid door zijn 
deelname aan het tv-programma 
Sterren op het Doek, de a�eve-
ring waarin Yvonne Jaspers werd 
geportreteerd. Hij gaat zaterdag  
aan het werk met een stilleven. 

Het is mogelijk hem vragen te 
stellen en te zien hoe hij werkt 
tussen 12.30 tot 16.00 uur op de 
Dorpsstraat 102. 

S  bes e e e e  
e i e o

De SIG, organisatie voor onder-
steuning van mensen met een 
beperking, ook in Castricum, was 
een van de twaalf kanshebbers 
in de gehandicaptenzorg voor 
de landelijke titel Beste Werkge-
ver. Zij scoren in het onafhanke-
lijk medewerkersonderzoek van 
E�ectory qua tevredenheid van 

Regio - Stichting SIG is vorige week dinsdag verkozen tot beste 
werkgever in de gehandicaptenzorg in Nederland. De uitverkie-
zing werd bekendgemaakt door onderzoeksbureau E�ectory en 
weekblad/vacaturebank Intermediair tijdens een feestelijke bij-
eenkomst voor alle genomineerden in Amsterdam. De award Bes-
te Werkgever 2017-2018 werd uitgereikt aan SIG-directeur Jan 
Kroft.

medewerkers ver boven het bran-
chegemiddelde. 

De SIG krijgt van haar medewer-
kers een gemiddeld rapportcijfer 
van 8.2 tegenover het landelijk 
gemiddelde van 7,6. Medewer-
kers van de SIG zijn bovengemid-
deld trots op hun organisatie. 

ij illi e  e o  oo  oe s f i s 
Regio - Een wandeling van onge-
veer een uur op Landgoed Willi-
brordus waarbij de deelnemers  
genieten van het groen en infor-
matie krijgt over het landgoed 
Willibrordus in Heiloo. Daarna 
is er ko�e. Voor deze activiteit 
wordt gezocht naar vrijwilligers.  
JVanuit het project Appeltje Eitje 
van gemeente Heiloo en het pro-
ject een Groene Brug van Stich-

ting de Buitenkans organiseert 
Stichting de Buitenkans vanaf 
mei tot oktober 2018 wekelijk-
se groensafari’s voor ouderen op 
Landgoed Willibrordus. 
De organisatie is op zoek naar 
mensen die minder mobiele ou-
deren willen begeleiden tijdens 
de Groensafari Dit kan zijn lo-
pend, of met rolstoel- of rollator-
begeleiding, op een duo�ets of 

met een golfkarretje. Het liefst 
halen de vrijwilligers de deelne-
mers op.

Er zijn gezamenlijke bijeenkom-
sten waar de vrijwilligers elkaar 
kunnen ontmoeten en ideeën en 
ervaringen kunnen uitwisselen 
Aanmelden kan op:  www.vrijwil-
ligersvacaturebank-heiloo.nl/va-
cature/2514

Akersloot - Henk Verdonk junior 
won weer de wekelijkse wedstrijd 
om de KPB-mountainbikecup.  Hij 
lijkt niet te verslaan.

Slechts bij zijn afwezigheid weet 
een andere renner zich in de kij-
ker te rijden. Achter hem ontspon 
zich een mooie strijd tussen jon-
gere broer Wim, Ben Visser, Vin-
cent Beentjes en Bruno van Beek. 
Veelbelovend is de prestatie 
van Tom van den Kommer, die 
de toch altijd goed presteren-
de Wilfred Knegt uit Uitgeest van 
zich af wist te schudden. Uitslag: 
1. Henk Verdonk junior, 2. Bruno 
van Beek, 3. Wim Verdonk.

Henk niet 
e e sl

Pui e es ie e ebu
Limmen - Op vrijdag 9 februa-
ri speelde het eerste team van 
schaakvereniging Vredeburg een 
bondswedstrijd tegen koploper 
De Pion uit Wormerveer. Vrede-
burg 1 heeft het na het kampi-
oenschap van vorig seizoen lastig 
in de tweede klasse en bevindt 

zich op de voorlaatste plaats van 
de ranglijst. Op voorhand leek 
het duel tegen titelfavoriet De Pi-
on 1 een moeizame aangelegen-
heid. Toch liep het anders. keuri-
ge remise af te dwingen tegen 
de sterkste man van De Pion. Met 
een tussenstand van 2-4 zag het 

er somber uit voor SV Vredeburg, 
maar wonder boven wonder wis-
ten Jos Admiraal en Ed Stolp op 
bord zes en acht licht voordelige 
stellingen uitstekend uit te bou-
wen naar een vol punt. Admiraal 
won de vijandelijke g-pion en 
ruilde zorgvuldig af, waarna het 
verschil steeds zwaarder telde. 
Met de 4-4 kan Vredeburg terug-
kijken op een puike prestatie.
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Eerste beste sporthelden verrast

De eerste ‘overval’ vond afgelo-
pen zaterdag plaats bij FC Cas-
tricum. In de categorie sport-
ploeg van het jaar waren de 
meeste stemmen voor FC Cas-
tricum. De ploeg is afgelopen 
jaar kampioen geworden en 
promoveerde naar de twee-
de klasse. De beker werd door 

aanvoerder Stef Zijlstra uit han-
den van wethouder van sport-
zaken Rob Schijf in ontvangst 
genomen. Met een paar rond-
jes bier in plaats van bloemen 
zat het met de gezelligheid 
wel snor. Ook de winnaar van 
de categorie lid van verdienste 
kwam uit de koker van FC Cas-

tricum. Met 68% van de stem-
men in deze categorie mocht 
Sandy Klaver blij verrast de be-
ker en een taart van de Roset in 
ontvangst nemen. Een terech-
te beloning voor dit manusje-
van-alles van de blauw-witten. 
Komende weken zullen de win-
naars van de andere categorie-
en bekend worden. Wie dat zijn 
blijft uiteraard nog een verras-
sing. Beelden van de uitreiking 
zijn binnenkort te zien via Cas-
tricum TV.Foto: Paul van der 
Molen.

Castricum - De stemmen zijn geteld, de winnaars zijn bekend. Er 
is massaal gehoor gegeven om te stemmen op de genomineerden 
voor de sportverkiezingen 2017, er zijn meer dan negenhonderd 
stemmen binnengekomen. In de nieuwe opzet is er voor gekozen 
de winnaars te verrassen.

FC Castricum houdt de nul
Castricum - Na a�oop van de niet 
al te hoogstaande wedstrijd tus-
sen FC Castricum en Jong Hol-
land kreeg de verdediging van 
de Castricummers alle lof toege-
zwaaid door de Alkmaarders. Het 
was dan ook de eerste keer dit sei-
zoen dat de Castricummers geen 
tegendoelpunt kregen. Omdat de 
thuisclub zelf ook niet tot scoren 
kwam, betekende dat de eerste 
0-0 in dit jaar.

Na een kwartier kwam Jong Hol-
land bijna op voorsprong, toen de 
gevaarlijke Jari van der Meer een 
van de lat terugspringende bal in 
de rebound inkopte, maar Dan-
ny Burger voorkwam het zeker lij-
kend doelpunt. Tien minuten later 
was Jong Holland-doelman Kevin 
Vanblarcum alert bij een venij-
nig schot van Maarten van Duij-

Vitesse is Egmondia de baas
Castricum - Na de 4-1 overwin-
ning op de Puikman won Vitesse 
ditmaal met 1-2 van Egmondia, 
maar toch bleef het lang span-
nend omdat Vitesse verzuimde 
het duel eerder te beslissen. Vites-
se startte met de wind in de rug 
en had mede daardoor de eerste 
helft een �ink veldoverwicht. In 
de zestiende minuut viel pas het 
eerste wapenfeit te noteren toen 
een hard afstandsschot van Jas-
per Rutgers net naast ging. Een 
minuut later werd Menno Peters 
vlak voor doel vrijgespeeld echter 
kreeg hij de bal totaal verkeerd 
op zijn schoen. Nick van de Ven 
was ook dichtbij een doelpunt 

maar hij zag zijn kopbal net over 
de lat gaan. In de 42e minuut was 
het wel raak toen Menno Frank-
fort na goed doorzetten met een 
harde knal de score opende: 0-1. 
Dat werd ook de ruststand omdat 
de keeper van de thuisploeg en-
kele minuten later met een prima 
safe een knal van Menno Peters 
tot corner wist te tikken.
Ook na rust hield Vitesse het ini-
tiatief en zag Nick van de Ven in 
de 48e minuut opnieuw een kop-
bal net over de lat gaan. Geheel 
onverwachts kwam Egmondia op 
gelijke hoogte. Zwak verdedigen 
ging daaraan vooraf waarbij een 
dolende aanvaller onnodig en 

net buiten het strafschopgebied 
werd aangetikt. De daaruit voort-
vloeiende vrije trap werd onbe-
rispelijk binnengeschoten door 
aanvoerder Carlo Smit. Het duur-
de tot de 75e minuut voordat de 
ploeg op verdiende voorsprong 
kwam. Luuk ten Broek passeerde 
op rechts zijn directe tegenstan-
der en zijn prima voorzet werd 
door Nick van de Ven bij de eerste 
paal binnengeschoten: 1-2. Door 
deze zege houdt Vitesse aan-
sluiting met de grote kopgroep 
en met twee thuisduels voor de 
boeg kan de ploeg zelfs nog wel 
een of twee plaatsen klimmen op 
de ranglijst.

Thijs Sluijter trainer bij Vitesse’22
Castricum - Thijs Sluijter wordt 
met ingang van het seizoen 2018-
2019 de nieuwe hoofdtrainer van 
Vitesse’22. 
De huidige hoofdtrainer Everard 
Luijckx heeft onlangs besloten 
dat het huidige seizoen zijn laat-

ste is als hoofdtrainer bij de club.  
De 38-jarige Sluijter is momenteel 
assistent bij derde divisionist OFC 
en heeft daarvoor ADO’20 onder 
zijn hoede gehad. Hij is oud-spe-
ler van Vitesse’22 en heeft onder 
andere een prof-verleden bij Hee-

Grote veiling voor 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 club-
huis met dubbel glas, led-verlich-
ting 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 toe-
draagt een kavel inbrengen. 
Dat kan variëren van waardebon-
nen, vrijkaarten, etentjes, boot-
tochtjes en stuntvliegen; alles is 
welkom. Er zijn al een groot aan-
tal prachtige items ingebracht 
door ondernemers. Stuur een e-

Datum triatlon is bekend
Castricum - Na het succesvol ver-
lopen van de eerste editie van 
de triatlon Castricum in septem-
ber 2017, waaraan ruim 150 triat-
leten meededen, komt er dit jaar 
een vervolg. Het sportieve evene-
ment in en rond het centrum van 
het dorp vindt plaats op zondag 
1 juli. Na de editie van 2017 is het 
bestuur van stichting triatlon Cas-
tricum bijeengekomen voor een 
grondige evaluatie. Aan alle deel-
nemers, vrijwilligers en betrokke-
nen is gevraagd wat er zoal beter 
kan om er in 2018 weer een mooi 
evenement van te maken.
Er is een separaat een organisa-
tiecommissie opgericht, nieuwe 
doelstellingen zijn geformuleerd 

en er is besloten om triatlon Cas-
tricum de komende jaren tot een 
jaarlijks terugkerend evenement 
te maken. De organisatiecom-
missie, Wilco van Pel, Gert Stop-
pels en Michel Steeman, heeft in 
afstemming met de bestuurders 
Herman Rijsdijk en René Streef-
kerk besloten dat triatlon Castri-
cum een evenement is dat ge-
richt is op lokaal publiek in af-
stemming met omwonenden en 
de ondernemersvereniging.
De 1/8 triatlon zal net als vorig 
jaar starten met vijfhonderd me-
ter oftewel twintig banen zwem-
men. Zwembad de Witte Brug 
is weer beschikbaar voor aan-
meldingen, omkleden en het 

zwemonderdeel. Na het zwem-
men stappen de deelnemers op 
de �ets voor twintig km �etsen. 
Afsluitend wordt er in het cen-
trum van Castricum over een af-
stand van vijf km hardgelopen. 
Zowel het �ets- als loopparcours 
kent enkele verbeterde aanpas-
singen, die zijn voortgekomen uit 
de evaluaties. Dit jaar is er plaats 
voor ruim tweehonderd deelne-
mers en zijn er weer veel vrijwil-
ligers nodig. Inschrijven is vanaf 
14 februari mogelijk via www.tri-
atlon-castricum.com. Vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden door een 
mail te sturen naar vrijwilligerstri-
atloncastricum@gmail.com. Foto: 
Guido Bosland.

venvoorde. Daarmee zijn eigen-
lijk alle wapenfeiten van de eer-
ste helft gemeld, want de strijd 
werd hoofdzakelijk op het mid-
denveld gevoerd zonder dat er 
kansen werden gecreëerd. 
De tweede helft toonde hetzelfde 
beeld: veel strijd, weinig kansen. 
Pas in de 85e minuut leek Jong 
Holland er alsnog met de over-
winning vandoor te gaan, maar 
Jari van der Meer zag geen kans 
om vrij voor het doel te scoren.

Nieuwe trainer
Jort van der Meulen was blij dat 
zijn elftal eindelijk weer eens zon-
der tegendoelpunt bleef. De FC 
Castricum-trainer/coach en het 
bestuur van de club zijn overeen 
gekomen, dat Jort na a�oop van 
dit seizoen stopt als trainer van 
FC Castricum. Het ultieme doel 

is de club voor degradatie te be-
hoeden. 
De tegenstander van zaterdag, 
HBOK, staat nu nog acht punten 
voor op de Castricummers, die bij 
winst dus op vijf punten komen 
met nog een inhaalwedstrijd (te-
gen AMVJ) tegoed. Foto: Paul van 
der Molen.

Bart Heuvingh 
bij FC Castricum

mail naar veiling@casrc.nl om een 
kavel aan te melden. 

De veiling die werd gehouden 
in 2016 heeft 10.000 euro opge-
bracht. Hiervoor is veel nieuw 
materiaal aangeschaft. Boven-
dien krijgt de �tnessruimte nog 
een opknapbeurt. Aanvang vei-
ling 20.00 uur, toegang is gratis. 

renveen, Heracles, Volendam en 
Almere City. Thijs heeft aange-
geven dat hij er enorm veel zin 
in heeft en is volgend seizoen sa-
men met Lucas Kloprogge ver-
antwoordelijk voor de selectie-
teams van Vitesse’22.

Castricum - AZ-topsportbegelei-
der Bart Heuvingh komt  spreken 
in de FC Castricum kantine op 
woensdag 28 februari om 20.00 
uur, de toegang is gratis. 

Hij is nog jong, maar heeft in en-
kele jaren al behoorlijk naam ge-
maakt in Nederland. Twee uni-
versitaire studies, een boek over 
Dynamische Mindset (ook wel 
Groeimindset genoemd) en in-
middels vijf jaar werkzaam bij AZ 
als topsportbegeleider. Na zijn 
studie Bewegingswetenschap-
pen aan de VU, waarin Heuvingh 
zich heeft gespecialiseerd in de 
fysieke component van talent-
ontwikkeling op sportgebied, 
volgde  Heuvingh een tweede 
studie: Sport en Prestatiepsycho-
logie aan de UvA. Daar raakte 
hij  gefascineerd door die ande-
re component van talentontwik-
keling: de psychologische. Groei-
mindset is er voor iedereen, maar 
Heuvingh geeft er de voorkeur 
aan met jonge mensen aan de 
slag te gaan.

Zondag 18 februari 14.00 uur:

Limmen  -  Hollandia T

balsponsor: VELDT TEGELWERKEN V.O.F.

pupil v.d. week: MEES MEERMAN (speler Limmen JO13-2)
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Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Akersloot, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden*, Velserbroek*, Santpoort*, Driehuis*.

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n

d e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e n

VAK
kundig
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FRED KOK
De Timmerman

H. Casimirstraat 44, 1901 TP Castricum
06 - 293 601 59  fredkok@hotmail.com

Bouwt naar de 
wensen van de mensen

Kozijnen, dakkapel, dakopbouw, 
aanbouw, uitbouw, verbouw 
en bouwadvies
Kijk ook eens op www.jssiemensma.nl
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Brink 10
1947 KV Beverwijk

Telefoon: (0251) 21 30 17
Telefax: (0251) 21 25 44

Hoveniersbedrijf
Metzelaar

Voor aanleg en onderhoud van uw tuin
Tel. 06-17910940 na 18.00 uur 0251-655283
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Oude aarlemmerwe   •  ND  as ri um
Tel: 0251 - 671 222 / 06 - 22 22 81 87 • www.timmerbedrijfronlimmen.nl
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Vraag naar een 
vrijblijvende o�erte. 
Castricum
Tel. (0251) 65 11 69
Mobiel: (06) 101 20 790

Maarten Admiraal: ,,Is uw tuin 
al klaar voor het voorjaar?”

Regio - ,,En er zijn alweer op-
drachten om tuinen aan te leg-
gen in het voorjaar”, vertelt 
Maarten, de eigenaar van het 
bedrijf. ,,Het is natuurlijk slim om 
er op tijd bij te zijn, want de len-
te is nu eenmaal de drukste pe-
riode van het jaar voor ons be-
drijf.” Admiraal Tuinvorming ont-
werpt tuinen die passen bij de 
persoonlijke wensen. ,,De een 
vindt het leuk om zelf in de tuin 
te werken en anderen geven de 
voorkeur aan onderhoudsarm. 
Steeds meer mensen kiezen er 
voor de tuin door ons team bij 
te laten houden, uit tijdgebrek 

of bij het ontbreken van groe-
ne vingers. Bij de aanleg van een 
tuin besteden wij veel aandacht 
aan duurzaamheid. Zo kiezen 
wij voor duurzame materialen 
en een zorgvuldige selectie van 
bomen en planten. Bij ons staat 
perfectie voorop.” 
De tuinen die hier worden ont-
worpen typeren zich als tuinen 
met karakter. Sfeervol, persoon-
lijk en met oog voor detail. ,,On-
ze tuinen herken je door een-
voudige heldere lijnen en rus-
tige beplanting. De tuin die ie-
der seizoen blijft verrassen. De-
ze elementen worden samen-

gevoegd in een mooi tuinont-
werp op maat. Een vloeiende 
samenhang creëren tussen wo-
ning en tuin; dat is het kenmer-
kende voor de ontwerpen van 
Admiraal Tuinvorming. Het be-
drijf kan worden ingezet bij al-
le tuinwerkzaamheden, zoals 
het creëren van tuinmuren, het 
plaatsen van schuttingen et ce-
tera. We werken uitsluitend met 
professionele machines en ge-
reedschappen om de tuin tot in 
de puntjes af te leveren. Regel-
matig hergebruiken wij het be-
staande straatwerk om kosten te 
kunnen besparen en wij zijn pas 
tevreden als de klant dat ook is.” 
Admiraal Tuinvorming is geves-
tigd op Boekel 18 in Akersloot 
en is te bereiken via tel.: 06-
23750198. Kijk op www.maar-
tenadmiraal.nl voor inspireren-
de voorbeelden.

Akersloot – Het voorjaar is in zicht, de tuin komt weer in beeld 
en dat merkt het team van Admiraal Tuinontwerp aan de op-
drachten die binnenkomen. Vragen als wat het beste ontwerp 
is voor een tuin die toe is aan een nieuwe inrichting passeren de 
revue en er worden afspraak gemaakt om de om de tuin zomer-
klaar te maken en het onderhoud voor hun rekening te nemen.

kundigkundig
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Kerk bezichtigen
Regio - De kerk van Krommenie-
dijk houdt elke derde zondag van 
de maand open huis, zo ook zon-
dag 18 februari tussen 13.00 en 
16.00 uur. 
De huidige kerk is in 1755 ge-
bouwd op de restanten van drie 

eerdere kerken. Sinds 1989 wordt 
de kerk beheerd door ‘de Stich-
ting Beheer Hervormde Kerk te 
Krommeniedijk’. Vrijwilligers van 
deze stichting maken bezoekers 
graag wegwijs in het historische 
gebouw.

EHBO-cursus van start
Uitgeest - De EHBO-vereniging 
Uitgeest start begin maart een 
nieuwe cursus EHBO inclusief re-
animatie en het bedienen van 
een AED. De cursus is op maan-
dagavond. 

De kosten voor deelname worden 
bij de meeste ziektekostenverze-
keraars grotendeels vergoed. Er 
zijn al enkele aanmeldingen maar 
de EHBO-vereniging zou dit nog 
graag aangevuld zien. Aanmel-
den kan door een e-mail te sturen 
naar ehbouitgeest@gmail.com of 
bel voorzitter Jan Krom op 0251-
310150.

Goochelaar Hilbert 
Geerling in De Zwaan  
Uitgeest - Goochelaar Hilbert 
Geerling is zondag 25 februa-
ri te gast bij De Zwaan Cultu-
reel. Geerling maakt voorstellin-
gen die bol staan van humor en 
sterk goochelen. In 2013 ontving 
hij voor de vijfde keer de Gouden 
NMU Speld, de hoogste Neder-
landse onderscheiding die wordt 
uitgereikt aan goochelaars met 
een bijzondere verdienste. 
Hij is één van de goochelgroot-
meesters die in het ZAPP TVpro-
gramma  ‘de Magische gooche-
laar’ de kunstjes van het vak aan 
beginnende goochelaars leert.  
Hilbert begon als ‘normale’ goo-
chelaar  maar bewandelt nu zijn 
eigen weg.  
De voorstelling ‘De geheimzin-

nige grotten van Grok M’Gar’ is 
een show vol verhalen en goo-
chel acts die je met recht magisch 
mag noemen.  Vermakelijk voor 
jong en (zeker ook voor) ‘oud’!
Hilbert Geerling goochelt in De 
Zwaan op zondag 25 februari, 
aanvang 14.30 uur. De toegangs-
prijs is € 10,-, vrienden van de 
Zwaan Cultureel krijgen € 2,50 
korting. Kaartverkoop via boek-
handel Schuyt of aan de zaal 
(mits nog beschikbaar), of via de 
online kaartverkoop. Speciale ac-
tie voor deze voorstelling: het 
vierde kaartje is gratis! Voor meer 
informatie en andere voorstellin-
gen zie de website van De Zwaan 
Cultureel (www.dezwaancultu-
reel.nl). (foto: aangeleverd)

In aanloop naar verkiezingen
Partijen presenteren 
zichzelf in Lees Lokaal
Uitgeest - Over minder dan zes 
weken kunnen alle Uitgeesters 
van 18 jaar en ouder weer hun 
stem uitbrengen tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen. Van-
zelfsprekend hopen alle politieke 
partijen op een grote opkomst.
Lees Lokaal biedt hen de moge-
lijk om gedurende 1 uur hun kan-
didaten te presenteren.
D66 beet de spits af op zaterdag 

10 februari. De overige partijen 
presenteren hun kandidaten en 
programma op zaterdag 3 en za-
terdag 10 maart. U treft hen aan 
de ronde tafel in Lees Lokaal.
Het programma is alsvolgt: 
Zaterdag 3 maart: 11.00 uur PvdA, 
12.00 uur VVD, 13.00 uur CDA en 
14.00 uur UVP.
Zaterdag 10 maart: 11.00 uur PU 
en 14.00 uur Uitgeest Lokaal.

Podium voor Kaylee 
Morée (12) uit Heemskerk
Heemskerk - Op de vierde na-
tionale bokaalwedstrijd kunst-
schaatsen, op 10 februari in Hee-
renveen voor B-categorieën, 
heeft Kaylee Morée uit Heems-
kerk een zilveren medaille weten 
te behalen.
Kaylee zette een sterke kür neer 
met een technische moeilijke 
dubbel-dubbel sprongcombina-
tie en verbeterde hiermee haar 
personal best met ruim 5 punten 
(25,80). Kaylee ging met het zil-
ver naar huis en is binnen het al-
gemeen klassement nu verzekerd 

van een �naleplaats voor de lan-
delijke bokalen�nale.

De nationale bokaalwedstrijden 
zijn een opmars voor de landelij-
ke KNSB bokaal �nale tussen 22-
24 maart 2018 te Den Bosch. (Na-
tionale KunstrijWeek). Uit 4 kwa-
li�caties worden afhankelijk van 
de grootte van de groep de bes-
te 6, 8 of 16 rijders geselecteerd. 
AIJC hoopt uiteraard hoge ogen 
te gooien. Vorig jaar werd Kaylee 
al eerste bij de Midi’s. (Foto: Piet 
van Es)

Bijbelgesprek met 
Hans van den Berg
Heemskerk - Op zondag 18 fe-
bruari is de volgende a�evering 
van de serie ‘Bijbelgesprekken 
met Heemskerkers’ in de Dorps-
kerk aan het Kerkplein. Predikant 
Marco Visser gaat in gesprek met 
mensen die een rol spelen in de 
Heemskerkse samenleving. De-
ze keer is Hans van den Berg te 
gast. Hij is directeur van Tata Steel 
IJmuiden, het bedrijf dat dit jaar 
zijn honderdjarig bestaan viert 
en dat zozeer met onze plaatselij-
ke samenleving verweven is. 
Waar liggen zijn drijfveren, wat 
inspireert hem? Tegelijk gaat het 
gesprek over een Bijbelverhaal. 
Wat is de actuele betekenis er-
van? Een persoonlijk gesprek 
over verantwoordelijkheid en lei-
derschap, over staal en mensen. 
En over de waarde van een oud 
verhaal. 
De bijeenkomst is van 19.00 tot 
20.00 uur. Er klinkt goede muziek 
en er is ko�e en thee na a�oop. 
De toegang is gratis. Om vast te 
noteren: op 11 maart zal Ruud 

van Zon te gast zijn, Heemskerks 
kunstenaar en op 15 april Karin 
Koks, buurtwerker bij Welschap. 

Kledingactie van St. Caecilia
Heemskerk - In tegenstelling tot 
een eerder bericht houdt Muziek-
vereniging St. Caecilia wel een 
kledingactie. Zeer onverwacht 
deelde het bedrijf BAG2School 
mee dat muziekverenigingen 
niet meer konden deelnemen. 
Het is gelukt om bij de organisa-
tie Smart Recycling wel kleding te 
mogen leveren.

Ook dit bedrijf vraagt: goede (on-
beschadigde) heren-, dames- en 
kinderkleding, lakens, dekens, 
gordijnen, vitrage, knu�elbees-
ten, schoenen (per paar), riemen, 
ceintuurs en handtassen. Alles 

moet droog, heel en schoon zijn. 
Geen matten, tapijten, kussens 
en dekbedden. 

De actieweek is van 12 t/m 17 
maart. Vanaf heden wordt er 
op donderdagen opgehaald. Er 
kan worden gebeld met 0251-
231433, waarna een afspraak 
wordt gemaakt. In de actieweek 
zelf kan elke dag worden gebeld. 
Ook kan men op dinsdag 13 en 
vrijdag 16 maart van 19.00 tot 
20.00 uur zelf spullen brengen 
bij het repetitielokaal aan de Mrt. 
van Heemskerckstraat 41a (ach-
ter) het politiebureau). 

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé

Alzheimer Trefpunt over 
‘dementie en verkeer’
Heemskerk - Op woensdag 21 
februari a.s. is het Alzheimer Tref-
punt in Heemskerk, het onder-
werp is deze keer: ‘Dementie en 
verkeer’.
Veel mensen met dementie en 
hun mantelzorgers vragen zich af 
of deelname aan het verkeer nog 
mogelijk is; soms is het lastig in te 
schatten wanneer dat punt is be-
reikt. Voor de veiligheid van zo-
wel de persoon met dementie als 
de anderen in het verkeer is het 
belangrijk dat goed wordt onder-
zocht of bijv. autorijden nog wel 
verantwoord is. 
Maar hoe komt het eigenlijk dat 
deelname aan het verkeer moei-
lijker wordt bij dementie. Ben je 
nog wel verzekerd als de diag-
nose dementie gesteld is? En wat 

kun je doen als je naaste met de-
mentie toch blijft autorijden? Ge-
spreksleider Elsbeth Holtz gaat 
hierover in gesprek met de gast-
spreker Teije Hooghiemstra, spe-
cialist ouderengeneeskunde. 
Hierna is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen.

Meer weten over dit onderwerp? 
Ga dan naar het Alzheimer Tref-
punt in Ontmoetingscentrum St. 
Agnes, Zamenhof 65 in Heems-
kerk. Het programma start om 
14.30 uur, de ontvangst is van-
af 14.15 uur. Iedereen is welkom, 
mensen met geheugenproble-
men, partners, kinderen, vrien-
den, buren en hulpverleners. De 
toegang is gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig. 

Bij Baduhenna in Heiloo
Lezing over archeo-
logische opgravingen
Regio - De Archeologische ver-
eniging Baduhenna organiseert 
een lezing over archeologische 
opgravingen in Heiloo op dins-
dag 20 februari om 20.00 uur in 
de zaal van de Ter Coulsterkerk 
aan de Holleweg 111 in Heiloo.
De spreker is Tim de Ridder, één 
van de oprichters van de Stich-
ting en betrokken bij veel opgra-
vingen in de periode 1987 – 1996. 
Eerst nog als archeoloog in op-
leiding, later als professioneel ar-
cheoloog. Tim is nu werkzaam als 
stadsarcheoloog in Vlaardingen.
Tim zal de toehooders meene-
men naar bekende opgravingen 
in Heiloo, zoals aan de Raadhuis-

weg bij de bouw van het nieu-
we gemeentehuis, Buitenplaats 
Vrieswijk aan het Zevenhui-
zen, de vondst van een bronstijd 
drinkkuil aan de Vlooiendijk, enz.. 
Hij vertelt over de locaties, noemt 
bijzonderheden, toont gevonden 
voorwerpen en vertelt details van 
zijn eigen ervaringen.

De lezing wordt aangeboden aan 
de donateurs van Baduhenna èn 
de leden van Oud Heiloo. Zij heb-
ben gratis entree. Andere belang-
stellenden betalen €3, -.
In verband met het beperkte aan-
tal zitplaatsen graag aanmelden 
via info@baduhenna.nl 

Zangfeest met wereldmuziek
Kantado Festivalo
Regio - Op zondag 18 februari is 
er weer Inloopkoor Kantado Fes-
tivalo in de Grote kerk van Be-
verwijk. Kantado Festivalo staat 
voor zangfeest met wereldmu-
ziek. Deze keer staat er o.a. vro-
lijk Afrikaans, melancholisch Bal-
kan en romantisch Grieks op het 
programma. De zangfeestjes zijn 
van 10.30 tot 12.30 uur en ge-
schikt voor iedereen die van zin-
gen houdt. Er wordt meerstem-
mig gezongen. 
De begeleiding wordt verzorgd 

door het vaste Kantado team (ac-
cordeon, contrabas, gitaar), maar 
gastmuzikanten/zangers die ook 
een of meer nummers mee willen 
spelen zijn altijd welkom. Voor de 
pauze worden alle nummers in-
gestudeerd; na de pauze wordt 
alles gezongen met begeleiding 
van het orkest. Bezoekers zijn 
hierbij (gratis) van harte welkom 
vanaf 12.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.inloopkoorkantadofestiva-
lo.nl.



FC Uitgeest boekt verdienstelijk gelijkspel

FC Uitgeest Vrouwen 1
Keepster Welboren pakt 
drie punten bij debuut 
Uitgeest - Wegens het ontbreken 
van wat speelsters door carna-
val, begon FC Uitgeest VR1 zon-
dag met drie jonge invallers aan 
de wedstrijd tegen Velsen VR4. 
Babet Bakkum, Janouk Scholten 
en Demi Welboren mochten la-
ten zien wat zij in huis hadden en 
hebben dit uitstekend gedaan. 
De harde wind bleek al snel een 
belangrijke factor in de wedstrijd 
te gaan worden. Uitgeest be-
gon met tegenwind, had daar-
door moeite met de opbouw 
en kwam moeizaam van eigen 
helft. De eerste grote kans was 
dan ook voor Velsen, maar deze 
werd niet verzilverd. Uitgeest was 
wakker geschud en liet vervol-
gens zien wie de betere van het 
veld was. Na een goede steek-
pass van Anouk de Goede werd 
Bo Smit weggestuurd om de ope-
ningstre�er te maken, 1-0. Nog 
geen vijf minuten later werd de 
score verdubbeld. Babet Bakkum 
bracht Sanne Kaandorp in stel-
ling om zo haar vijfde goal van 
het seizoen te maken, 2-0. Uit-
geest bleef domineren. De zeld-
zame kansen die Velsen kreeg, 
werden uitstekend gekeerd door 
keepster Demi Welboren. De tac-
tische aanwijzingen van trainer 
Frits Walsmit tijdens de wedstrijd-
bespreking werden goed uitge-
voerd, waardoor Uitgeest de sco-
re verder kon uitbreiden. Een half 
uur in de wedstrijd gaf de vrouw 
in vorm, Bo Smit, de bal op Laura 
Koek, die de bal mooi buiten het 

bereik van de keepster schoot, 
3-0. De ruststand werd bepaald 
door Roxanne Kortekaas, die nog 
maar eens liet zien hoe je een bal 
randje 16 in de verre hoek moet 
krullen, 4-0.  
De tweede helft werd vooral ge-
streden tegen de wind en was de 
wedstrijd wel gespeeld. Er werd 
niet meer gescoord, waardoor de 
ruststand ook de eindstand werd.
De wedstrijdbal werd gespon-
sord door Dick de Goede.

Woman of the match: Eva Scha-
vemaker. Bewoog moeiteloos in 
haar nieuwe positie als voorstop-
per en heeft foutloos gevoetbald. 

Zaterdag 17 februari 
Senioren:
Assendelft 1-FC Uitgeest 1 ZO 19:00
Jongens:
FC Uitgeest JO17-1 -Jong Holland JO17-1 13:00
FC Uitgeest JO17-2 -DEM (RKVV) JO17-2 11:45
VVH/Velserbroek JO17-1-FC Uitgeest JO17-3 12:30
Castricum FC JO17-3-FC Uitgeest JO17-4 12:30
FC Uitgeest JO17-5 -ST SSV/Sporting S JO17-1 10:30
Hillegom sv JO15-1-FC Uitgeest JO15-1 13:00
FC Uitgeest JO15-2 -Kolping Boys JO15-2 15:00
AFC 34 JO15-3-FC Uitgeest JO15-3 15:30
Jong Holland JO15-3-FC Uitgeest JO15-4 10:30
ODIN 59 JO15-3-FC Uitgeest JO15-5 11:30
FC Uitgeest JO15-6 -ZCFC JO15-1 15:00
FC Uitgeest JO13-1 -FC Den Helder JO13-1 10:15
Egmondia JO13-1-FC Uitgeest JO13-2 12:30
FC Uitgeest JO13-3 -Bloemendaal JO13-3 09:00
FC Uitgeest JO13-4 -Kennemers (de) JO13-3 12:45
FC Uitgeest JO13-5 -Sporting Krommenie JO13-3 14:45
ODIN 59 JO12-1-FC Uitgeest JO12-1 08:45
DZS JO12-1-FC Uitgeest JO12-2 09:00
AFC 34 JO11-2-FC Uitgeest JO11-1 09:00
FC Uitgeest JO11-2 -DSS JO11-2 10:15
FC Uitgeest JO11-3 -Geel Wit ‘20 sv. JO11-2 09:00
Castricum FC JO11-2-FC Uitgeest JO11-4 10:00
DSS JO11-9-FC Uitgeest JO11-5 15:15
FC Uitgeest JO10-1 -JVC JO10-1 09:00
FC Uitgeest JO10-2 -Castricum FC JO10-2 09:00
Jong Hercules JO10-1-FC Uitgeest JO10-3 10:45
FC Uitgeest JO10-4 -KFC JO10-3 11:30
FC Uitgeest JO10-5 -DEM (RKVV) JO10-6 10:15
FC Uitgeest JO9-1 -Koninklijke HFC JO9-1 11:30
FC Uitgeest JO9-2 -Sporting Krommenie JO9-2 11:30

FC Uitgeest JO9-3 -Jong Holland JO9-4 10:15
Wherevogels De JO9-5-FC Uitgeest JO9-4 08:45
FC Uitgeest JO8-1 Limmen JO8-1 09:00
FC Uitgeest JO8-2 -Egmondia JO8-1 09:00
Assendelft JO8-2-FC Uitgeest JO8-3 11:00
Meisjes:
FC Uitgeest MO19-1 -Altius MO19-1 14:30
Fortuna Wormerveer sv MO17-1-
FC Uitgeest MO17-1 13:30
Foresters (de) MO17-3-FC Uitgeest MO17-2 13:15
FC Uitgeest MO15-1 -OFC MO15-1 12:15
FC Uitgeest MO15-2 -Kolping Boys MO15-2 13:30
FC Uitgeest MO13-1 -Castricum FC MO13-1 10:15
Sporting Andijk MO13-1-FC Uitgeest MO13-2 11:00
G-team:
WSV 1930 G1-FC Uitgeest G1 13:00

Zondag 18 februari 
Senioren:
Swift 4-FC Uitgeest 3  13:00
FC Uitgeest 4 -Vitesse 22 4 10:30
FC Uitgeest 5 -VSV 3 12:30
HSV 5-FC Uitgeest 7  12:00
Rijp (de)3- FC Uitgeest 8  12:00
Duinrand S 3-FC Uitgeest 9  14:00
Sporting Krommenie 3-FC Uitgeest 10  12:00
Vitesse 22 10-FC Uitgeest 11  14:00
FC Uitgeest 13 -Knollendam 3 12:30
Dames:
Hillegom sv VR2-FC Uitgeest VR1  13:00
Jongens:
FC Uitgeest JO19-1 -Swift JO19-1 10:30
FC Uitgeest JO19-2 -Legmeervogels JO19-2 12:30
FC Uitgeest JO19-3 -Bloemendaal JO19-3 10:30

Gezocht: begeleidster 
bij Koffie Plus S.U.S.
Uitgeest - De Ko�ePlus van de 
Stichting Uitgeester Senioren is 
een wekelijkse ontmoetingsoch-
tend waar mensen, die van con-
tact en gezelligheid houden, ge-
lijkgestemden ontmoeten. Er 
wordt gezamenlijk ko�e en thee 
gedronken, spelletjes gedaan en 
geluncht. Wegens het vertrek van 
één van de begeleidsters (in april) 

zijn we op zoek naar een nieuwe 
begeleidster die, samen met 3 
andere begeleidsters, eens in de 
twee weken (op de maandag van 
09.00 tot 13.15 uur) wil komen 
helpen. Ook zoekt men een inval-
begeleidster.

Meer informatie op het kantoor 
van de S.U.S., tel.nr. 0251-319020.

Uitgeest - De betekenis van ‘ge-
lijkspel’ is in het woord zelf. Ge-
lijk, in evenwicht, geen verschil, 
zelfde resultaat en aan elkaar 
geschreven. Het was allemaal 
van toepassing in de thuiswed-
strijd van FCU tegen koploper en 
streekgenoot Fortuna Wormer-
veer. Met de 1-1 eindstand wa-
ren uiteindelijk beide ploegen te-
vreden omdat er evenwicht was 
en weinig verschil. Voor FC Uit-
geest was het daarmee niet voor 
het eerst dit seizoen dat de ploeg 
van Florian Wolf aantoonde mee 
te kunnen doen in de bovenste 
helft van de eerste klasse. Fortuna 
toonde in de wedstrijd tegen FCU 
aan een waardig kampioenskan-
didaat te zijn. De ploeg van Mar-
tin de Groot geeft weinig weg en 
heeft met Milan Klopper en Nick 
Snelders een paar hele goede 
voetballers in huis. 
FC Uitgeest startte met de nog 
steeds licht geblesseerde Paul 
Groen op de bank en Tinus Putter 
op zijn plaats. Dat beide ploegen 
respect hadden voor elkaar was 
in de beginfase duidelijk want 
er gebeurde hoegenaamd niets.  
Pas in de 35e minuut was er eni-
ge opwinding maar dat had ver-
velend genoeg te maken met een 
blessure van keeper Sven Koning 
die bij een uittrap ineens ker-
mend van de pijn op de grond 
lag. De daarbij opgelopen boven-

beenblessure was zodanig dat hij 
zich moest laten vervangen door 
Roy Schelvis die dat overigens 
uitstekend deed.
De ploegen waren nog maar net 
de kleedkamer uit of de bal lag in-
eens achter keeper Roy Schelvis. 
Hinderlijk en lastig was de wind al 
gedurende de gehele eerste helft 
geweest maar nu was de stevige 
bries ineens bepalend. Een lan-
ge bal van achteruit kreeg als een 
zeilboot de wind vol op de zei-
len, kwam harder en verder dan 
dat de verdediging van FCU in-
schatte zo niet door Snelders die 
als een duveltje uit een doosje bij 
de neerplo�ende bal opdook en 
beheerst scoorde. 0-1. De tre�er 
bleek een wake up call voor de 
thuisploeg die vanaf dat moment 
alle schroom van zich afwierp en 
Fortuna terugdrong. In de 58e mi-
nuut volgde de beloning. Een iet-
wat verdwaalde bal kwam voor 
de voeten van de goed doorge-
lopen Mike Adrichem die knap 
een verdediger op het verkeer-
de been zette en met buiten-
kant rechts keeper Bakker kans-
loos liet. 1-1. De wedstrijd werd 
er alleen maar leuker op maar af-
gezien van een paar kleine kan-
sen voor Fortuna, waarbij keeper 
Roy Schelvis knap redde, bleef de 
wedstrijd verder in evenwicht. Zo 
eindigde de wedstrijd in een ge-
lijk spel. De komende weken zul-

len spannend worden want dan 
volgen er wedstrijden tegen la-
ger geklasseerde teams.  Als de 
ploeg van Florian Wolf erin slaagt 
dezelfde inzet en discipline aan 
de dag te leggen als vandaag, 
moet dat punten gaan opleveren. 
Althans dat is mijn voorspelling. 
Maar ja, voorspellen is eigenlijk 
voorbehouden aan profeten en 
daar voel ik me zeker niet “gelijk” 
aan. (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning (38e Schel-
vis), de Wit, Putter, Vrouwe, 
Hopman, Smit, E.Sinnige, Brou-
wer (61e Muzo), Olgers, Duijn 
(83e Groen), Adrichem.

Bakkum en Krookspeler van de 
wedstrijd: Dennis de Wit
Dennis de Wit is nieuw dit seizoen 
in de selectie van FCU. Hij kwam 
over van ADO’20 en heeft zich in-
middels ontpopt als een vaste ba-
sisspeler op de rechtsbackposi-
tie. Dennis is een speler waar je 
als linksbuiten niet graag tegen 
speelt. Je moet hem drie keer 
voorbij en als je even niet oplet is 
hij langs de zijkant opgestoomd 
om een voorzet te geven. De ju-
ry zag dat vandaag en benoem-
de hem unaniem tot speler van 
de wedstrijd. Uit handen van pu-
pil van de week, Teun de Groot, 
kreeg hij zijn verdiende prijs. (fo-
to: Marianne Jonker)

MHCU ME3 kampioen
Uitgeest - Zaterdag speelde MH-
CU meisjes E3 de laatste wed-
strijd van de midwinter competi-
tie bij  hockeyclub Haarlem. Deze 
spannende partij eindigde in een 
2-2 gelijkspel wat betekende dat 
de meiden uit Uitgeest als sterk-
ste ploeg in hun poule eindigden. 

Onder leiding van coach Marjorie 
was het team geen enkele keer 
verslagen dit winterseizoen. Alle 
toeschouwers en ouders waren 
reuze trots op Nova, Noor, Evi, Co-
let, Bobbi, Laia, Sanne en Jennifer 
die in het zonnetje werden gezet 
door feestcommissaris Jeroen.

Manchester United 
vastgelegd voor ICGT
Uitgeest - Het ICGT staat over al-
weer ruim drie maanden voor 
de deur en Manchester United is 
vastgelegd als deelnemer voor 
het ICGT van 2018. Manchester 
United is zonder twijfel een van 
de grootste clubs ter wereld en 
hoort in hetzelfde illustere rijtje 
thuis als bijvoorbeeld Barcelona 
en Real Madrid. Daarmee belooft 
ICGT 2018 misschien wel nét zo’n 
sterk bezet toernooi te worden als 
het toernooi van vorig jaar.
Bovendien is Manchester United 
een prachtige deelnemer omdat 
het een fantastische jeugdop-
leiding heeft. Wie herinnert zich 
niet de gouden lichting van de 
jaren ’90? David Beckham, Paul 
Scholes, Ryan Giggs en de broer-
tjes Neville waren jaren lang vas-
te waardes in het ‘Man. U’ van Sir 

Alex Ferguson dat de Champions 
League-�nale van Bayern Mün-
chen won.
Vanzelfsprekend is toernooidirec-
teur Mats Idema daarom ontzet-
tend blij. ,,Vorig jaar hadden we 
met Real Madrid de mooiste deel-
nemer ooit uit de geschiedenis 
van ons toernooi. Wat ons betreft 
staat Manchester United op ge-
lijke hoogte. We vinden het een 
eer dat de club ervoor kiest om 
op het ICGT te spelen. Dat zegt 
ook veel over de professionali-
teit en het hoge niveau van ons 
toernooi. Daarmee is de komst 
van Manchester United een fan-
tastisch compliment voor alle vrij-
willigers die het ICGT elk jaar weer 
mogelijk maken.” 
De 33e editie van het ICGT wordt 
dit jaar gespeeld op 19 en 21 mei.

Zaterdag bij Boekhandel Schuyt:
Muzikale 
voorspeelmiddag
Uitgeest - Op zaterdag 17 febru-
ari zal in Boekhandel Schuyt een 
voorspeelmiddag plaatsvinden 
van de leerlingen van de piano-
docent Gijs Braakman en harpdo-
cente Colet Nierop van de Nieu-
we Muziekschool.
Vanaf 15.00 uur zullen enkele 
leerlingen van verschillende leef-
tijden en verschillende niveaus 
hun spel ten gehore brengen. Het 

wordt weer een gevarieerd pro-
gramma met klassieke en heden-
daagse muzikale verrassingen 
van piano- en harpmuziek.
De voorspeelmiddag is vrij en 
gratis toegankelijk, de winkel is 
ook gewoon open. Iedereen is 
dus van harte welkom om op de-
ze muzikale middag een uurtje te 
komen genieten van (jong) Uit-
geester talent.

Excursie naar vuurtoren
Uitgeest - De S.U.S. organiseert 
woensdag 28 maart een excursie 
naar de vuurtoren in Egmond aan 
Zee. De vuurtoren J.C.J. van Spe-
ijk staat in Egmond aan Zee en 
is één van de oudste, nog actie-
ve vuurtorens van Nederland. De 
voet van de vuurtoren vormt een 
imposante graftombe die herin-
nert aan luitenant-ter-zee Jan van 
Speijk. De toren heeft 127 treden. 
Onder begeleiding van een gids, 
die over veel over de vuurtoren 
vroeger en nu weet te vertellen, 
gaan we de vuurtoren beklim-
men. Na a�oop wordt er een kop-
je ko�e/thee gedronken.
Woensdag 28 maart, aanwezig 
09.50 uur bij de vuurtoren, aan-
vang 10.00 uur. Kosten 5 euro, 
dit is inclusief entree, gids en één 
kop ko�e/thee. Wilt u meerijden 
of heeft u plek voor meerijders, 
geeft u dit dan aan bij opgave. 
Aanmelden op het kantoor van 
de Stichting Uitgeester Senioren, 
op de eerste etage van Dorpshuis 

de Zwaan, Middelweg 5, 1911 EA 
Uitgeest, telefonisch: 0251 – 31 
90 20 of via e-mail: s.u.s@inter.
nl.net. Zie ook de website: www.
uitgeestersenioren.nl.
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BURGERLIJKE STAND 
OVERLEDEN 
Agatha Helena Rodenburg-Verduin, 
weduwe van Cornelis Johannes Ro-
denburg, 89 jaar.

GEBOREN 
Anna Paulina de Goede, dochter van 
C.M. Rood en P.J. de Goede
GETROUWD 
R. Schellevis en E. Heijne

Wat doet onze 
buurtsportcoach?
Sinds oktober 2016 is de buurtsport-
coach actief in Uitgeest. Vanaf juni 
2017 is dat Chantal Thomas. Zij levert 
een belangrijke bijdrage aan het sti-
muleren tot sporten en bewegen door 
jongeren, ouderen en kwetsbaren. 
Daarnaast draagt zij bij aan de ont-
wikkeling van passend sport- en be-
weegaanbod voor deze doelgroepen.
De buurtsportcoach zorgt voor de 
verbinding tussen sport- en beweeg-
aanbieders met andere sectoren zo-
als zorg, welzijn, kinderopvang en on-
derwijs en is het aanspreekpunt voor 
sport en bewegen in Uitgeest. Chantal 
Thomas werkt nauw samen met alle 
sportaanbieders, jongerenwerk, vluch-
telingenwerk, scholen, etc. De woor-
den van huisarts van Wijk in een van 
zijn wekelijkse columns in De Uitgees-
ter waren haar onlangs uit het hart 
gegrepen. Van Wijk: ‘Want bewezen 
is dat mensen die elke dag een doel 
of activiteit hebben veel langer vitaal 
blijven. Een tweede belangrijke fac-
tor voor vitaliteit is sociaal contact ter 
voorkoming van eenzaamheid. Hoe 
beter je in je lijf zit, hoe beter in je 
hoofd. En hoe beter in je hoofd, hoe 
beter in je lijf!’ 

Activiteiten voor 2018 
Het nieuwe jaar is weer gevuld met 
nieuwe sport- en beweegactivitei-
ten. Voor kinderen en jongeren wordt 
in de voorjaarsvakantie en herfstva-
kantie een Sportspektakel gehouden. 
In samenwerking met het Zienhouse 
komt er dit jaar ook een jongerenacti-
viteit. In mei wordt een sportdag ge-
houden voor de basisscholen Molen-
hoek, Vrijburg en de Binnenmeer. Elke 
donderdag van 11.00 tot 11.30 uur 
kunnen ouderen die slecht ter been 
zijn nog steeds meewandelen met 
‘Uitgeweest’ vanaf het Geesterheem.
Deze maand januari zijn de weerbaar-
heidstrainingen gestart voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar. In het voorjaar en 

najaar gaat het project Fit & Vitaal 60+ 
van start, waarbij ouderen mee kun-
nen doen aan een gratis fittest. Daar-
naast kunnen ze zich opgeven voor 
een acht weken durend sportprogram-
ma. 
 
In september is het weer Nationale 
Sportweek. Het programma voor Uit-
geest wordt deze zomer bekendge-
maakt. Eind dit jaar gaat SportHero 
van start, een sportproject voor kin-
deren met (dreigend) overgewicht. Zij 
worden tijdens dit project begeleid 
door een diëtist en een jeugd- en ge-
zinscoach.
Ook vindt er een inventarisatie plaats 
van vraag en aanbod voor wat betreft 
sport en bewegen in Uitgeest. Zo pro-
beert buurtsportcoach Chantal Tho-
mas met verschillende partijen inzicht 
te krijgen in wat er nog ontwikkeld of 
opgezet moet worden om zoveel mo-
gelijk inwoners actief te houden en 
te krijgen. Sporten met plezier staat 
hierin centraal.
Voor vragen kunt u contact opne-
men met Chantal Thomas via 06-
43041145 of c.thomas@alkmaarsport.
nl. U kunt haar ook vinden op Face-
book.

Inloopochtend WOZ-waarde 
en belastingen: 3 maart

MijnOverheid 
Als het aanslag-/beschikkingsbiljet op 
uw naam staat is het via www.Mijn-
Overheid.nl mogelijk om het aanslag-/
beschikkingsbiljet of het taxatiever-
slag van uw eigen woning digitaal in 
te zien en/of af te drukken. 
Met behulp van DigiD kunnen het 
MijnOverheid-account en de gemeen-
te Uitgeest als organisatie worden ge-
activeerd door het plaatsen van een 
vinkje. Vanaf dat moment wordt het 
gemeentelijke aanslag-/beschikkings-
biljet digitaal verstuurd via de Berich-
tenbox van MijnOverheid. Het taxatie-
verslag van uw eigen woning vindt u 
onder het tabblad ‘Persoonlijke gege-
vens’.

Bezwaar maken 
De gemeente hoopt dat u niet direct 
een ‘no-cure-no-pay- bureau’ in de arm 
neemt als u vragen hebt of u het niet 
eens bent met de aanslag. WOZ-bu-
reaus zeggen dat het indienen van uw 
bezwaar gratis is, maar uiteindelijk 
kost het de maatschappij veel geld.  

De bureaus hebben recht op een ver-
goeding van de gemeente. De ver-
goedingen zijn wettelijk vastgesteld: 
€ 246 per bezwaarschrift, € 246 per 
hoorzitting en € 121 tot € 242 per 
taxatierapport.  
Stel dat uw WOZ-waarde met 
€ 10.000 wordt verlaagd. U ont-
vangt dan ongeveer € 10 OZB terug. 
Het WOZ- bureau ontvangt van de ge-
meente de wettelijke vergoeding, die 
tot € 700 kan oplopen.  
Maakt u daarom eerst een afspraak 
met ons, dan zoeken we naar de bes-
te en snelste oplossing.

Meer informatie over gemeentelijke 
belastingen en/of WOZ leest u op on-
ze website www.uitgeest.nl 

Rekenvoorbeeld OZB 
Als u eigenaar bent van een woning 
met een WOZ-waarde van € 260.000,- 
is de berekening als volgt. De WOZ-
waarde van de woning wordt verme-
nigvuldigd met  0,1292%. De OZB ei-
gendom bedraagt: € 335,92 . 

Buurtbemiddeling 
bij burenconflicten
Niemand zit op ruzie te wachten, al 
helemaal niet met de buren. Maar hoe 
spreek je elkaar aan? Hoe kom je tot 
concrete afspraken? En hoe zorg je er-
voor dat jij en je buren weer kunnen 
genieten van jullie leefomgeving? Wie 
er onderling niet uit komt, kan gratis 
buurtbemiddeling inschakelen. 

Met hulp van professioneel getrain-
de bemiddelaars van De Bemidde-
lingskamer wordt samen een oplos-
sing gezocht. Vanaf 1 april kunnen 
ook inwoners van Uitgeest gebruik-
maken van deze buurtbemiddeling. Er 
is al veel positieve ervaring opgedaan 
in de gemeente Bergen. Daar bestaat 
de buurtbemiddeling al sinds 2010. 
Stichting De Bemiddelingskamer is ge-
specialiseerd in buurtbemiddeling en 
heeft het landelijk keurmerk.

Zelf buurtbemiddelaar worden? 
Wilt u zelf bemiddelaar bij burencon-
flicten worden? Dat kan! De Bemidde-
lingskamer zoekt voor Heiloo, Castri-
cum en Uitgeest nog enthousiaste be-
middelaars. Ook zijn wij per direct op 
zoek naar belangstellenden voor de 
functie van Projectcoördinator Buurt-
bemiddeling in de gemeenten Castri-
cum en Uitgeest. De vacatures zijn te 
lezen op onze website www.debemid-
delingskamer.nl
Buurtbemiddeling wordt mogelijk ge-
maakt door de gemeenten en woning-
corporaties. 

Vragen en meer informatie 
Voor vragen en meer informatie kunt 
u een mail sturen naar info@debemid-
delingskamer.nl of kijken op www.de-
bemiddelingskamer.nl

Op 27 februari ontvangt u het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelij-
ke belastingen 2018. Speciaal voor iedereen die daar vragen over heeft 
of er meer over wil weten, organiseert de gemeente Uitgeest in het ge-
meentehuis aan de Middelweg een inloopochtend op zaterdag 3 maart 
van 10.00 tot 13.00 uur. De toegang is gratis. Belastingmedewerkers en 
taxateurs van de gemeente zijn deze ochtend aanwezig om informatie 
en uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Wie het niet eens is met 
zijn aanslag, kan daar de beste en snelste oplossing vinden. 
Uiteraard kunt u ook buiten deze inloopdagen tijdens openingsuren bel-
len als u een vraag heeft. 

Uitgeester buurtsportcoach Chantal Thomas is in al-
le sporten  thuis.

Belastingsoort Tarief 2018

Afvalstoffenheffing
eenpersoonshuishouden 
meerpersoonshuishouden

€ 169,20 
€ 255,60

Hondenbelasting
Voor de eerste hond €   56,75
Voor tweede hond van dezelfde houder € 100,00
Voor iedere hond boven het aantal van twee € 150,85
Per kennel € 719,80
OZB 
Eigenaar woning 
Eigenaar niet-woning 
Gebruiker niet-woning

0,1292% 
0,2483% 
0,1791%

Rioolheffing
percelen die in hoofdzaak tot woning dienen 
percelen die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 
bij een waterverbruik van 0 t/m 250m3 afvalwater 
bij een waterverbruik van 251m3 afvalwater of meer

€ 161,50

€ 190,20 
€ 248,05

Toeristenbelasting
Per persoon per overnachting € 0,85
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