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Meerdere 
woninginbraken
Uitgeest - Momenteel is het 
weer inbraken-tijd volgens 
de politie. In de maand fe-
bruari wordt volgens de 
statistieken het meest in-
gebroken in de gemeente 
Uitgeest. Ook dit jaar lijkt 
het weer het geval. De po-
litie dan ook vragen aan de 
bewoners om oplettend-
heid te tonen bij verdach-
te situaties en deze door te 
geven aan de politie.

Afgelopen weekend werd 
drie keer ingebroken in een 
woning.
Op vrijdag 16 februari werd 
tussen 19.45 uur en 22.45 
uur ingebroken in een wo-
ning aan de Kerverslaan. 
Men verschafte zich de toe-
gang tot de woning door de 
voordeur open te breken. 
Vervolgens doorzocht men 
de woning en nam men di-
verse goederen weg.

Diezelfde avond werd tussen 
19.45 en 19.55 uur ingebro-
ken bij een woning aan de 
Jacoba van Beierenlaan. Hier 
had de dader de pech dat er 
oplettende buren waren, die 
lawaai hoorden en naar bui-
ten liepen. Zij zagen tot hun 
verbazing dat er een man op 
de aanbouw van hun buren 
stond en bezig was een raam 
open te breken. Bij het zien 
van de buren nam de man 
de kuierlatten en kon he-
laas niet meer worden ach-
terhaald. Het raam van een 
slaapkamer aan de achterzij-
de van de woning was reeds 
verbroken. De dader was ge-
kleed in een gele jas met 
zwarte vlekken en hij droeg 
een zwarte muts.

Zaterdag tussen 16.30 en 
21.00 uur was het weer raak 
bij een woning aan de Wes-
tergeest te Uitgeest. Daar 
brak men aan de achterzij-
de van de woning een raam 
open. Men doorzocht de bo-
ven- en zolderverdieping en 
nam enkele goederen weg.
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Opvolging Veilig Verkeer Nederland 
afdeling Uitgeest staat paraat!
Uitgeest - Al enige tijd was het 
vorige team van Veilig Verkeer 
Nederland afdeling Uitgeest op 
zoek naar vervanging. Dat was 
nog niet zo eenvoudig maar het 
is uiteindelijk gelukt en hoe!
Maar liefst vier jonge vrouwen 
met kinderen op de Wissel, de 
Molenhoek en de Binnenmeer-
school hebben het stokje over-
genomen en staan klaar om met 
veel enthousiasme aan de slag te 
gaan. Yvonne de Boer en Anita 
Ranzijn hielpen vorig jaar april bij 
de praktijkexamens toen zij hoor-
den dat er opvolgers gezocht 
werden. Omdat zij deze examen-
dag als een heel leuke dag ervoe-
ren, meldden zij zich aan. Samen 
met Odette Boshoven en Suzan 
Yelis benadrukken zij hoe belang-
rijk het voortbestaan van Veilig 
Verkeer Nederland afdeling Uit-
geest is. Yvonne: “Uitgeester kin-
deren moeten op de � ets naar 
de middelbare school dus het is 
ontzettend belangrijk dat zij de 
regels leren kennen voordat zij 

deze verandering aangaan. Ani-
ta: “Het is een hele geruststelling 
voor ouders om te zien dat hun 
kind door het examen de regels 
kent, want het is best eng hen los 
te laten.” Het nieuwe team zal het 
eerste jaar nog door hun voor-
gangers  ondersteund worden bij 
alle handelingen die nodig zijn 
om de verkeersexamens in goede 
banen te leiden. De taken waren 
overigens snel verdeeld. Yvonne 
wordt secretaris, Suzan medelid, 
Odette voorzitter en Anita pen-
ningmeester. Anita: “Wij hebben 
al contact gelegd met de politie 
in verband met de � etscontro-
les op 20 maart en zij waren blij 
te horen dat wij het gaan over-
nemen.” Op 5 april zijn de lande-
lijke theorie-examens en op 19 
april volgen de praktijkexamens 
waar nog vrijwilligers voor no-
dig zijn. Suzan: “Wij zoeken nog 
ouders van kinderen in groep 7 
die bij het praktijkexamen een 
ochtendje willen assisteren. Er 
is hulp nodig bij het gemeente-

huis waar hesjes uitgedeeld wor-
den en waarvandaan de kinde-
ren vertrekken. Maar ook langs 
de route zijn ouders hard nodig.” 
Op 17 mei zal burgemeester Wen-
dy Verkley de diploma’s persoon-
lijk uitreiken. Maar dan houdt het 
werk voor VVN niet op want de 
ogen van de nieuwe leden zien 
wat de verkeersveiligheid betreft 
nog wel wat punten waar iets ge-
leerd kan worden tijdens de exa-
mens. Yvonne: “De rotonde aan 
de Geesterweg is een gevaarlijk 
punt waar wij de nadruk op wil-
len gaan leggen en verder wil-
len wij bekijken wat er in Uitgeest 
eventueel nog gaat veranderen 
waar wij op in kunnen spelen. De 
drukke punten hebben onze aan-
dacht.” 
Tot slot wil het nieuwe team de 
oude ploeg bedanken voor al die 
jaren trouwe dienst. Met frisse 
moed zullen zij hun werk voort-
zetten en hopen het net zolang 
vol te kunnen houden. (Monique 
Teeling)

Knuffels voor Stichting Samen Spelen
Voor vrijwilligers door vrijwilligers
Uitgeest - Op woensdagoch-
tend 14 februari werden tijdens 
de haakcafé vele gehaakte knuf-
feldieren van de dames van het 
haakcafé van Stichting Zwem-
bad De Zien gedoneerd aan het 
goede doel. Om half 11 kwam tij-
dens de wekelijkse bijeenkomst 
Siem Schoon langs om de knuf-
feldieren in ontvangst te nemen 
namens Stichting Samen Spelen 
uit Akersloot. Dit is een stichting 
die zich inzet voor zieke, beperk-
te, mishandelde, misbruikte kin-
deren, kinderen van de stichting 
Pax Kinderhulp en voor beperkte 
volwassenen.
De Stichting Samen Spelen, die 
20 jaar geleden werd opgericht 
door Siem Schoon, organiseert 

leuke spellen en activiteiten voor 
eerder genoemde kinderen en 
volwassenen met een beperking 
of die een traumatische ervaring 
hebben meegemaakt. 

“De achterliggende gedachte 
hierbij is dat humor en ontspan-
ning een bijdrage kunnen leveren 
aan de genezing, welzijn en le-
vensgeluk”, aldus Siem. “We spe-
len in veel ziekenhuizen met een 
handpop, we spelen in de Efte-
ling, in Villa Pardoes en verder ei-
genlijk in heel Nederland. We spe-
len hier onder andere met harle-
kijns, boeven, piraten, feeën, to-
venaars en kabouters. We doen 
dit voor niets en de kinderen krij-
gen aan het einde van het spel al-

tijd een leuk presentje cadeau, 
waaronder knu� els.”
De knu� eldieren die gedoneerd 
zijn door het haakcafé van Stich-
ting Zwembad De Zien werden 
vrijdag 16 februari uitgedeeld. Dit 
gebeurde tijdens een harlekijn 
spel op De Voorthuizen school 
in Haarlem. “Het spel wordt ge-
speeld met kinderen met een be-
perking en zij zullen de gelukki-
ge zijn die de prachtige gehaak-
te knu� els mee naar huis mo-
gen nemen. Eerder hebben we 
meegemaakt dat kinderen hier 
zo ontzettend blij mee zijn dat 
ze hun blijk van waardering uiten 
met mooie zelfgemaakte tekenin-
gen, en dat is zo ontzettend leuk”, 
aldus Siem Schoon.

Voor vrijwilligers en organisaties x
Workshop fondsenwerving
Uitgeest - In het gemeentehuis 
van Uitgeest wordt op 29 maart 
een workshop fondsenwerving 
gegeven voor vrijwilligers en or-
ganisaties.
Steeds meer (vrijwilligers) organi-
saties gaan de laatste jaren actief 
op zoek naar alternatieve geld-
bronnen. Om (extra) geld voor 
hun club of (nieuw) project te 
werven. Een van de mogelijkhe-
den is een beroep doen op (ver-
mogens)fondsen.
De workshop wordt verzorgd 
door Willemijn van den Bos, fond-
senwerver bij Stichting Vrienden 
van Nieuw Unicum en bestaat uit 
twee delen. Voor de pauze leert 

u wat fondsenwerving is, welke 
manieren er zijn om aan geld te 
komen en welke daarvan het bes-
te passen bij de eigen vereniging 
of organisatie. Daarnaast wordt 
besproken hoe een aanvraag kan 
worden ingediend bij en aan wel-
ke eisen zo’n aanvraag moet vol-
doen.
Na de pauze is gelegenheid om 
een vraagstuk van de eigen orga-
nisatie voor te leggen en met el-
kaar te bespreken. 

Opgeven en meer informatie via: 
www.vrijwilligersacademiebuch.
nl. De workshop is van 19.00 tot 
21.30 uur.

Oranje 
Stichting 

zoekt 
vrijwilligers

Uitgeest - De Oranje Stich-
ting Uitgeest zoekt vrijwilli-
gers om op Koningsdag of 
met andere activiteiten een 
steentje bij te dragen. 
Uitgeesters met goede zin 
en oranje moed die de or-
ganisatoren van de feeste-
lijkheden een handje willen 
helpen kunnen zich melden 
op oranjestichtinguitgeest@
outlook.com.
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Vieringen in 
O.L. Vrouwe 

Geboorte
Uitgeest - In de Onze Lieve Vrou-
we Geboorte aan de Langebuurt 
zijn de volgende vieringen de ko-
mende dagen gepland:
Woensdag 21 februari: 19.00 uur 
Heilige Eucharistieviering in de 
kapel.
Vrijdag 23 februari: 15.00 uur 
Kruisweg en 19.00 uur Heilige Eu-
charistieviering in Geesterheem 
met koffiedrinken.
Zondag 25 februari: 09.00 uur H. 
Eucharistieviering met medewer-
king van  Laus Deo.
In de vastentijd, die op Aswoens-
dag is begonnen, wordt er elke  
vrijdag om drie uur ’s middags de 
kruisweg van Christus herdacht 
in de Katholieke Kerk Onze Lieve 
Vrouwe Geboorte  aan de Lange-
buurt. Iedereen is van harte wel-
kom.

10 en 11 maart
Vogelkijkweekend bij 
Fort bij Krommeniedijk
Uitgeest - Landschap Noord-
Holland heeft vrijdag de sluizen 
open gezet. De weilanden rond-
om Fort bij Krommeniedijk raken 
de komende weken langzaam 
onder water en dit trekt honder-
den vogels. Kom op zaterdag 10 
en zondag 11 maart kijken tus-
sen 10 en 16 uur. Vogelaars, na-
tuurliefhebbers en gezinnen met 
kinderen: iedereen is welkom op 
het fort met mooi uitzicht op de 
natte weilanden. Dit is hét mooi-
ste moment in het jaar wat u niet 
mag missen!

Boswachter Jelle Abma: “Elk jaar 
zetten we een deel van de Uit-
geesterbroekpolder onder wa-
ter (inunderen). Zo ontstaat een 
plas-drassituatie die honder-
den en soms duizenden vogels 
aan trekt. Juist hier komen voor-
al steltlopers en eenden op krach-
ten voor ze doorvliegen naar hun 
broedgebied of een broedplek 
ter plaatse. Voedsel wordt door 
het vernatten beter bereikbaar. 
En de vogels vinden het ondiepe 
water prettig om de nacht door te 
brengen! De meeste grutto’s zijn 
nu onderweg naar Nederland, we 
verwachten hier al binnenkort de 
eerste grutto’s te zien. ”

Beleef Fort K’IJK
Naast de vogels verdient ook het 
fort aandacht. Binnen staat de 
koffie voor u klaar, neem plaats 
en geniet! Het gerestaureerde 
fort is nu ook woon-trainingscen-
trum (voor jongvolwassenen met 
autisme) van De Heeren van Zorg, 
zij heten u hartelijk welkom in de 
comfortabele theeschenkerij. Tij-
dens dit weekend kunt u ook een 
modelwoning zien, inmiddels zijn 
14 units bewoond. Stadsherstel 
Amsterdam geeft een boeiende 
lezing over de restauratie. Bezoek 

daarna met de audiotour het 
nieuwe belevingscentrum over 
‘Natuur & Landschap’. Stemmen 
van de fortwachter en boswach-
ter nemen u mee op ontdekking 
langs de lichtlijn. Wist u dat de 
Stelling van Amsterdam eerst de 
mens beschermde en daarna het 
landschap? Laat u verrassen door 
de verbeeldingen en het verhaal 
en zie hoe uniek de natuur hier is. 
www.fortkijk.nl 

Boswachter Jeroen Engelhart: 
“Wees erbij op 10 en 11 maart 
want vanaf het fort zijn de weilan-
den uitstekend te overzien. Vanaf 
15 maart willen we de weilanden 
weer droog hebben, dan kun-
nen de grutto’s, kieviten en ture-
luurs er hun nesten bouwen.”  Vo-
gelaars van Vogelbeschermings-
wacht ‘Zaanstreek’ en de bos-
wachters maken samen met u 
een indrukwekkende lijst met ge-
signaleerde vogelsoorten. Denk 
aan de kuifeend, grutto, goud-
plevier, slechtvalk, wintertaling 
of wulp. Meestal wel zo’n 50 soor-
ten op z’n minst. Deskundigen 
van Cameraland uit Alkmaar zijn 
aanwezig met verrekijkers en te-
lescopen.

Toegang en bereikbaarheid
De toegang tot het fortterrein be-
draagt € 2,- (kinderen tot 12 jaar 
en Beschermers gratis). Toegang 
tot het belevingscentrum en con-
sumpties betaalt u apart. Hon-
den kunnen helaas niet worden 
toegelaten. U vindt het fort aan 
de Lagendijk 22 in de gemeente 
Uitgeest, vlakbij Krommeniedijk. 
Vanwege beperkte parkeerruim-
te, vragen wij u op de fiets te ko-
men! Wanneer het parkeerterrein 
vol is kunt u bijvoorbeeld bij La-
gendijk 33 parkeren, ongeveer 20 
minuten wandelen naar het Fort.

Inundatie van voor de restauratie (foto: Studio Botman)

De inundatie trekt duizenden vogels aan (foto: Sabina van Keulen)

School voor Daltononderwijs
21 maart open dag De Wissel
Uitgeest - In de wijk De Kleis 
staat basisschool De Wissel, een 
school voor daltononderwijs. 
Naast de normale lesstof, die op 
alle Nederlandse scholen wordt 
aangeboden, wordt op De Wissel 
aandacht besteed aan een aantal 
daltonprincipes. Het gaat hierbij 
om het nemen van verantwoor-
delijkheid, het ontwikkelen van 
zelfstandigheid, het leren samen-
werken en daarnaast het goed re-
flecteren op jezelf en op je eigen 
werk. Deze principes zijn in je he-
le verdere leven van groot be-
lang, je hebt ze nodig om je te 
ontwikkelen tot een mens met 

lef. Het leren op basis van deze 
daltonprincipes vormt een goe-
de voorbereiding op het succes-
vol functioneren van de kinderen 
in de maatschappij, het is tevens 
een goede basis voor het voort-
gezet onderwijs.
Nieuwsgierig geworden? Op de 
open dag op woensdag 21 maart 
kunt u zien hoe het onderwijs er 
in de praktijk eruit ziet. U wordt 
keurig ontvangen door een aan-
tal kinderen van groep 8, gevolgd 
door een rondleiding door de di-
rectie. Kunt u niet op 21 maart, 
dan kunt u altijd een andere af-
spraak maken.

PvdA:
Het kan wél op de Paltrok
Uitgeest - De PvdA Uitgeest 
heeft een alternatief ontwerp ge-
maakt voor het IKC op de Paltro-
klocatie. Met dit ontwerp wordt 
volgens de partij aangetoond dat 
een school van 500 leerlingen en 
voor- en naschoolse opvang heel 
goed mogelijk is op de Paltroklo-

catie.
De belangrijkste verschillen met 
de drie ontwerpen van bureau 
BRO zijn: 
• de gymzaal heeft de gebruike-
lijke afmetingen voor een school 
namelijk 300 m2 in plaats van een 
sporthal als De Meet van 800 m2;

• het plein voor de kinderopvang 
ligt aan de Wiekenlaan;
• het schoolplein voor de basis-
school ligt aan de zijde van het 
park;
• de fietsenstalling ligt tussen de 
school en de tuinen van de Bo-
venkruier;
• langs de school is éénrichtings-
verkeer;
• parkeerplaatsen voor het per-
soneel zijn om de hoek langs de 
Kooglaan, in de nieuwe 30 km zo-
ne.
Voordelen zijn volgens de PvdA: 
het gebouw staat verder van de 
woningen af, de gymzaal is min-
der massaal en hoog, voldoende 
parkeerruimte bij de school, vei-
liger verkeersafwikkeling, ruime-
re schoolpleinen en extra speel-
voorzieningen in het park.
De PvdA zegt te hopen dat alle 
partijen bereid zijn om met een 
open blik dit alternatief te bestu-
deren. 

Voor vragen over dit onderwerp 
kan worden gemaild naar pvda.
uitgeest@gmail.com.

Mooi Uitgeest door de lens van Ger Bus
Uitgeest - Het rietverbranden gezien vanaf het Zwaansmeerpad met een mooie spiegeling in het water. 
(foto en tekst: Ger Bus)

Zaterdag 24 februari 
Theater Poppekus leest voor in Lees Lokaal
Uitgeest - Theater Poppekus en 
Lees Lokaal hebben elkaar ge-
vonden! 

Na een tweetal geslaagde, en vol-
gepakte, optredens in Lees Lo-
kaal in 2017 zijn de PR-commis-

sie van Lees Lokaal en Tineke (ei-
genaresse van Theater Poppekus) 
begin 2018 met elkaar om de ta-
fel gaan zitten. 
Een van de dingen die daaruit 
voortgevloeid is, is het maande-
lijkse voorleesmomentje op de 
zaterdagmiddag voor peuters en 
kleuters! 
Het voorleesmoment wordt een 
interactieve activiteit, waarbij het 
voorlezen en poppenspel in el-
kaar over zullen gaan. In de mo-
derne wereld vol digitale activi-
teiten blijft het toch héél erg leuk 
om op een ‘analoge’ manier met 
de kinderen bezig te zijn!
Zaterdag 24 februari is het eer-
ste voorleesmoment om 14.00 
uur. Tineke leest voor uit het boek 
“Mijn held” van Ingrid & Dieter 
Schubert. Het gaat over een ver-
liefd muizenstel. Het mannetje is 
zo verliefd op zijn meisje dat hij 
zegt dat niets hem bij haar van-
daan kan houden. Geen bergen, 
geen woestijn, geen water, geen 
rovers! Met zijn touw als hulpmid-
del overwint hij alles en iedereen! 
Uiteindelijk moeten ze vluchten 
voor een grote valse kater….. met 
of zonder touw?

Het antwoord op deze vraag 
wordt duidelijk op zaterdagmid-
dag 24 februari, 14.00 uur in  Lees 
Lokaal Uitgeest. 
Aanmelden kan zowel in Lees Lo-
kaal zelf als via info@leeslokaal-
uitgeest.nl.
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21 FEBRUARI
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.

22 FEBRUARI
Muzieklezing Rond de Waterput 
over de religieuze inspiratie van 
zanger en dichter Leonard Cohen 
om 20.00 uur door ds. Edward 
Kooiman in de Ter Coulsterkerk, 
Holleweg 111, Heiloo.

Humanistisch café: filosofe Sas-
kia van der Werff over Ubuntu, 
Afrikaans humanisme in Café-
Restaurant De Ritsz, Ritsevoort 
12a in Alkmaar, 20.00 uur.

Musical The Full Monty in Ken-
nemer Theater Beverwijk, 20.15 
uur. (Promobeeld: aangeleverd)

23 FEBRUARI

Decorade: moderne en klassie-
ke kunst in Chateau Marquette in 
Heemskerk, open vrijdag 19.00-
22.00 uur en zaterdag en zondag 
11.00-17.00 uur.

Groupe acrobatique de Tan-
ger – Halka (Marokko) in de Vest 
Alkmaar, 20.15 uur. (foto: Richard 
Haughton)

De Nederlandse internetsensa-
tie Suzan & Freek in Podium Vic-
torie Alkmaar, 20.00 uur. Support: 
Flemming.

Strijktrio Dumas geeft een jubi-
leumconcert in de Witte Kerk Hei-
loo, 20.15 uur.

Jandino Asporaat met DJ Wil-
ly Whoo & Jandino afterparty in 
Kennemer Theater Beverwijk, 
20.15 uur. (foto: Corne van der 
Stelt)

André Manuel  in Kennemer The-
ater Beverwijk, 20.30 uur. (foto: 
Edwin Goed)

Oerol-hit George & Eran lossen 
Wereldvrede op! (de finale) in de 
Vest Alkmaar, 20.30 uur.

24 FEBRUARI

Theater Poppekus leest voor 
in Lees Lokaal in Uitgeest vanaf 
14.00 uur.

Sopitmachine speelt een mix 
van Bob Dylan, Eric Clapton en 
JJ Cale vanaf 14.00 uur in Hof van 
Kijk-Uit in Castricum.

Jazz Café - Anton Goudsmit (gi-
taar) en Joris Roelofs in De Vest 
Alkmaar, 16.00 uur.

The Bach Choir & Orchestra of 
the Netherlands - Requiem en 
Krönungsmesse Mozart in Grote 
Kerk Alkmaar, 19.30 uur.

Met de motor de wereld rond, 
een lezing van Benno Graas, aan-
vang 20.00 uur bij café ’t Hoorn-
tje, Kerklaan 20 in Akersloot. Toe-
gang is gratis.

Het Sweelinck Barokorkest en 
zangers van de afdeling Oude 
Muziek van het Conservatorium 
Amsterdam, o.l.v. Jos van Veldho-
ven nemen het publiek mee naar 
de Pracht en Praal van de 17e 
eeuw. In de Cultuurkoepel in Hei-
loo. Aanvang: 20.15 uur. 

Frans Bauer met Antony after-
party in Kennemer Theater Bever-
wijk, 20.15 uur. (Foto: William Rut-
ten)

Emilio Guzman  (cabaret) in Ken-
nemer Theater Beverwijk, 20.30 
uur. (foto: Hans-Peter van Veltho-
ven)

Skotwal (Amerikaanse country-
songs in de West-Friese streek-
taal) in Podium Victorie Alkmaar, 
20.15 uur.

Janneke Jager komt naar Franks 
Huiskamertheater in Castricum 
met Femme Façade, magische 
muziek en poëtische illusie. Aan-
vang 20.30 uur. Kaarten via info@
dorpsstraat23.nl.

Henk Schiffmacher vertelt in De 
Vest Alkmaar, 20.30 uur.

25 FEBRUARI

Sneeuwklokjes in het Duin,  
11.00 - 16.00 uur open huis in ‘De 
Doornduyn’, Duinweg 2 in Bak-
kum. (foto: Hans Clauzing)

Klassiek concert Nataša Grujić 
& Dasha Moroz in De Cirkel in 
Heemskerk, 11.30 uur. Werken 
van Schittke, Pärt, Say & Glass.

Vaarexcursie in het Wormer- en 

Jisperveld vanaf de Poelboerde-
rij, Veerdijk 106 in Wormer, 13.30 
uur. Thema: op zoek naar de eer-
ste grutto’s. (foto: archief Poel-
boerderij)

Goochelaar Hilbert Geerling bij 
De Zwaan Cultureel in Uitgeest, 
14.30 uur. Elk vierde kaartje gratis! 
(foto: aangeleverd)

Castricums trio Fine Tuned 
treedt op in De Oude Keuken in 
Bakkum, 15.00 uur.

Concert accordeonist Nicolae 
Stiuc in kerkje van Krommenie-
dijk, 15.00 uur. (foto: aangeleverd)

Jazz in Bakkum-concert in Hotel 
Fase Fier aan de van Oldenbarne-
weldweg 25 in Bakkum met Trio-
formatie ‘UpClose’, 16.00 uur.

De Toneelmakerij met Spijker 
(8 – 12 jaar) in De Vest Alkmaar, 
16.00 uur. (foto: Sarah Jonker)

Blues op Zondag bij Mezza Lu-
na in Castricum met de band The 
Frogs Ltd vanaf 15.30 uur, gratis 
entree.

Try-Out Café - Maak kennis met 
jong en veelbelovend talent in De 
Vest Alkmaar, 16.00 uur.

Gunz ‘n Roses in De Nozem en 
De Non in Heemskerk, 22.00 uur.

Film The Killing of a Sacred 
Deer in De Cirkel in Heemskerk, 
20.00 uur.

26 FEBRUARI

ICE Games in de ijshal van De 
Meent Bauerfeind, tot en met 
2 maart dagelijks van 10.00 tot 
14.00 uur. Met o.a. Dirk Bar-
ten bobstart-experience (van-
af 12 jaar), ice biken en de Olym-
pische disciplines biatlon en cur-
ling. Meer informatie op www.de-
meentalkmaar.nl/winterspelen. 
(foto: aangeleverd)

27 FEBRUARI
Knutselen in het BIEB Atelier van 
10.00 tot 11.30 uur in de biblio-
theek Castricum. De activiteit is 
bedoeld voor kinderen van zes 
tot en met twaalf jaar.

Christi M. Klinkert, conservator 
van het Stedelijk Museum, ver-
zorgt een lezing in De Grote Kerk 
in Alkmaar. Ze kijkt door de ogen 
van zeventiende-eeuwse schil-
ders Pieter Saenredam en Salo-
mon van Ruysdael naar de Gro-
te Kerk. Daarbij betrekt ze ook 
werk van hedendaagse fotogra-
fen. Aanvang 20.00 uur.

Ebonit Saxophone Quartet in 
De Vest Alkmaar, 20.15 uur.

Cello Octet Amsterdam met mu-
ziek van de Estse componist Arvo 
Pärt in De Vest Alkmaar, 20.30 uur. 
(foto: Eyjólfur Eyjólfsson)

28 FEBRUARI
Knutselen in het BIEB Atelier van 
14.00 tot 15.30 uur in de biblio-
theek Limmen. De activiteit is be-
doeld voor kinderen van zes tot 
en met twaalf jaar.

Sportspektakel voor basisscho-
lieren (6-12 jaar) in sporthal De 
Zien in Uitgeest, 13.00-17.00 uur.

Kindermiddag in Museum Broe-
kerveiling in Broek op Langedijk 
vanaf 13.00 uur.

Filmmiddag voor grootouders 
met kleinkinderen in De Zwaan in 
Uitgeest, 14.00 uur. 

▲

Collectanten 
 Jantje Beton 
Castricum - In de week van 5 
tot en met 10 maart is de Jantje 
Beton Collecte. Vrijwilligers van 
Speelvereniging De Springplank 
gaan dan samen met ruim 
40.000 andere vrijwilligers langs 
de deuren om geld op te halen 
zodat meer kinderen buiten 
kunnen spelen. Vijftig procent 
van de opbrengst gaat naar 
Speelvereniging De Springplank 
gaat. De Springplank kan 
hiermee het speelhuisje in de 
speeltuin opknappen. 
Collectanten kunnen 
zich aanmelden via info@
springplank-castricum.nl. 
Niet collecteren? Maak dan 
een digitale collectebus aan op 
jantjebeton.nl/collecte. 

Castricum - Woensdag om-
streeks 9.00 uur heeft er een ver-
keersongeval plaatsgevonden 
op De Bloemen. Een brom� etser 
zag door de laagstaande zon een 
� etser die vanaf de Gerbrands-
ven kwam over het hoofd. Beide 
partijen kwamen ten val en door 
ambulancepersoneel nagekeken. 
De � etser is ter controle overge-
bracht naar het ziekenhuis.
In de nacht van vrijdag op zater-
dag meldde een getuige dat er 
op de Jan Hobergstraat een raam 
van een woning werd ingegooid. 
De politie kon de gooiers staan-
de houden. Het bleek om de be-
woners te gaan, die niet in hun 
woning konden komen en daar-
om maar de ruit van de voordeur 
hebben ingegooid. 
Tussen donderdagochtend en za-
terdagmiddag is in een woning 
aan de Aafke van Hulststraat in-
gebroken. De bewoners waren 
niet thuis. In eerste instantie lijkt 
er niets weg.
Op de Sluisweg in Akersloot zijn 
maandag 12 februari tussen 
10.45 uur en 12.00 uur twee ha-
nen onthoofd. De twee hanen la-
gen nog op het terrein maar de 
koppen waren verdwenen. On-
bekend is hoe dit heeft plaatsge-
vonden.
Op het parkeerterrein van een 
horecagelegenheid in Akersloot 
trof de politie bij een routinecon-
trole een personenauto aan die 
overdwars op de parkeervakken 
geparkeerd stond. In het voer-
tuig zat alleen een bestuurder. Bij 
navraag van het kenteken bleek 
het voertuig op naam te staan 
van een jonge vrouw. De bestuur-
der was een man van middelbare 
leeftijd. Naar aanleiding hiervan 
werden voertuig en de bestuur-
der gecontroleerd. Het bleek dat 
de bestuurder bij de politie be-
kend was ter zake verdovende 
middelen. In het voertuig werd 
een hoeveelheid drugs aange-
tro� en. De bestuurder is  aange-
houden en de drugs zijn in be-
slaggenomen.
Op dinsdag 13 februariom 8,20 
uur vond er een kop/staart aan-
rijding met drie voertuigen plaats 
op de Rijksweg in Limmen. De be-
stuurder van het achterste voer-
tuig had te laat in de gaten dat 
het verkeer voor haar remde. 
Zaterdag 10 februari tussen 17.45 
uur en 21.15 uur is er ingebro-
ken bij een woning gelegen aan 
Het Achtkant te Limmen. De da-
ders zijn binnengekomen via een 
raam aan de achterzijde van de 
woning. Er werden sieraden ge-
stolen.
Dinsdagnacht een week geleden 
omstreeks 2.30 uur zag de politie 
een personenauto rijden in Lim-
men. Bij controle bleek dat de ei-
genaar/bestuurder van dit voer-
tuig niet in het bezit zou zijn van 
een geldig rijbewijs en ook niet 
verzekerd was. Voertuig is staan-
de gehouden en de eigenaar 
bleek tevens de bestuurder te 
zijn. Deze heeft vervolgens een 
bekeuringen gehad voor het rij-
den zonder geldig rijbewijs en 
het onverzekerd rijden. Het voer-
tuig is uit het verkeer genomen.
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17e Decorade Art Fair 
in Chateau Marquette
Regio - Op 23, 24 en 25 febru-
ari vindt de zeventiende editie 
van de Decorade Art Fair plaats 
in Chateau Marquette in Heems-
kerk. Liefhebbers van zowel ei-
gentijdse als klassieke kunst zul-
len weer hun hart kunnen opha-
len om iets spannends te vinden 
tussen de vele verrassende wer-
ken die worden gepresenteerd 
door beeldende kunstenaars, 
kunstgaleries en -handelaren. 
Naast de vaste deelnemers met 
een nieuwe collectie, zijn er nieu-
we exposanten met interessan-
te kunstcollecties. Deze 17de edi-
tie komt met boeiende figuratie-
ve en realistische, maar ook met 
abstracte, eigentijdse en klassie-
ke kunstwerken. Vooral heden, 
maar ook verleden in allerlei stij-
len, vormen en expressies zal 
men aantreffen in de getoonde 
schilderijen, aquarellen, prenten 
en etsen. Dit geldt ook voor de 
mooie glaswerken, beelden, hou-
ten en keramische objecten en 
handgemaakte sieraden zoals rin-
gen, kettingen, hangers, broches. 
Verder schitterend zilver, flonke-
rend kristal, maar ook moderne 
schilderijen in metaal. Iedere be-

zoeker  ontvangt in de kunstboe-
kenstand van Uitgeverij Arti een 
kunstmagazine. Meegebrachte 
objecten laten taxeren voor in-
koop of inruil kan ook. Als leuk 
souvenir kan men een portret la-
ten maken in houtskool door Cla-
re van Stolk. Zij is winnares bij 

het tv-programma ‘Sterren Op 
Het Doek’ met een schilderij van 
Sonja Barend. De beurs is open 
op  vrijdag 23 februari van 19.00 - 
22.00 uur, gratis entree. Zaterdag 
en zondag van 11.00 tot 17.00 
uur, entree acht euro. Het kasteel 
is rolstoelvriendelijk.

Ontroerende uitvoering van 
Stabat Mater door jubilerend koor
Castricum - In een goedgevul-
de Pancratiuskerk heeft de Castri-
cumse Oratorium Vereniging vrij-
dagavond een prachtige uitvoe-
ring verzorgd van Stabat Mater 
van Dvorák. ,,Ontroerend mooi”, 
volgens een liefhebben in het 
publiek. Het Stabat Mater is een 
meesterwerk waaraan Dvorák be-
gon kort na het overlijden van 

zijn dochtertje. Hij deed er twee 
jaar over om de compositie te vol-
tooien, een periode waarin ook 
zijn twee andere kinderen stier-
ven. 
De talentvolle solisten maakten 
er samen met het Begeleidings-
orkest voor Noord-Holland en 
honderd koorleden onder leiding 
van Pieter-Jan Olthof een bijzon-

dere avond van. 2018 is het jaar 
waarin de Castricumse Oratori-
um Vereniging haar vijftigjarig 
bestaan viert. Met het concert is 
een start gegeven aan de feeste-
lijkheden. 
Op 23 november voert het koor 
het jubileumconcert de Elias van 
Mendelssohn uit.
Foto: Henk Hommes.

Expositie Stil-Leven en Verder
Castricum - De Castricumse schil-
der Henk-Willem Klaassen expo-
seert in maart ‘Stil-Leven en Ver-
der’ in galerie Streetscape. Fees-
telijke opening, samen met de ex-
positie ‘Clouds’ van Eric Manouci-

an (Lyon), is op zaterdag 3 maart 
van 16.00-18.00 uur door Ruud 
van Zon. 

Zaterdag 3, 10 en zondag 18, 25 
maart is Henk-Willem Klaassen 

van 15.00-17:00 uur aanwezig. 
Galerie Streetscape is geopend 
op woensdag van 9.30-12.30 uur 
en vrijdag tot en met zondag van 
14.00-17.30 uur. Foto: Henk-Wil-
lem Klaassen.

Leeskring in oprichting 
‘Middengeneratie 2018’
Castricum - Een van de resulta-
ten van een schriftelijke pastorale 
behoeftepeiling die ds. Suzan ten 
Heuw onder gemeenteleden van 
vijfentwintig tot vijftig jaar hield, 
is de vaststelling van een gedeel-
de behoefte aan een netwerk met 
leeftijdsgenoten. Leeftijdgeno-
ten met wie op verdiepende wij-
ze gereflecteerd kan worden op 
zingevingsthema’s in relatie tot 
het alledaagse leven. Om tege-
moet te komen aan deze behoef-
te start zij medio maart een lees-
kring naar aanleiding van een ge-
nomineerd boek. Ook gemeente-
leden van andere gezindtes en le-

vensbeschouwelijke groeperin-
gen van vijfentwintig tot en met 
zestig jaar zijn  welkom.
 
Het eerste boek is: De ziel van het 
christelijk geloof. Theologische 
invallen bij de praktijk van ge-
loven van dr. Akke van der Kooi 
uit 2006. Het boek ligt in het ver-
lengde van het proefschrift van 
de auteur over de theoloog Oep-
ke Noordmans getiteld Het heili-
ge en de Heilige Geest bij Noord-
mans. Een schets van zijn pneu-
matologisch ontwerp uit 1992. 
Het boek onderzoekt in twee de-
len de geestelijke dimensie van 

christelijk geloven. De hoofdstuk-
ken worden verdeeld, waarbij ie-
dere deelnemer telkens een inlei-
ding op een hoofdstuk voor haar 
of zijn rekening neemt en iedere 
lezer(es) per keer een of meerde-
re gespreksvragen en/of lezers-
ervaringen meeneemt als input 
voor het gesprek. ,,We proberen 
hetgeen in de literatuur wordt 
beschreven en wat in de bespre-
king naar voren wordt gebracht, 
zoveel mogelijk toe te passen op 
de Castricumse situatie zoals ie-
dere deelnemer die ziet en er-
vaart.” Opgeven kan bij suzanten-
heuw@pkcastricum.nl.

De veranda’s van Hummel
Regio - Het hele jaar genie-
ten van het terras, altijd droog 
en uit de wind, dat wil toch ie-
dereen en dat kan nu voor een 
laagste prijs -kwaliteitgarantie 
bij Hummel Kozijnen & Woon-
comfort.

Bij Hummel Kozijnen kan men nu 
al een complete terrasoverkap-
ping bestellen van circa 400 cm 
breed en circa 250 cm diep voor 
de ongekende prijs vanaf 1.295 
euro incl. BTW (Hummel Deluxe) 
in de kleuren crème/wit RAL 9001 
of antraciet RAL 7024 en voorzien 
van polycarbonaat beplating.  
De terrasoverkappingen zijn te 
voorzien van vele luxe opties zo-
als led-verlichting, spiekozijnen, 
grillo schuttingdelen en uiteraard 
Fiano schuifglaswanden (gelaagd 
veiligheidsglas) en schuifpuien 
zodat men de overkapping ge-
heel kunt afsluiten. 
Ook in het assortiment heeft 
Hummel terraszonwering voor 
onder de overkapping doormid-
del van geplisseerde stof in een 
aluminium frame. Deze wordt 
geplaatst tussen de panelen/lig-
gers in waardoor er een vlak ge-

heel ontstaat. Bezoek de nieuwe 
showroom aan de Kerkweg 36 
in Heemskerk. Daar heeft Hum-
mel diverse terrasoverkappingen 
zeer realistisch opgesteld. Deze 
terrasoverkappingen zijn verras-
send laag geprijsd, en zeer een-
voudig zelf te plaatsen door de 
zeer uitgebreide digitale monta-
gehandleiding. Uiteraard kunnen 
de monteurs de overkapping ook 

plaatsen tegen een vriendelijke 
montageprijs. Nu bestellen is snel 
genieten!
De nieuwe showroom aan de 
Kerkweg 36 in Heemskerk is ge-
opend van maandag tot en 
met zaterdag van 10.00 uur tot 
17.00 uur. Voor een vrijblijven-
de prijsopgave thuis, kan een af-
spraak gemaakt worden via 0251-
234484.
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donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

I, Tonya
vrijdag 21.15 uur 

zaterdag 16.00 & 21.15 uur 
zondag 16.00 uur

maandag & woensdag 20.00 uur
Three Billboards outside Ebbing, 

Missouri
vrijdag & zaterdag 18.45 uur
Fifty Shades Freed 

vrijdag & zaterdag 18.45 uur 
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

The Post
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur

Wild (NL)
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zondag 16.00 uur
Darkest Hour

zaterdag, zondag, maandag & dinsdag 
& woensdag 13.15 uur 

Ted & het geheim 
van Koning Midas 

zaterdag & zondag 13.15 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur

Early Man (NL)  
zondag 11.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 13.15 uur
Ferdinand (NL)  

Programma 22 februari t/m 28 februari

I, Tonya
Kunstschaatsster Tonya Harding 
is een natuurtalent en niets lijkt 
haar selectie voor de Olympische 
Spelen in de weg te staan. Maar 
Tonya is bepaald niet van goede 
komaf, haar vulgaire outfits en 
gedrag zijn de keurige schaats-
wereld een doorn in het oog. 

Omringd door idioten, met goe-
de én slechte bedoelingen, be-
raamt Tonya een plan om wraak 

te nemen op haar grootste con-
currente, de engelachtige Nan-
cy Kerrigan. Eén van de groot-
ste Amerikaanse sportschanda-
len is geboren. Het waargebeur-
de I, Tonya is een hilarisch en aan-
doenlijk portret van een uitzon-
derlijk getalenteerd buitenbeen-
tje. Regisseur Craig Gillespie le-
vert met I, Tonya een uniek even-
wicht tussen humor, geweld en 
ontroering af.

Slechts een paar dagen nadat hij 
premier van het Verenigd Konink-
rijk is geworden, moet Winston 
Churchill meteen één van zijn 
zwaarste beproevingen door-
staan: hij moet kiezen of hij met 
Nazi-Duitsland over een vredes-
verdrag wil onderhandelen of dat 
hij voor de idealen en de vrijheid 
van zijn natie wil vechten. Terwijl 

Darkest Hour de nazi’s West-Europa binnenval-
len en de dreiging van een invasie 
voelbaar is, heeft Churchill te ma-
ken met een onvoorbereid volk 
en een sceptische koning. Boven-
dien is zijn eigen politieke partij 
tegen hem aan het samenspan-
nen. Churchill moet zijn moeilijk-
ste dieptepunt overwinnen en 
een natie achter zich zien te krij-
gen in een poging de wereldge-
schiedenis te veranderen.



Boeiende lezing over palingvisserij
Uitgeest - Tijdens een presenta-
tie voor de Stichting Uitgeester 
Senioren nam Jan van den Kom-
mer zijn toehoorders donderdag 
mee in de wereld van de paling-
visserij. Er bleef geen stoel onbe-
zet.

De familie Van den Kommer is al 
120 jaar actief in de vis. Jan is de 
vierde generatie die het vissers-
bedrijf runt. Hij vertelt: ,,We van-
gen de paling in de wateren rond 
Krommenie, Uitgeestermeer en 
rond Castricum.’’ In 1978 is de 
winkel gestart en het is nu 25 jaar 
geleden dat Van den Kommer 
startte met het leveren aan res-
taurants. Begin jaren 70 stonden 
ze ook op kermissen zoals in Lim-
men, Heemskerk en Uitgeest.
De glasaal komt vanuit de Sargas-
sozee bij de Bermuda Driehoek 
naar Nederland via onder andere 
Spanje en Engeland. Het vrouw-
tje is het grootst. Na 3 jaar is de 
paling gereed voor consumptie. 
In september, oktober en novem-
ber mag er niet gevist worden en 
worden de palingen geïmpor-
teerd onder andere uit Zweden. 
Op 1 januari 2017  de viswinkel 
gesloten. Van den Kommer levert 

nog steeds aan drie restaurants. 
Men vist nog steeds zelf en twee 
tot drie keer in de week wordt de 
paling gerookt op onbewerkt ei-
kenhout. De krab die altijd tussen 

de palingen in de netten wordt 
gevangen gaat naar de Chinees.
Tijdens de pauze werden de toe-
hoorders getrakteerd op een 
broodje paling of zalm. (Ger Bus)

Gemeenten tegen voornemen verhoging 
van het aantal nachtvluchten
Regio - Portefeuillehouders 
Schiphol van negen gemeen-
ten in de regio Alkmaar-IJmond-
Haarlem zijn tegen het plan om 
het maximum aantal nachtvluch-
ten op de Luchthaven Schip-
hol voorlopig te verhogen naar 
32.000, in ieder geval totdat hin-
der beperkende maatregelen ook 
ten goede komen aan deze re-
gio. De verhoging staat haaks op 
de nadrukkelijke wens van de re-
gio om juist de hinder van nacht-
vluchten te verminderen.
 
In 2013 is als compensatiemaat-
regel overeengekomen om het 
aantal nachtvluchten terug te 
brengen van 32.000 naar 29.000. 
Schiphol kon niet voldoen aan de 
afspraak, uit het Aldersakkoord, 
dat er na 20.30 uur op de Polder-
baan aangevlogen zou worden in 
glijvlucht. Sinds 2015 is dit maxi-
mum aantal nachtvluchten tijde-
lijk verhoogd naar 32.000. Het Mi-
nisterie heeft nu de intentie om 
het aantal van 32.000 vast te leg-
gen zodat er een wettelijke basis 
is om dit aantal te handhaven.
 
Hoge percentages ernstige 
slaapverstoring
Binnen onze regio wordt de over-

last vooral ervaren in de nachtpe-
riode. Nachtvluchten zorgen voor 
matige tot ernstige slaapversto-
ring en daarmee voor verslech-
tering van de gezondheid. On-
derzoeken van GGD Kennemer-
land en de GGD Hollands Noor-
den onderschrijven dit. Uit de-
ze onderzoeken komt naar voren 
dat de gemeenten Uitgeest, Cas-
tricum, Bergen en Heiloo te ma-
ken hebben met hoge percenta-
ges ernstige slaapverstoring; Uit-
geest; 12%, Castricum 12%, Ber-
gen 17% en Heiloo 7%. Ook in de 
overige gemeenten wordt, hoe-
wel in mindere mate, hinder erva-
ren van vliegverkeer in de nacht. 
Hinder die, zo blijkt uit de GGD-
onderzoeken, hoger is dan op 
grond van eerdere berekeningen, 
uitgevoerd door het Rijk, wordt 
aangenomen.
 
Meer aandacht voor vlieghin-
der nachtvluchten 
De gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Beverwijk, Castricum, Haarlem, 
Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en 
Velsen herkennen het belang van 
economische groei van Schiphol, 
maar vinden het belangrijk dat de 
hinder, als gevolg van de groei, 
gelijkmatig wordt verdeeld. Om 

aandacht te vragen voor de re-
gionale problematiek en om met 
aanbevelingen te kunnen komen, 
voerden de gemeenten een ver-
kenning uit naar de impact van 
nachtvluchten.
 
Aanbevelingen
Om de hinder in de regio te ver-
minderen, zetten de negen ge-
meenten in op strikte naleving 
van het beleid van vaste aan-
vliegroutes met daarbij gunstige 
randvoorwaarden voor de aanko-
mend vliegverkeer om een glij-
vlucht goed te kunnen uitvoeren. 

Uit de verkenning van de regio 
blijkt verder dat veel nachtvluch-
ten niet mainportgebonden zijn 
en daarom economisch van min-
der belang. 

De regio roept daarom op tot 
enerzijds een evaluatie en zono-
dig herberekening van het aantal 
ernstig slaapverstoorden voor de 
criteria van gelijkwaardigheid en 
anderzijds een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse, waarin kos-
ten als gevolg van slaapversto-
ring (zowel ernstig als matig) en 
daarmee gezondheidsproblemen 
worden afgezet tegen baten.

D66 Valentijnsvrijwilliger bekend
Uitgeest - Half januari deed D66 
Uitgeest een oproep om in het 
kader van hun jaarlijkse Valen-
tijnsactie een vrijwilliger van het 
jaar te nomineren. Maar liefst 5 
verschillende nominaties werden 
er ingestuurd. Maandag 12 febru-
ari heeft de afdeling zich over de 
keuze gebogen en de winnaar 
is bekend. Op 15 februari werd 
Yvonne Hoogeland, coordinator 
van Meet & Eat, verrast met een 
taart die werd gedeeld met het 
hele team.
Rene Oud licht toe: “Yvonne runt 
samen met Aad en alle ande-
re vrijwilligers eigenlijk een klein 
bedrijfje, vrijwillig en belange-
loos. Ze is het aanspreekpunt 
voor de vrijwilligers die middels 
samen eten en koken één motto 
nastreven: samen is niet alleen! 
D66 vertrouwt op de eigen kracht 
van mensen en daarbij is samen 
sterker dan alleen! Wij dragen 
Meet & Eat een warm hart toe.”
In de gemeente Uitgeest gebeurt 
heel veel op het gebied van vrij-
willigerswerk. Dat blijkt wel uit 
het grote aantal genomineerden. 

Volgens D66 spelen alle vrijwilli-
gers een belangrijke rol in de sa-
menleving. Vrijwilligers dragen 
bij aan sociale verbinding en kos-

tenbesparing. Dit doen ze vaak 
belangeloos – maar niet vrijblij-
vend – voor de essentiële dingen 
in onze maatschappij.

Vrijwilligersvacatures in Uitgeest
Uitgeest - Bij het Vrijwilligers In-
formatiepunt in Uitgeest zijn 
weer een aantal vacatures binnen 
gekomen:
• Houdt u van de frisse lucht en 
wilt u met een voldaan gevoel 
weer thuiskomen? Dan is de-
ze vacature geschikt voor u! El-
ke donderdagochtend wordt er 
in samenwerking met Huisarts 
van Wijk ongeveer 30 minuten 
gewandeld vanuit het Geester-
heem.
• Houdt u van mensen en vindt 

u het leuk om wekelijks met een 
oudere heer een potje te dam-
men? Dan komt Geesterheem 
graag in contact met u.
• Het zwembad de Zien is een 
uniek zwembad voor Uitgeest en 
voor de omliggende gemeenten 
en wordt volledig gerund door 
vrijwilligers. Zowel jonge mensen 
als ouderen vinden hier tijdens 
de zomermaanden ontspanning 
en plezier.  Voor de werkgroep 
sponsoring zijn zij op zoek naar 
een nieuw teamlid.

• De SUS zoekt een Docent(e) En-
gels Conversatie. De huidige do-
cent gaat stoppen en de groep 
zou natuurlijk heel graag door-
gaan.

Kijk voor meer informatie en voor 
meer vrijwilligerswerk op www.
vrijwilligerswerkuitgeest.nl of be-
zoek het Vrijwilligers Informatie-
punt op maandag of woensdag 
van 9.30-12.00 uur, Middelweg 28 
Uitgeest (hal gemeentehuis), in-
fo@vipuitgeest.nl, 0624178778.

Bij De Zwaan Cultureel:
Klassiek concert door 
leraren Muziekschool
Regio - Zondag 4 maart om 11.30 
uur geven drie docenten van de 
Muziekschool Uitgeest  een klas-
siek concert in De Zwaan. Daniel 
Mathot, Sonja Tol en Gijs Braak-
man spelen werken van Philip-
pe Gaubert, Henri Büser, Albert 
Franz Doppler, Ravel, McCartney 
en Piazzolla.
Daniel Mathot begon met viool 
en piano maar heeft op 15-jari-
ge leeftijd de gitaar ontdekt. Dat 
was liefde op het eerste gezicht. 
Na een aantal jaren metal en rock 
kwam hij in aanraking met jazz. 
Hij werd toegelaten op het con-
servatorium en behaalde in 2009 
zijn master. Naast jazz speelt hij 
ook Braziliaanse muziek, klassie-
ke muziek, fusion, pop en rock 
in verschillende bands en pro-
jecten. Daniël kreeg les van o.a. 
John Abercrombie, Philip Cathe-
rine, Jesse van Ruller, Ed Verhoeff 
en Paul Hock.
Sonja Tol kreeg in Zaandam haar 
eerste dwarsfluit lessen. Ze stu-
deerde in 1979 af aan het Stede-
lijk Conservatorium te Zwolle bij 
Eugenie van der Grinten. Na haar 
opleiding volgde zij lessen bij Ab-
by de Quant en Marieke Schnee-
man.
Ze speelt in een theater orkest en 
blaaskwintet  “Voor de Wind “ en 
vormt met Emma Ulrich een duo 
voor fluit en piano. 

Gijs Braakman heeft als hoofdvak 
piano gestudeerd aan de Amster-

damse Hoge School voor de Kun-
sten. Na zijn studietijd heeft hij 
diverse optredens gedaan, zowel 
solistisch als begeleidend. Van 
2009 tot medio 2011 was hij  de 
vaste begeleider van het koor Vo-

cal Choice. Hij is de vaste pianist 
op de Rafaël school in Haarlem en 
ook muzikaal leider van het koor 
Take it Easy in Beverwijk.

Het concert vindt plaats in Dorps-
huis De Zwaan, Middelweg nr. 5 
in Uitgeest. 
Belangstellenden kunnen gra-
tis een toegangskaart afhalen bij 
Boekhandel Schuyt, Middelweg 
139 in Uitgeest. Na afloop van het 
concert kan men een vrijwillige 
bijdrage doneren.
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Schoolconcert van Muziekwerkplaats
Limmen - Op vrijdagochtend 16 
februari hebben enkele leerlin-
gen en docenten van Muziek-
werkplaats Limmen in de basis-
school De Kerkuil een optreden 
gegeven. 
De hele school was uitgeno-
digd om te komen luisteren. Al-

le instrumenten die op het les-
programma van de Muziekwerk-
plaats staan werden voorgesteld: 
viool, slagwerk, piano, gitaar, 
zang en keyboard.  
Het concert begon met bekende 
klassieke stukken zoals De vlooi-
enmars, Für Elise en een vioolso-

nate van Mozart. Daarna kwam 
ook ruige rockmuziek en de blues 
aan bod. 

Muziekwerkplaats Limmen geeft 
sinds twee jaar instrumenta-
le muzieklessen aan kinderen en 
volwassenen in Limmen.

Trio UpClose bij Jazz in Bakkum
Bakkum – Op zondag 25 februar 
een nieuwe editie van Jazz in Bak-
kum in Fase Fier, aanvang 16.00 
uur. De formatie UpClose  onder 
leiding van bassist Paul Berner 
brengt een verrassende mix van 
muziekstijlen. ,,Bassist Paul Ber-
ner toerde geruime tijd als bas-
sist in het trio van mijn piano-
held Monty Alexander door de VS 
en ik heb ook de eer om inciden-
teel met deze geweldige bassist 
te mogen werken”, vertelt gast-
heer van Jazz in Bakkum, pianist 
Jos van Beest
Van de muzikant Paul Berner is 
bekend dat hij nieuwe muzikale 

uitstapjes nooit schuwt. Hij komt 
naar Jazz in Bakkum in een ka-
mermuzieksetting en weet zo de 
intimiteit in hun muziek voor zich 
te laten spreken. Geïnspireerd 
door stijlen als folk, Braziliaans, 
klassiek en jazz weten zij hun ei-
gen taal te creëren die aanspreekt 
en zelfs aan kan grijpen. Het trio 
bestaat uit gitarist Ed Verhoeff, 
contrabassist Paul Berner en Mark 
Schilders achter de drums. Jos: 
,,Dus drie bevlogen internationa-
le musici die zich voor deze mid-
dag lieten verleiden door de inti-
miteit en charme van Jazz in Bak-
kum bij Fase Fier.”

Wie helpt fietsproject uit de brand?
Castricum - Het fietsproject 
voor anderstaligen is dringend 
op zoek naar een ruimte voor de 
opslag van zo’n veertig tweede-
hands fietsen. Tot nu toe konden 
deze fietsen gestald worden in de 
fietsenstalling van het gemeente-
huis. Dit was voor het project een 
geweldige locatie, omdat ook 
daar de fietslessen worden gege-
ven. Deze ruimte is echter op kor-
te termijn niet meer beschikbaar. 

Op vrijdagmorgen leren de an-
derstaligen, van vrijwilligers, zo-
wel de praktijk als de theorie van 
het fietsen op het plein bij het ge-
meentehuis. Daarnaast leren zij 
de fietsen te repareren en worden 
zij geholpen bij de aanschaf van 
een tweedehands fiets. Een aan-
tal ondernemers en particulieren 
hebben fietsen gedoneerd aan 
dit project. Deze fietsen worden, 
met korting, doorverkocht, aan 

anderstaligen die een fiets nodig 
hebben. Ook bijstandsgerechtig-
den kunnen via hun ambtenaar 
gebruik maken van dit project. 

Maar waar kunnen deze fietsen 
worden opgeslagen? Wie idee-
en heeft of hulp kan bieden, kan 
contact opnemen met Stichting 
Welzijn Castricum, 0251-656562 
of t.moll@welzijncastricum.nl. Fo-
to: Nico Lute.

Frank Boske vreest einde van 
cabaret in Huiskamertheater
Castricum – Castricum – Op vrij-
dag 9 maart gaat de voorstelling 
‘De mazzel van pech’ in premiè-
re in Franks Huiskamertheater. Na 
zes jaar allerlei cabaretiers voor 
het voetlicht te hebben gebracht, 
heeft Frank zelf nu een voorstel-
ling in elkaar gezet. ,,Op die da-
tum ga ik die try-outen, zegt hij. 
Met een flinke ommezwaai in 
zijn leven ziet Frank dwars door 
zijn gebrekkige kijkvermogen de 
mooie dingen die er zijn. Ontroe-
rend, shockerend, verbazingwek-
kend en zeer zeker ook lachwek-
kend zijn de avonturen die Frank 
deelt in de interactieve voorstel-

ling. ,,Na zes jaar Huiskamerthe-
ater zou het zo maar kunnen zijn 
dat in de komende vier weken 
de laatste drie cabaretvoorstel-
lingen worden gespeeld. Ik heb 
het  druk met workshops en trai-
ningen. Ondanks de lovende re-
censies op bijna zestig voorstel-
lingen die bezocht werden door 
zeker tweeduizend bezoekers, is 
het zoveel werk om steeds weer 
te zorgen voor voldoende gasten 
voor een voorstelling. Ik moet nu 
keuzes maken.”
Er staan nog wel wat voorstellin-
gen geprogrammeerd; drie keer 
cabaret en één keer Frank zelf. 

Op 24 februari komt Janneke Ja-
gers met Femme Façade, magi-
sche muziek en poëtische illusie. 
Na de voorstelling van Frank op 
9 maart staan op 15 maart Lon-
neke Dort en Thijs van de Mee-
berg met kleinkunst/cabaret op 
het podium en op 24 maart Jose 
Schuringa en Paul Schoolderman 
met stand-up comedy. Meer te le-
zen over wat en wie kan op de si-
te www.dorpsstraat23.nl. Daar 
staan ook de gewenste bijdra-
gen voor de voorstelling die altijd 
all-in-uit  betekenen. Reserveren 
is wenselijk en kan info@dorps-
straat23.nl.

Start verkoop Juliaan, de laatste 
nieuwbouw in de dorpskern
Castricum - Wonen in een nieuw-
bouwwoning in de dorpskern 
van Castricum is nog voor veer-
tien geluksvogels mogelijk. 15 fe-
bruari is de verkoop gestart van 
het project Juliaan, bestaande uit 
veertien eengezinswoningen op 
de voormalige locatie van Toon-
beeld, aan de Willem de Zwij-
gerlaan/Juliana van Stolberg-
straat. Dit zal voorlopig het laat-
ste nieuwbouwplan zijn dat in 
het hart van de gemeente wordt 

gerealiseerd. De woningen wor-
den naast de Juliana van Stolberg 
basisschool gebouwd en heb-
ben onder andere uitzicht op de 
Jan van Nassausingel. Elders in 
de kern van de gemeente is geen 
ruimte meer voor nieuwbouw, 
terwijl de vraag naar nieuwbouw-
woningen onverwijld doorgaat.
De woningen worden ontwik-
keld door Biesterbos (onderdeel 
van VolkerWessels). De bouw zal 
volgens planning voor de zomer 

2018 starten, waarna de opleve-
ring naar verwachting voor de zo-
mer van 2019 zal plaatsvinden. 
De woningen zijn ontworpen in 
een stoere stijl in een klassiek jas-
je. In totaal zijn er drie types, vari-
erend van twaalf twee onder een 
kapwoningen, een half-vrijstaan-
de woning en een vrijstaande wo-
ning met garage. Geïnteresseer-
de kopers kunnen zich inschrij-
ven bij makelaar Hopman ERA 
Makelaars te Castricum. 

Wolvilten voor kinderen
Regio - Castricum - Op woensdag 
28 februari kunnen kinderen uit 
groep drie tot en met acht wolvil-
ten in de Tuin van Kapitein Rom-
mel van 13.30 tot 15.30 uur. Zij 
maken een handpopje. Een me-
dewerkster leest een of enkele 
verhalen voor uit haar eigen bun-
del. De hoofdpersoon uit het ver-
haal wordt gemaakt van viltwol. 

Noodzakelijk is dat alle kinderen 
een kleine badhanddoek mee-
nemen. Alle andere materialen 
zijn in de tuin aanwezig. De kos-
ten voor deze activiteit bedragen 
4,50 euro per kind inclusief mate-
rialen en iets lekkers. Aanmelden 
op www.tuinvankapiteinrommel.
nl. Er kunnen maximaal twaalf 
kinderen deelnemen. 

Uitdagende film/boek voor vogelaars 
Castricum – Test de vogelken-
nis met een film, vergroot de vo-
gelkennis met een boek. De vink-
gids en de vinkfilm gaan over vo-
gels langs het kustgebied Bergen, 
van Camperduin tot Castricum. 
Geschikt voor beginnende en ge-
vorderde vogelaar. Bijna tachtig 
vogels in twintig minuten. Pro-
beer die maar eens te herkennen. 
 
Er zijn polders, waterbergingen, 
zoet water, zout water, brak wa-
ter, bollenvelden bos en strand. 
Enorm veel verschillende gebie-
den die allemaal andere vogels 
aantrekken. Alleen goede voge-
laar zullen alle soorten direct her-
kennen. Maar met de vinkgids 

wordt dat een stuk eenvoudiger. 
In dit boek staat de top 100 van 
vogels die in het gebied voorko-
men. Maar ook belangrijke ant-
woorden op vogelvragen staan 
er in.  
Filmer en schrijver Peter Bosman 
maakte de korte film. Tijdens het 
filmen begon hij ook met het 
schrijven van een vogelboek. Niet 
omdat die er nog niet zijn maar 
omdat in de meeste boeken vaak 
de leukste informatie ontbreekt. 
In dit boek staat de top 100 van 
vogels in Bergen en omgeving, 
met een foto om ze te herken-
nen en informatie over bijzonder-
heden. In de film wordt de telling 
van vogelsoorten bijgehouden. 

Wie er meer dan twintig telt mag 
zich een goede vogelaar noemen, 
wie er meer dan veertig herkent 
is een  gevorderde vogelaar en 
wie ze allemaal herkent is een su-
pervogelaar. Het is onder andere 
verkrijgbaar in De Hoep.

Ook bemiddelen bij burenconflicten?
Regio - Niemand zit op ruzie te 
wachten, al helemaal niet met de 
buren. Maar hoe spreek je elkaar 
aan? Hoe kom je tot afspraken? 
En hoe zorg je ervoor dat jij en de 
buren weer kunnen genieten van 
jullie leefomgeving? 
Wie er onderling niet uit komt, 
kan gratis buurtbemiddeling in-
schakelen. Met hulp van vrijwilli-
ge bemiddelaars van De Bemid-
delingskamer wordt samen een 
oplossing gezocht. Vanaf 1 april 

kunnen ook inwoners van de ge-
meenten Uitgeest, Castricum en 
Heiloo gebruikmaken van de-
ze buurtbemiddeling. Er is sinds 
2010 al veel positieve ervaring 
opgedaan in de gemeente Ber-
gen. Stichting De Bemiddelings-
kamer is gespecialiseerd in buurt-
bemiddeling en heeft het lande-
lijk keurmerk
Zelf bemiddelaar bij burencon-
flicten worden? Dat kan! De Be-
middelingskamer zoekt voor   

Castricum en Uitgeest nog vrij-
willige bemiddelaars. De vaca-
ture is te lezen op onze website 
www.debemiddelingskamer.nl. 
Buurtbemiddeling wordt moge-
lijk gemaakt door de gemeenten 
en woningcorporaties. 

Voor vragen en meer informa-
tie kan men een mail sturen naar 
info@debemiddelingskamer.nl 
t.a.v. Nathalie Peters of kijken op 
www.debemiddelingskamer.nl.



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)

Speciale actie: vierde kaartje gratis
Goochelaar Hilbert 
Geerling in De Zwaan  

Una Mujer Fantástica in Filmhuis De Zwaan
Uitgeest - De Chileense film Una 
Mujer Fantástica van de Chileen-

se regisseur Sebastián Lelio draait 
vrijdag 2 maart in Filmhuis De 

Zwaan. De transseksuele Mari-
na en haar twintig jaar oudere 
vriend Orlando zijn verliefd, ge-
lukkig en bezig een gezamenlij-
ke toekomst op te bouwen. Maar 
wanneer hij plotseling komt te 
overlijden is het leven zoals Ma-
rina dat kende plotseling voorbij. 
Tijd om te rouwen wordt haar 
niet gegund. 
Zowel de doctoren als zijn familie 
zijn argwanend over haar exacte 
rol bij zijn dood. Terwijl er een on-
derzoek wordt gestart, sluit zijn 
familie die de relatie nooit heeft 
geaccepteerd haar volledig bui-
ten. Ze is niet welkom op de be-
grafenis. Marina laat zich echter 
niet zomaar buitenspel zetten en 
vecht voor haar recht om zichzelf 
te kunnen zijn. 

De regisseur ontwijkt handig het 
risico van een loodzware thema-
film rond rouw, geslacht of klas-
senverschil, al komen die thema’s 
tot stuk voor stuk aan bod. Deze 
film is genomineerd voor een Os-
car in de categorie; Beste niet-En-
gelstalige Film.

De zaal is open vanaf 19:45 en 
de film begint om 20:15 uur. 
Toegang € 6,- (‘Vrienden van de 
Zwaan’ € 5,-) inclusief een kop-
je thee of koffie voorafgaand aan 
de film. 

Kaarten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij Boekhandel 
Schuyt aan de Middelweg 139 in 
Uitgeest, of aan de zaal, indien 
nog beschikbaar. 

Herinrichting
Terwijl ik richting voordeur loop, hoor ik achter mij: “En buuf, 
hoe bevalt het om in een kasteel te wonen?” Ik snap niet direct 
wat mijn buurman bedoelt en kijk hem vragend aan. “Je woont 
tegenwoordig toch aan een slotgracht?’ Met zijn hoofd knikt 
hij richting de straat. Die ligt sinds een aantal dagen helemaal 
open omdat kabels en leidingen worden vervangen. Het is een 
meters diep gat over een aanzienlijke lengte en er staat een 
prutterige laag water in. Dat is voor mijn buurman de aristocra-
tische associatie met een slotgracht terwijl bij mij steeds maar 
beelden van loopgraven opdoemen. Het werk begint steevast 
om 07.30 uur. De graafmachine wordt zonder pardon aange-
zet en stoere mannen met helmen dalen af in de koude klei-
grond. Ik snap die helmen niet helemaal want het werk vindt 
beneje plaats dus van boven valt er weinig engs te verwachten 
of er moet iemand vol voorover in de kuil lazeren. Ik heb diep 
respect voor deze kerels die de hele dag in weer en wind de lei-
dingen bloot leggen om wisseltrucs toe te passen. Er gaat een 
onbekende wereld voor mij open nu het ondergrondse zich in 
volle glorie aan mij openbaart. Ooit leerde ik op Kreta een stel 
kennen en zoals wel vaker probeerde ik voor de echte kennis-
making, tijdens de zwemrondjes in te schatten wat voor werk 
zij deden. Zij zou iets kunstzinnigs doen had ik bedacht , ge-
woon omdat zij een kunstzinnig hoofd had en een kunstzinni-
ge bikini. Na twee dagen nikserige praatjes aan de zwembad-
rand, vroeg ik haar op de man af naar haar werk. Maar in plaats 
van iets artistieks in het Rijksmuseum of zo, vertelde zij dat zij 
bij de gemeente werkte.  Daar deed zij iets met Geo nog wat. 
Ik ben de beroepsnaam vergeten maar het kwam er op neer 
dat zij precies wist waar welke leidingen lagen in de stad en 
als er bijvoorbeeld iets gebouwd moest worden dan kwam zij 
in actie want dat kon nooit zomaar. De hele dag zat zij met een 
ingewikkeld computerprogramma van lijntjes voor haar neus 
om zo in de gaten te houden hoe het er allemaal bij lag down 
under. Echt een hele geruststelling dat iemand dat doet want 
er gaan bij mij maanden voorbij dat ik daar totaal niet aan 
denk. Tot nu. Ik zie de leidingen liggen en vind het knap dat de 
mannen weten wat ze moeten doen. Best gevaarlijk ook nog 
want er staat nu een bordje ‘verboden vuur aan te steken’ pal 
voor mijn raam. Als het even tegenzit vliegen we door een ar-
geloos rokende voorbijganger dus met z’n allen 
de lucht in. Om ergens te komen moest ik steeds 
met mijn stalen ros meters omlopen om de weg 
te bereiken. Maar ik zie tot mijn vreugde dat ik 
nu ook een soort ophaalbrug bezit in de vorm 
van een wiebelig loopplankje. 

Monique Teeling

Column

Korfballers Stormvogels onnodig onderuit
Uitgeest - Verslagenheid over-
heerste na de nederlaag van afge-
lopen zondag tegen Dordrecht. 
De ploeg van Ton van Duijn ging 
in de slotseconden onderuit in 
een partij die niet hoogstaand 
was, maar waar de Uitgeesters ze-
ker niet de mindere waren. De rol 
van de scheidsrechter was welis-
waar discutabel, maar uiteindelijk 
deed de ploeg zichzelf tekort.
Stormvogels keek al snel te-
gen een 0-2 achterstand aan. De 
ploeg startte niet scherp , maar 
wist door scores van Jeroen 
Kuijk en Lisa Haije weer op ge-
lijke hoogte te komen. Toch was 
het de opponent, die onderaan 
de ranglijst bivakkeert, die steeds 
aan de goede kant van de score 
bleef gedurende de eerste helft. 

De Dordtenaren profiteerden 
maximaal van het discutabele ar-
bitraire optreden van de scheids-
rechter door strafworpen en vrije 
ballen te benutten. Buitenkansjes 
die Stormvogels met enige regel-
maat werden onthouden.  Toch 
wisten onze dorpsgenoten in het 
spoor te blijven en kort voor de 
break was de stand dan ook in 
evenwicht (10-10). Een toevals-
treffer van Dordrecht  in de slot-
seconden leidde tot een minima-
le achterstand van Stormvogels 
bij het daadwerkelijk aanbreken 
van de rust. 
Bij aanvang van de tweede helft 
begon Stormvogels gretig. Het 
aanvalsspel oogde attractiever en 
de wil om te winnen was merk-
baar te zien. De Uitgeesters creer-

den dan ook volop kansen, maar 
het schortte in de afronding.  Dor-
drecht daarentegen was uiterst 
effectief in het benutten van kan-
sen, waardoor de wedstrijd qua 
scoreverloop niet kantelde. De 
opponent was niet bij machte om 
verder uit te lopen gezien het be-
perkte korfbaltechnisch vermo-
gen, maar onze dorpsgenoten 
waren niet in staat om op voor-
sprong te komen.  Dat de ploeg 
van Van Duijn het betere van het 
spel had maar niet in doelpunten 
kon omzetten leidde tot de nodi-
ge irritaties, mede gevoed door 
de nodige dwalingen van de arbi-
ter. Dat deze man in de ogen van 
Stormvogels  de 19-20  neder-
laag inleidde door een zeer dis-
cutabele beslissing in de slotse-

conden was tot op zekere hoog-
te terecht, maar uiteindelijk heeft 
de ploeg zichzelf te kort gedaan 
door de partij niet in een eerder 
stadium naar zich toe te trekken.  
Van Duijn, die recent zijn contract 
bij Stormvogels met een jaar ver-
lengde,  blijft van mening dat zijn 
ploeg een volwaardige 3e klasser 
is. “Het zit de laatste weken wel-
iswaar wat tegen, maar dat keer-
punt gaat komen”.  Eerst mogelij-
ke revanche voor deze nederlaas 
is op zondag 4 maart, 16.10 tegen 
Conventus in Sporthal de Zien. 

Doelpunten: Sebastiaan van den 
Bosch (6), Lisa Haije (4), Ward Bet-
jes (2), Demi Erkelens (2), Jeroen 
Kuijk (2), Sjoerd Noorda (2) en 
Jord Betjes (1).

Vaarexcursie
Regio - Zondag 25 februari om 
13.30 uur kunnen belangstellen-
den deelnemen aan een vaarex-
cursie in het Wormer- en Jisper-
veld. Thema: op zoek naar de eer-
ste grutto.
Hollandse en IJslandse grutto’s en 
tureluurs keren na een energie-
verslindende tocht van duizen-
den kilometers uitgehongerd te-
rug uit Spanje en Afrika en moe-
ten eerst opvetten om op ge-
wicht te komen alvorens verder 
te trekken of te gaan broeden. In 
maart is het dubbel druk in het 
veld met vogels. 
Overwinteraars zoals smienten 
en wintertalingen bereiden zich 
voor op een reis van duizenden 
kilometers naar hun broedgebie-
den in Siberië. 
Andere wintergasten die men tij-
dens de vaartocht tegen kan ko-
men zijn grote zilverreigers, bui-
zerd, blauwe kiekendief, toren-
valk, wulpen, watersnippen, 
goudplevieren, kieviten, futen, 
meeuwen- , eenden- en ganzen-
soorten. 
Reserveren bij bezoekerscen-
trum De Poelboerderij via 075-
6219100 of per e-mail bezoekers-
centrum@poelboerderij.nl onder 
vermelding van naam, aantal per-
sonen en telefoonnummer. Kos-
ten mét consumptie na afloop 
€12,-, kinderen €3,-. Leden Na-
tuurmonumenten, Vogelbescher-
ming Nederland, Vogelbescher-
mingswacht Zaanstreek en Vrien-
den van bezoekerscentrum De 
Poelboerderij €10,-. Meer infor-
matie: www.bezoekerscentrum-
poelboerderij.nl. Afvaart Bezoe-
kerscentrum Poelboerderij, Veer-
dijk 106, Wormer.
(foto: grutto’s. Foto archief Bezoe-
kerscentrum Poelboerderij)

Accordeonist uit Moldavië
Bijzonder concert in Krommeniedijk
Regio - In het sfeervolle kerkje in 
Krommeniedijk is op 25 februa-
ri 2018 een bijzonder concert. De 
solist van dit concert is Nicolae 
Stiuc, een accordeonist uit Mol-
davië. 
Het concert begint om 15.00 uur, 
deuren open vanaf 14.30 uur. 
Het concert is gratis, wel een col-
lecte voor gemaakte kosten.

Nicolas is in 1996 geboren en is 
vanaf zij achtste muzikaal actief. 
Hij heeft al diverse concerten ge-
geven en verscheidene concours-
prijzen gewonnen, niet alleen 
voor accordeon maar ook voor 
percussie. (foto: aangeleverd)

8 maart in Gemeentehuis
Ontmoetingsmiddag voor mantelzorgers
Uitgeest - Uitgeester mantelzor-
gers zijn van harte welkom op 8 
maart in het gemeentehuis van 
Uitgeest. 
Om 14.30 uur start een bijeen-
komst over dementie en de rol 

van de mantelzorger. Aan bod 
komen onder andere de moge-
lijkheden om mantelzorgers te 
ondersteunen. 
Wethouder Tromp opent deze 
ontmoetingsmiddag, die georga-

niseerd wordt door MaatjeZ, Cen-
trum voor Mantelzorg en de ge-
meente Uitgeest. De toegang is 
gratis. Aanmelden bij MaatjeZ, te-
lefoon 088 – 995 77 88, e-mail: in-
fo@maatjez.nl.

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 film-
middag voor grootouders met 
hun kleinkinderen. 
Deze keer een modern sprookje 
voor alle leeftijden. 

Voor iedereen die vantevoren wil 
weten welke film wordt gedraaid: 
er hangen posters in Dorpshuis 
de Zwaan, u kunt langskomen op 
het kantoor van de S.U.S., waar u 
een filmboekje in kunt kijken of u 
kunt bellen. 

In verband met de restrictie van 
de licentie mogen de filmtitels 
hier niet genoemd worden.

Woensdag 28 februari van 14.00 
tot 16.00 uur. 
Zaal open om 13.45 uur. 
Kosten voor senioren/grootou-
ders 3 euro inclusief koffie/thee 
en cake, kleinkinderen 1 euro in-
clusief limonade en wat lekkers in 
de pauze. 

Belangstellenden kunnen vooraf 
of aan de zaal (indien voorradig) 
een kaartje kopen.

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 woensdagmiddag van 14.00 
tot 15.30 uur bij elkaar in De 
Zwaan. De groep wil graag door-
gaan en daarom zou het fijn zijn 
als er een nieuwe docent(e) ge-
vonden gaat worden. Heeft u vol-
doende kennis van de Engelse 
taal, met name het spreken in het 
Engels, om een bestaande groep 
te kunnen begeleiden met Engel-
se conversatie? Neem contact op 
met de S.U.S. via 0251-319020.
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Diederik Samson in Huis van Hilde
Energietransitie, klimaatlasten 
en wie betaalt de rekening?
Castricum - Op 7 maart om 20.00 
uur houdt de PvdA in het Huis 
van Hilde een bijeenkomst over 
duurzaamheid. Hoofdspreker is 
Diederik Samsom. 
Diederik zal een beeld schetsen 
van de noodzakelijke energie-
transitie. Herman Verhagen, ad-
viseur duurzame energie bij HVC, 
vertelt over de recente rapporta-

Bestel kaarten voor laatste 
debat voor de verkiezingen

Castricum - Op zondagavond 18 
maart houden OVC, LOV, Goed 
Contact en Omroep Castricum 
het laatste debat in aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen 
op 21 maart. 
Het debat, De Finale, vindt plaats 

in Theater Koningsduyn in Gees-
terhage. Hier zullen de tien lijst-
trekkers met elkaar debatteren 
over tal van onderwerpen die in 
Castricum spelen. Het is mogelijk 
deze avond bij te wonen.
Kaarten zijn te bestellen door 

Geesterduin: kans voor wo-
ningen en duurzaamheid
Winkelcentrum Geesterduin wordt opgeknapt. Er komen mooiere ingan-
gen met luifels, de bloemenstal wordt geïntegreerd en de gevels worden 
voorzien van bakstenen. Als belangrijkste, zo leek wel uit het raadsde-
bat hierover, er komt een openbaar toilet.  Ik was in eerste instantie blij 
verrast dat er weer beweging is. Geesterduin heeft zeker  een upgrade 
nodig  en de tekeningen laten een prachtige uitstraling zien. Maar gaan-
deweg bekruipt me een gevoel van teleurstelling.

Castricum zit dringend verlegen om betaalbare huisvesting voor tal van 
groepen. De wachtlijst voor een huurwoning is meer dan vijf jaar. Als  
winkelcentrum Geesterduin opnieuw zou worden gebouwd zouden daar 
prima twee woonlagen met woningen bovenop gebouwd kunnen wor-
den. 15.000 m2 grond wordt nu inefficiënt gebruikt, terwijl er een grote 
behoefte is aan woningen en de beschikbare grond schaars is.

Ook zou het winkelcentrum veel duurzamer gemaakt kunnen worden. 
Over zonnepanelen wordt in het plan gezegd dat de dakconstructie die 
niet zou kunnen houden. Curieus, want jaren geleden kon er wel een 
parkeerdek voor auto’s komen. Een auto is toch heel wat zwaarder dan 
een zonnepaneel. Uiteindelijk is de ambitie voor duurzaamheid in het 
huidige plan teruggebracht tot het plaatsen van led-verlichting.  Met een 
dergelijke ambitie wordt Castricum natuurlijk nooit klimaatneutraal.

Het is hoog tijd dat we niet zo versnipperd meer denken, Er is nu besloten 
voor een cosmetische facelift. GroenLinks voorziet dat dat eigenlijk ver-
spilling van tijd en geld is. Daar zullen degenen die het gaan betalen, de 
eigenaren van Geesterduin toch gevoelig voor moeten zijn. 

Laten we gezamenlijk gaan zoeken naar oplossingen die goed zijn voor 
Castricum, en goed voor de winkeliers.. Een mooi winkelcentrum waar 
bezoekers graag komen, zodat de winkeliers in de toekomst verzekerd 
zijn van voldoende klandizie. Nieuwe woningen voor mensen die daarop 
zitten te wachten. En wat zou het mooi zijn als we in Castricum het eerste 
klimaatneutrale winkelcentrum in Nederland zouden hebben.

GroenLinks Fractievoorzitter, Hannie Lutke Schipholt.

LEZERSPOST

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 19-1-2018: Benja Set-
tels, zoon van Rick Settels en Yvet-
te Twisk. 23-1-2018: David Isidor 
van Genuchten, zoon van Cas-
per C.A. van Genuchten en An-
ke Snoek. 23-1-2018: Levenloos 
geboren: Daniel van Genuchten, 
zoon van Casper C.A. van Genuch-
ten en Anke Snoek. 

Limmen - 19-1-2018: Daan Koel-
man, zoon van Timotheus P. Koel-
man en Margaretha P. Winder.

Overleden
Castricum - 8-2-2018: Maria E. de 
Pijper. 8-2-2018: Johannes de Ruij-
ter, weduwnaar van Dina L. Quist 
daarvoor weduwnaar van Marie P. 
van Dinther. 9-2-2018: Theodora 
G. Harkema, weduwe van Cornelis 
M. van der Aart. 10-2-2018: Geer-
truida M.M. van Dijk, gehuwd met 
Petrus J. Kuijken. 10-2-2018: Jan M. 
Staal, gehuwd met Lidia Minkema. 
12-2-2018: Agatha E. Aalbersberg, 
gehuwd met Franciscus A.H. van 
Esch. 13-2-2018: Leonora Boon.

D66: Kansen voor detailhandel 
in Limmen en in Akersloot

Akersloot - Woensdagavond 7 
maart 19.30-21.30 uur in ‘t Hoen-
tje Akersloot: discussieavond 
over wat te doen voor de detail-
handel in belang van levendige 
kernen. Met bijdragen van lokale 
ondernemers en inspiratie door 
ervaren kenners van deze proble-
matiek.

Het detailhandelsbeleid van de 
gemeente Castricum richt zich 
vooral op de kern Castricum. Daar 
zijn mogelijkheden om de detail-
handel te versterken en er wordt 
al volop aan gewerkt. De detail-
handel in Limmen en Akersloot 
krijgt veel minder aandacht, maar 
het is algemeen bekend dat de 
detailhandel in kleinere kernen 
behoorlijk onder druk staat. Voor-
al de concurrentie van de grotere 
winkelkernen is daarbij een fac-
tor, maar ook de opkomst van het 
internet-winkelen. Sluiting van 

winkels in Limmen en Akersloot 
is niet ondenkbeeldig. Het bete-
kent verschraling van het voor-
zieningenniveau en doet afbreuk 
aan de leefbaarheid in de kernen. 
Over de toekomst van de detail-
handel in de kernen Limmen en 
Akersloot wil D66 Castricum op 
woensdagavond 7 maart in ge-
sprek. Dit is de vierde avond van 
de ‘D66 Talk-in-Town’.

Voor deze avond zijn twee ex-
perts uitgenodigd. Joost Nica-
sie (Areaal Advies) geeft een toe-
lichting op de recente ontwikke-
lingen op het terrein van de de-
tailhandel en consumentenge-
drag. Anton van Beukel (Locoo) 
geeft een uiteenzetting welke 
mogelijkheden ondernemers, be-
woners en overheid hebben om 
de detailhandel voor de kleine 
woonkernen te behouden. Aan 
de hand van  praktijkvoorbeel-

den wordt duidelijk gemaakt dat 
er voor de detailhandel in kleine-
re kernen zeker nog kansen zijn. 
De consument zal zich het belang 
van de eigen kern realiseren.

Vanuit de lokale situatie en de 
praktijk van alledag geven Rob 
Dekker, winkelier in Akersloot, te-
vens raadslid voor de VVD, Cees 
Smit, voorzitter van de Limmer 
Ondernemersvereniging, en Rob 
van Keulen, voorzitter van de Re-
gionale Adviescommissie Detail-
handel, hun reactie op de ont-
wikkelingen en de ideeën van de 
inleiders. De gespreksleiding is 
in handen van Harold Ebels, op-
geleid als planoloog en raadslid 
voor D66. 

Het belooft een levendige discus-
sie-avond te worden: niet alleen 
interessant voor winkeliers, maar 
zeker ook voor inwoners.

ge van Mileudefensie en de las-
ten van klimaatbeleid.

Deze lasten blijken voor een on-
evenredig groot deel terecht te 
komen bij de laagste inkomens. 
Hoe de lastenverdeling gaat wor-
den en waar deze lasten terecht 
komen, zijn politieke keuzes. Op 
die vraag zal Samsom op ingaan. 

verder wordt gepraat over het lo-
kale duurzaamheidsbeleid en 
wat men in eigen omgeving kan 
doen. Er is ruime gelegenheid 
voor de zaal om vragen te stellen 
en in discussie te gaan. 

Gespreksleider is Ans Pelzer, oud 
wethouder van Castricum. Ieder-
een is welkom. Foto: PvdA. 

Nieuwe grondscan op Zanderij uitgevoerd

Castricum - Het Strandvondsten-
museum en de Werkgroep Oud 
Castricum hebben samen met   
Werkgroep Innovatieve Meet-
technieken in de Archeologie  

een nieuwe grondscan op het  
museumterrein uitgevoerd.
Nadat Martin Meissner van Em-
pec Survey in 2013 een presen-
tatie in het Strandvondstenmu-

seum gaf over zijn zoektocht naar 
het ‘Romeinse Schip’ is afgelopen 
vrijdag een nieuwe grondscan ge-
maakt met het doel een 3D-pre-
sentatie te maken. In het Strand-
vondstenmuseum wordt veel 
aandacht besteed aan onderwer-
pen rond het historisch erfgoed . 
Van de speurtocht uit 2013 wordt 
regelmatig verslag gedaan in het 
museum. Van het resultaat van 
dit nieuwe onderzoek, wat mede 
op initiatief van Rino Zonneveld 
plaats kon vinden, wordt ook ver-
slag gedaan.
Dit zal nog even een poosje du-
ren, want de resultaten moeten 
eerst allemaal nader uitgewerkt 
worden en in dit geval wil de ver-
eniging een 3 D-presentatie pre-
senteren. Op de foto Ruud Heme-
laar van de werkgroep innova-
tieve meettechnieken met Rino 
Zonneveld (r) van de WOC in ac-
tie met de grondradar. Foto: Jaap 
van Rossum AWN afdeling Eind-
hoven

Lekker spelen
Castricum - In de voorjaarsva-
kantie zijn er weer twee open in-
loopochtenden bij speelvereni-
ging de Springplank. Op dinsdag 
27 februari en vrijdag 2 maart is 
de Springplank open vanaf 9.30 
uur. Op dinsdag is er een specia-
le gast bij de Springplank. Na het 
succes van Roodkapje komen dit 
keer Hans en Grietje langs in de 
poppenkast. Verder kunnen de 
kinderen spelen met een groot 
snoephuis, Hans en Grietje spel-
letjes doen en er kan een koek-
huisje worden versierd. Het adres 
is Dorpstraat 109 in Castricum. 

Limmen - Limmen Artistiek 
& Creatief organiseert in het 
weekend van 10 en 11 maart 
weer de jaarlijkse expositie in 
Vredeburg.
Op beide dagen is er bovendien 
een buitenactiviteit. 

Zaterdag een pottenbakker en 
op zondag houtkunstenaar Jos 

Limmen Artistiek en Creatief
Apeldoorn uit Egmond. Binnen 
is het werk van de kunstenaars 
verdeeld over twee verdiepin-
gen van Cultureel Centrum Vre-
deburg. Zaterdag wordt het eve-
nement geopend door onze wet-
houder Marcel Steeman. De deu-
ren van Vredeburg zijn op bei-
de dagen geopend van 11.00 tot 
17.00 uur en de toegang is gratis.

VVD zoekt steun voor Corso en BBC
Castricum - VVD Castricum 
heeft tweel initiatieven ge-
schreven om tezamen met an-
dere partijen in de gemeente-
raad te komen tot breed gedra-
gen moties voor behoud van 
het Corso Filmtheater en een 
nieuwe locatie voor het Biljart 
en Bridge Centrum. 

De VVD zet zich in voor behoud  
en continuering van deze belang-
rijke culturele en maatschappelij-
ke instellingen voor de gemeen-

te. De VVD had zelfstandig een 
motie vreemd aan de orde van de 
dag kunnen in dienen en een toe-
komstige behandeling in de car-
rousel af te wachten. Maar er is 
voor gekozen om op voorhand 
de collegafracties om input te 
vragen. 

Op deze wijze acht de VVD kans 
op succes groter. De eerste reac-
ties op het voorstel door de col-
legapartijen zijn kritisch, maar 
met een positieve grondhouding. 

De voorstellen staan op de web-
site van de VVD www.castricum.
vvd.nl. 

  

naam en adresgegevens te mai-
len naar debat@castricum105.nl 
onder vermelding van naam en 
adresgegevens. 

Aanvang programma om 20.00 
uur, iedereen is welkom.

Regio - Ton de Ruijter, opleidings-
docent bewegen aan de ALO Am-
sterdam, gaat deelnemen aan Lo-
pen voor Lyme. De Heemskerker 
hoopt samen met zijn teamleden 
veel geld op te halen voor de zie-
ke dochter van een collega. Lo-
pen voor Lyme is een wandel- en 
hardloopevent voor Nederland-
se chronische patiënten. De deel-
nemende teams proberen zoveel 
mogelijk geld op te halen voor de 
patiënten waar ze voor lopen. 
De tweede editie van Lopen voor 
Lyme vindt plaats op 14 april 
rondom het Henschotermeer in 
de buurt van Austerlitz, Utrecht. 
Al het gedoneerde geld gaat di-
rect naar de patiënten toe. ,,Via 
mijn collega van de ALO Amster-
dam werd ik op de hoogte ge-
bracht van deze actie. Zijn doch-
ter Klaske heeft deze chronische 
ziekte.’’ Klaske schrijft zelf op de 
website: ,,De afgelopen twee jaar 
stonden in het teken van veel 
zware behandelingen, lange au-
toritten naar artsen, enorm ziek 
zijn, veel pijnbestrijding, vechten 
en accepteren, stroopwafels en 
Netflix, maar vooral ontzettend 
veel liefde!’’  Kijk op www.lopen-
voorlyme.nl onder ‘Team Klaske’ 
voor meer informatie.

Lopen voor Lyme
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IJsvogel-werkgroep bouwt hotel

Regio - De ijsvogel-werkgroep van 
Vogelwerkgroep Midden-Kenne-
merland heeft een mooie broed-
locatie gebouwd voor de ijsvo-
gel. Met de subsidie uit het inno-
vatiefonds van het IJsvogelfonds 

Sopitmachine speelt deze 
zaterdag in Hof van Kijk-Uit
Castricum - Wat in 2010 begon 
als een studieobject tussen zan-
ger-gitarist Jan Meijer en grafi-
cus Harm Noordhoorn mondde 
uit tot een vijfkoppige formatie. 
Samen vormen zij de band Sopit-
machine, plezier in muziek ma-
ken staat voorop. Inmiddels vor-
men de muzikanten de huisband 
van Hof van Kijk-Uit. De bezetting 
bestaat uit Jan Meijer zang, gitaar 
en mondharmonica, Marcel Nooij 
zang, gitaar en banjo, Tom Nooij 
hammondorgel, Rob Boot drums 

en Harm Noordhoorn gitaar. Op 
dinsdagmiddag oefent de band 
in Galerie en grafisch atelier Sopit 
van Harm. De naam van de band 
is daarom ook verklaarbaar, het 
is een geoliede stampende ma-
chine zoals de oude Heidelber-
ger drukpers in het grafisch ate-
lier uit de jaren 60. Zij spelen een 
mix van Bob Dylan, Eric Clapton 
en JJ Cale. Zaterdag 24 februa-
ri verzorgt Sopitmachine van-
af 14.00 uur een optreden in Hof 
van Kijk-Uit.

Vocatiedag’
Castricum - Dit jaar organiseert 
Stichting Vocatie Castricum weer 
een zangdag: de Vocatiedag op 
zaterdag 24 februari in de Mara-
nathakerk. Onder leiding van 
Raghna Wissink en Ellen Verburgt 
repeteren de deelnemers vier 
koorstukken met als thema ‘Van 
Nergens en Overal’, een treinreis 
dwars door de muzikale wereld. 
Een dag zingen dus met natuur-
lijk aandacht voor vocale tech-
niek en met veel achtergrondin-
formatie maar ook een gezellige 
dag met een lunch. Kijk op www.
vocatie.nl voor meer informatie. 
Er wordt nog gezocht naar zan-
gers in alle stemgroepen. De pre-
sentatie is om 15.45 uur.

van de Vogelbescherming Ne-
derland en Nationale Postcode 
Loterij, heeft de werkgroep een 
kunstmatige broedlocatie ont-
wikkeld met broedgelegenhe-
den, genaamd de kubus. De ku-

bus heeft kunstnestgangen met 
een nestholte op het einde. De 
ijsvogel graaft meestal een nest-
gang van ongeveer een halve 
meter diep, in een hoge oever-
wand of in een kluit van een om-
gevallen boom, met op het ein-
de een nestruimte. Hier in legt 
en broedt de vogel dan de eieren 
uit. De afgelopen jaren is geble-
ken dat de ijsvogel moeite heeft 
met de kleigrond. Het liefst heb-
ben zij grond van leem, zoals bij-
voorbeeld in Limburg. Twee le-
den van de werkgroep hebben 
een kubus bedacht en ontwik-
keld. 
Niet geheel origineel omdat op 
verschillende plekken al schot-
ten staan, met grond er tegen 
aan en gaten er in. Dit is echter 
een gesloten kubus met bakken, 
waarin de kunstnestgangen zijn 
geplaatst. Hierdoor is er maar 
weinig goede grond nodig. ,,We 
zijn heel blij met de subsidie van 
het IJsvogelfonds waardoor we 
instaat zijn om meerdere kubus-
sen te bouwen en deze op mooie 
locaties te plaatsen. En dit alles 
ten gunste van de ijsvogel”, aldus 
Hans die de kubus samen met 
Fons heeft geplaatst.

‘Hilde schept op Over 
eten van vroeger’
Castricum - De tentoonstelling 
‘Hilde schept op Over eten van 
vroeger’ laat zien hoe mensen 
vroeger aan hun eten kwamen, 
wat ze aten en hoe ze het klaar 
maakten. 

Archeologische vondsten uit 
Noord-Holland, van prehistori-
sche bakplaat tot middeleeuwse 
vetvanger, illustreren dat. In de 
voorjaarsvakantie kunnen kinde-
ren koekjes bakken, de tafel dek-
ken of een workshop volgen. Het 
museumcafé serveert ‘vergeten 
soepen’ en biedt gratis recepten. 
De tentoonstelling loopt van 24 
februari tot en met 21 mei.

De tentoonstelling laat zien hoe 
eten in verschillende periodes 
werd verkregen, bereid en ge-
geten. Archeologische vonds-
ten uit het depot van de provin-
cie Noord-Holland onthullen veel 
over die geschiedenis; het menu 
van de prehistorische mens bij-
voorbeeld, Romeinse eet- en ta-
felgewoonten en de invloed van 
handel en welvaart op ons menu. 
Te zien zijn daagse en minder 
daagse potten, schalen en ser-
viesgoed, om mee te koken of 
eten in te bewaren; zoals een bak-
plaat uit 3000 voor Chr. uit Op-
meer bijvoorbeeld, een Romeinse 
zeef uit Castricum, een ‘grape’, ty-
pisch middeleeuwse kookpot, en 
een vetvanger uit Enkhuizen. Ook 

zijn werktuigen te zien; daarmee 
werd gejaagd of voedsel mee 
bereid. Speerpunten, spitsen en 
zelfs een boemerang uit de pre-
historie bijvoorbeeld. En schrab-
bers om huiden mee schoon te 
maken. Er zijn herkenbare spul-
len, zoals de vishaak, de amfoor 
en de poffertjespan, maar ook 
minder bekende zoals een 18e 
eeuwse zoutschaal.
Wat op het menu stond verander-
de met de tijd, en handel bracht 
telkens nieuwe producten en ge-
rechten; vissaus in de Romeinse 
tijd, specerijen en kokosnoten in 
de 17e eeuw, aardappels, toma-
ten en sinaasappels in de Nieu-
we Tijd bijvoorbeeld. De gedek-
te tafel ontwikkelde zich natuur-
lijk ook. Bezoekers kunnen zelf de 
tafel dekken en het verschil erva-
ren tussen een middeleeuwse dis 
en een gedekte tafel uit de 18e 
eeuw. 

Kinderen kunnen koekjes bak-
ken, een eetspeurtocht doen, er 
is poppentheater en een work-
shop rond eten. In het museum-
café is het ook genieten; je kunt 
er recepten krijgen zoals die van 
brandnetel-kraailooksoep, Ro-
meinse oliebollen of gans met 
kastanje. Er is een wisselend his-
torisch menu met wekelijks een 
nieuwe ‘vergeten soep’ en er 
staan proeverijen op het pro-
gramma.

Cursus humanisme, voor 
meer inzicht en inspiratie
Castricum - Vanaf 20 maart or-
ganiseert het Humanistisch Ver-
bond de introductiecursus hu-
manisme. De cursus is bedoeld 
voor iedereen die geïnteresseerd 
is in humanisme en filosofie. Met 
inleidingen, presentaties, film-
pjes en teksten komt onder be-
geleiding van de ervaren do-
cent Peter de Wit de humanisti-
sche traditie tot leven. ,,Niets is 
menselijker dan levensvragen te 
stellen”, aldus Peter. ,,Hoe sta ik 
in de wereld? Hoe maak ik mijn 
keuzes? Wat is een goed leven 
en wat vind ik waardevol? Deze 
vragen zijn zo oud als de mens-

heid. Vele denkers, van Socrates 
tot Savater en van Epicurus tot 
Erasmus, hebben dezelfde vra-
gen gesteld en beantwoord. En 
vaak verrassend bruikbaar. Door 
hiervan kennis te nemen en er 
met elkaar over te praten, komen 
er eigen antwoorden.” De cursus 
vindt plaats in De Tuin van Kapi-
tein Rommel op dinsdagavond 
van 19.30 tot 22.00 uur. Voor 
mensen met een minimuminko-
men gelden aangepaste prijzen. 
Er is geen voorkennis of oplei-
ding vereist. Aanmelden kan tot 
6 maart via www.cursushumanis-
me.nu. 

Een met de natuur zijn 
tijdens de Boekenweek
Castricum - Het thema ‘natuur’ 
staat centraal tijdens de Boe-
kenweek van dit jaar. In Castri-
cum zijn verschillende activitei-
ten die aansluiten bij dit thema, 
want niet alleen het dagelijks le-
ven, maar juist ook de literatuur 
kent een grote rijkdom aan fictie 
over mens en natuur. De Boeken-
week vindt plaats van 10 tot en 
met 18 maart.

In de late 18de en de 19de eeuw 
ontstond er een voorliefde voor 
groots en meeslepende voorstel-
lingen van het noordelijke land-
schap, voor heroïsche weerga-
ven van historische momenten 
en een hang naar het verleden, 
samengevat: De Romantiek. Het 
Groninger Museum presenteert 

De Romantiek in het Noorden – 
van Friedrich tot Turner, het eer-
ste internationale overzicht van 
landschapschilderkunst uit de 
Romantiek in Noord-Europa. Tot 
en met 6 mei is deze tentoon-
stelling in Groningen te zien. In 
teken van de Boekenweek geeft 
Martijn Pieters een lezing op 
donderdag 15 maart van 20.00 
uur tot 22.00 uur.

Tijdens de Boekenweek betalen 
nieuwe leden geen inschrijfkos-
ten. Daarnaast ontvangen zij een 
kaart van growingpaper. Hier-
mee kunnen nieuwe leden hun 
eigen plantjes kweken. Reserve-
ren kan via www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl of bij de klanten-
service in de bibliotheek.

Castricums trio Fine 
Tuned in Oude Keuken
Bakkum - Zondag 25 februari 
treedt Fine Tuned op in De Oude 
Keuken. Dit Castricumse trio be-
staat uit Cindy Korsse zang, Frans 
Stoker en Marcel Rutte beiden 
op gitaar en zang. Het trio brengt 
mooie akoestische luisterliedjes. 
De stemmen van Marcel, Frans 
en Cindy en het verfijnde gitaar-
spel komen op een bijzondere 
manier samen.

Cindy Korsse kreeg gitaarles van 

Marcel, soms zongen ze samen, 
dat klikte en ze begonnen als 
Duo Blue. Uitgebreid met Frans 
heten ze nu FineTuned. Marcel 
Rutte geeft al jaren gitaarles in 
het ondernemerscentrum bo-
ven De Oude Keuken. Frans Sto-
ker speelde in een coverband en 
nam met een begeleidingsband 
deel aan het jaarlijkse ambtena-
rencabaret.
Vanaf 15.00 uur in De Oude Keu-
ken, de toegang is vrij.

Opgeven lokaal goed 
doel voor inzamelactie
Castricum - Inwoners van de ge-
meente Castricum die binnen-
kort afgedankte elektrische ap-
paraten of spaarlampen (e-was-
te) inleveren bij hun milieustraat, 
kunnen daarmee een lokaal 
goed doel ondersteunen. 

Vanaf Koningsdag doet de ge-
meente mee met de Wecycle-in-
zamelactie, waarmee een lokaal 
goed doel kans maakt op een 
sponsorcheque van 1.000 euro. 
Indien de gemeente geen keuze 
maakt, is de lokale Oranjevereni-
ging het goede doel. De inzamel-
actie loopt vanaf de dag na Ko-
ningsdag tot en met 31 augus-
tus. Wie in die periode op de ge-

meentelijke milieustraat e-waste 
inlevert, gaat ter plekke met de 
mobiele telefoon naar de Wecy-
cle-actiesite. Via GPS (Global Po-
sitioning System) wordt vastge-
steld of de inwoner echt op de 
milieustraat is en scoort hij een 
punt. 
De 25 gemeenten met de meeste 
punten per inwoner, ontvangen 
een Wecycle-sponsorcheque van 
1.000 euro voor het gekozen lo-
kale goede doel. Meer informa-
tie: wecycle.nl/inleveren.
De inzamelactie in de gemeen-
te is gericht op het inleveren van 
vooral afgedankte kleine elektri-
sche apparaten en spaarlampen 
op de milieustraat. 

Stiltewandeling in duin
Regio - Castricum - Maandag 26 
februari is er een stiltewandeling 
door het duingebied. Verzame-
len rond 9.30 uur op de parkeer-
plaats bij De Hoep aan de Zee-
weg in Bakkum. Na afloop is gele-

genheid om voor eigen rekening 
samen iets te drinken bij Johan-
na’s Hof. 
Deelname is gratis, een geldige 
duinkaart is wel noodzakelijk en 
iedereen is welkom.

Lezing over reis met de 
motor rond de wereld
Akersloot – Met de motor de we-
reld rond en dat dan dertien keer. 
Benno Graas heeft er met zijn 
350CC Royal Enfield inmiddels al 
meer dan  530.000 km opzitten. 
De meeste kilometers heeft hij 
samen met zijn vrouw Thecla ge-
maakt. Meerdere reizen dwars 
door Afrika , Zuid Amerika, Alaska 
en recentelijk zelfs met een boot 
over de rivier de Niger, vormen de 
basis voor een prachtige presen-
tatie. In 2009 werd zijn boek ‘Het 
aarden Beest’ tot reisboek van het 
jaar uitgeroepen. 
In 2014 is zijn boek ‘De ontmas-

kering van Timboekoe’  versche-
nen; een verhaal waarin Benno 
en Thecla, samen met de loka-
le Touaregs, Bambara’s, Fula’s en 
Bozo’s, zich met een oude boot 
over de rivier de Niger lieten af-
zakken naar Timboektoe. In 2017 
verscheen zijn boek ‘Poreus Staal’ 
over de toevalligheden in het le-
ven die hij ook op zijn reizen te-
genkwam. De organisatie van de-
ze presentatie is in handen van 
AMC Bacchus, de entree is gratis 
en iedereen is welkom.
Zaterdag 24 februari, aanvang 
20.00 uur bij cafe ’t Hoorntje.
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FCC verslaat concurrent
Castricum - FC Castricum heeft in 
een zeer vermakelijke wedstrijd 
goede zaken gedaan door in Zun-
derdorp concurrent HBOK te ver-
slaan. Na een rode kaart voor 
HBOK-er Joey Noordenbos maak-
te FCC goed gebruik van de ont-
stane ruimte en met een beetje 
meer geluk zou de overwinning 
groter zijn geweest dan de 1-3 
eindstand. 
In de eerste helft waren de 
krachtsverhoudingen zoals de 
ruststand (1-1) aangaf. De bal be-
reikte eerst via Carlo Vrijburg het 
Castricumse doel, 1-0. Kort daar-
op trof Sebastiaan Weber uit een 

Jouke uitgeroepen tot 
hét Sporttalent 2017
Castricum - Afgelopen week is 
de winnaar van de Sportverkie-
zing 2017 in de categorie Sportta-
lent bekend geworden. Met ruim 
70% van de stemmen in deze ca-
tegorie is dat de elfjarige Jouke 
Windig geworden. Lid van tram-
polinevereniging  Triffis Alkmaar 
en in 2017 Nederlands kampioen 
in de A-jeugd geworden. Daar-
naast zilver bij het NK synchroom 
en prachtige prestaties in Duits-
land  en deelname aan het jeugd 
WK in Sofia Bulgarije. Jouke werd 
verrast tijdens de clubkampioen-
schappen bij zijn vereniging Triffis 
in sporthal de Meent te Alkmaar. 
Hij traint vijfiten uur per week en 
heeft ook een NOC/NSF belofte 
status. De olympische spelen zo 
zei hij is het  grote doel. Dat zal 
nog even duren maar wie hem 
enthousiast bezig ziet zal beamen 
dat het over een aantal jaren zo-

Sven vierde bij NK indoor
Castricum - Sven Schoonebeek 
snelde tijdens de NK indoor in 
Apeldoorn naar de vierde plaats 
op de 3.000 meter. Hij verbeter-
de zijn PR met bijna 6 seconden 
tot 8.13,56. Vorige week liep hij 
in Gent al naar 8.19,13. Daarmee 

toonde hij aan in goede vorm te 
steken. De race tijdens het NK 
bleef tot het laatst toe spannend. 
Het langgerekte veld kroop in de 
laatste twee rondes weer naar el-
kaar toe. De strijd om de vierde 
plaats werd pas in de laatste me-

ters beslist in het voordeel van 
Sven. De 21-jarige Castricummer 
traint sinds twee jaar bij oud-at-
leet Louis Dam en komt sinds 
kort uit voor AV Zaanland. Op de 
foto: Sven (393) in de voorlaatste 
ronde.

Cross 
triathlon
Akersloot - Dit jaar wordt voor de 
vierde keer de OIT-Cross Triathlon 
Akersloot onder auspiciën van de 
Nederlandse Triathlon Bond,  ge-
organiseerd. Dit grootse sport-
evenement vindt plaats op zon-
dag 24 juni op en om het oever-
park De Hoorne in Akersloot. 

Ook dit jaar is het streven om zo-
veel mogelijk deelnemers uit de 
gemeente aan de start te zien. 
Deelname is voor iedereen van-
af zestien jaar. Men kan individu-
eel inschrijven maar ook in teams, 
zodat elke persoon zich kan rich-
ten op één onderdeel. Het par-
cours begint met vijfhonderd me-
ter zwemmen in het Alkmaar-
dermeer, waarna doorgegaan 
wordt met mountainbiken door 
Akersloot. Voor het laatste ge-
deelte moeten de lopers ruim vijf 
km. hardlopen om en door wei-
landen. Meer informatie staat op 
www.triathlonakersloot.nl. De in-
schrijving is geopend en verloopt 
via de NTB site: www.ntbinschrij-
vingen.nl. Er is een gelimiteerd 
aantal plaatsen. 

Vitesse morst onnodig 
punten tegen Vrone
Castricum - Voor de negende 
maal in successie bleef Vitesse on-
geslagen. Dat leverde niet minder 
dan negentien punten op  waar-
van er dertien werden behaald in 
uitduels. Maar op de Puikman wil 
het niet echt lukken. Alleen Lim-
men keerde zonder punten  huis-
waarts. Maar na JVC en ZAP liet 
Vitesse ook het laag geklasseer-
de Vrone met een punt vertrek-
ken. En dat mag de ploeg van 
Everard Luijckx zichzelf aanreke-
nen. Want Vitesse speelde alles-
behalve goed, maar speelde toch 
beter dan de bezoekers.Door 
twee knullige tegendoelpunten 
bleef Vitesse echter voor de derde 
keer in vier thuisduels steken op 
slechts één schamel puntje waar-
door de kopgroep ook weer wat 
verder uit zicht is geraakt!
Halverwege de eerste helft kwam 
Vitesse op voorsprong. Rik Been-

tjes brak op rechts door en schoot 
de bal tussen de benen van de 
keeper door het doel in: 1-0. Uit 
uit het niets kwam Vrone op ge-
lijke hoogte. 
Ook na rust was het Vitesse dat 
het initiatief hield. In de 55e mi-
nuut zorgde een verre uittrap 
van keeper Hans Veldt er voor dat 
de thuisploeg opnieuw op voor-
sprong kwam. De verdediging 
van Vrone verkeek zich op die bal 
en daarvan profiteerde Luuk ten 
Broek. Met een bekeken lob wist 
hij de uitgelopen keeper van Vro-
ne te passeren: 2-1.  Een totaal 
verkeerde terugspeelbal in de 
voeten van een aanvaller van Vro-
ne vormde de inleiding voor de 
gelijkmaker. Dat werd uiteindelijk 
ook de eindstand omdat beide 
ploegen weliswaar hun best ble-
ven doen maar de klasse ontbeer-
den om het verschil te maken.

corner de lat en werd de rebound 
keurig ingekopt door Bart Set-
tels, 1-1. In de 66e minuut werd 
een flitsende aanval beloond. Se-
bastiaan Weber bereikte Maarten 
van Duivenvoorde, die met een 
fenomenaal schot HBOK-doel-
man Raymond Dirven kansloos 
liet, 1-2.

Een kwartier voor tijd leek het 
pleit beslecht, toen Sebastiaan 
Weber vanaf elf meter mocht 
schieten, maar hij knalde keihard 
naast. Daardoor bleef het toch 
nog spannend, ook nadat Ernst 
Buijnsters met een strak schot 

maar zo kan zijn. Uit de handen 
van Peter van Splunter Platform 
Sport Castricum en onder luid ap-
plaus van het veelkoppige pu-

bliek ontving Jouke de dik ver-
diende beker en een grote taart 
van De Roset. Een tv-verslag is te 
zien op Ziggo kanaal 41.

Sanne rent naar kampioenschap
Castricum - Afgelopen weekend 
werd het NK Atletiek indoor ge-
houden in OmniSport Apeldoorn. 
Na twee voorrondes op zater-
dag kon Sanne Wolters-Verste-
gen zich opmaken voor de fina-
les van zondag. Op de 1500m vul-
de zij haar collectie NK titels. Deze 
afstand was nog niet in bezit. Een 
snelle eerste 1000 was genoeg 
om een gat te slaan met de con-
currentie. Er werd nog even op 
WK limiet niveau gelopen, maar 
daarna werd het nog even zwaar. 
De eerste winst was binnen. drie 
uur later stond de finale op de 
800m op het programma. Er werd 
snel gestart en de eerdere 1500m 
deed zich nog even voelen. Met 
een flinke versnelling de laatste 
ronde in, maar niet sterk genoeg 
meer om in de eindsprint te kun-
nen winnen. Zilver was het deze 
keer. Op naar een sterkbezette 
800m in Glasgow komende zon-
dag en vooral naar de EK in Ber-
lijn komende zomer.

de paal trof, maar toen even la-
ter Martijn van Duivenvoorde na 
prima doorzetten de zeventienja-
rige invaller Menno Buijnsters in 
staat stelde de 1-3 in te schieten, 
was de buit binnen.

Finalist TC Bakkum Dutch Junior Open 
in de voetsporen van Roger Federer
Bakkum - Roger Federer kreeg in 
1999 van de organisatie van het 
ABN-AMRO World Tennis Tour-
nament een Wildcard voor het 
hoofdtoernooi in Ahoy Rotter-
dam, omdat het toernooi veel po-
tentie zag in de toen nog 17-jari-
ge Zwitser. En terecht, want Fede-
rer groeide uit tot de meest suc-
cesvolle tennisser aller tijden. 

In de editie van Ahoy 2018 gaf 
toernooidirecteur Richard Kra-
jicek één van zijn Wildcards aan 
de 16-jarige Canadees Felix Au-
ger-Aliassime, omdat hij veel po-
tentie ziet in de jonge Canadees. 
Auger-Aliassime bezit momen-
teel plek 167 op de wereldrang-
lijst en gezien zijn leeftijd belooft 
dat veel goeds voor de toekomst. 

2,5 jaar geleden speelde hij op TC 
Bakkum, waar hij de finale haalde 
van het TC Bakkum Dutch Juni-
or Open. De op dat moment der-
tienjarige tennisser maakte veel 
indruk op het publiek en gezien 
zijn leeftijd had hij nog vele ja-
ren om door te groeien. Dat heeft 
hij ook gedaan, getuige zijn plek 
in de top 200 bij de senioren. De 

zeventienjarige Felix Auger-Ali-
assime uit Canada heeft alle po-
tentie om door te stoten naar de 
top 100 van de wereldranglijst, 
net als Roger Federer destijds. 
Het kan bijna geen toeval zijn dat 
beide tennissers op 8 augustus 
zijn geboren, al heeft Federer als 
bouwjaar 1981 en Auger-Alias-
sime 2001.

Akersloot - Voor de zoveelste 
keer heeft Henk Verdonk juni-
or donderdagavond bij de KPB 
mountainbikecup bewezen de 
allersterkste te zijn in deze disci-
pline en op dit parcours. Na pech 
bij Alwin Hes moest hij de koers 
verlaten. Ook Henk Verdonk juni-
or bleef pech niet bespaard, maar 
die nestelde zich weer op de kop. 
Verdonk senior moest de uitein-
delijke strijd om de tweede plaats 
laten aan Knegt. Pleun Lodewijks 
kon met een fraaie vierde plek 
thuiskomen. 

Op zijn sloffen
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Johanna’s Hof Tournament
Castricum - De zesde editie van 
het Johanna’s Hof U11 Top Tour-
nament kent weer een sterk deel-
nemersveld. 
De verliezend finalist van vorig 
jaar, AFC’34, zal erop gebrand zijn 
de beker te winnen. ,,Ze hebben 
weer een uitstekend team, maar 
of ze net zo sterk zijn als vorig jaar 
zal op 31 maart blijken”, waagt 
toernooidirecteur Arthur Oost-
hoek zich niet aan een voorspel-
ling. Dat het voetbal  op de vel-

den van FC Castricum weer van 
een heel hoog niveau zal zijn, 
staat voor Oosthoek buiten kijf. 
,,De namen van de clubs zijn mis-
schien wat minder spectaculair, 
maar dit zijn echt weer hele ster-
ke ploegen.” De top 100 jeugd-
voetbal amateurvoetbal vormt 
traditioneel de leidraad om tot 
een sterk deelnemersveld te ko-
men.  Oosthoek: ,,Van de zes-
tien deelnemende teams staan er 
acht in de top 100.”

Op 31 maart zal een van de vol-
gende ploegen de in 2017 door 
De Foresters gewonnen beker 
een jaar in de prijzenkast kun-
nen bijzetten. Poule A: PVCV, 
Spartaan’20, Elinkwijk, LAC Fri-
sia 1883. Poule B: Koninklijke 
HFC, Nieuwerkerk, De Foresters, 
Bennekom. Poule C: Pancratius, 
Sparta, AFC, FC Castricum. Pou-
le D: AFC’34, Den Hoorn, JEKA, 
csv Apeldoorn. Foto: Paul van der 
Molen.

Kinderen en waterpolo
Castricum - Veel kinderen we-
ten nog niet veel over de sport 
waterpolo. Om dit te ontdek-
ken is er het minipolo, wat staat 
voor sportief spelend leren. Het 
plezier staat voorop, maar tege-
lijkertijd leren de minipoloërs de 
beginselen van het waterpolo. 
In aanvulling op het kennisma-
ken met sporten, zoals dat ook 
via de sportpassen van diver-

se gemeenten gaat, wil Aquafit 
Castricum alle kinderen in de re-
gio de gelegenheid geven om de 
sport waterpolo eens uit te pro-
beren. In maart worden er in de 
regio minipolotoernooien geor-
ganiseerd, waaraan diverse ver-
enigingen zullen mee doen. Dit 
zijn toernooien speciaal voor de 
beginnende waterpoloërs in de 
leeftijdscategorie van acht tot 

elf jaar. Jongens en meiden die 
het leuk vinden om mee te doen 
kunnen zich (kosteloos) hiervoor 
aanmelden via minipolo.aqua-
fit@gmail.com. Trainen voor het 
toernooi hoort er uiteraard ook 
bij. Die zijn op woensdag 18.45 
uur tot 19.30 uur en op zondag 
van 9.00 tot 10.00 uur, waarna 
er altijd speels wordt afgesloten. 
Aanmelden voor 7 maart.

De betere bondswed-
strijden van Vredeburg
Limmen - Voor de schakers van 
SV Vredeburg waren het druk-
ke dagen. Op dinsdag 13 febru-
ari speelde Vredeburg 2 bij Het 
Witte Paard 8 in Haarlem. Het le-
verde een minieme zege op: 3,5-
2,5. Vredeburg 2 behoudt, ver-
rassend  met een matchscore 
van honderd procent, de koppo-
sitie in de derde klasse E. Daar-
bij dient te worden aangete-
kend dat tegen de twee sterk-
ste tegenstanders, Purmerend 
6 en Het Witte Paard 5, nog niet 
is gespeeld. Vredeburg 3 speel-
de op donderdag het uitgestel-
de duel bij Het Paard van Ree 2 in 
Wijk aan Zee. De nederlagen van 
Yvonne Schol en Adri Beentjes 
werden uitgepoetst door over-
winningen van Jaap Limmen en 
Marlies Sturk: 2-2 was derhalve 

de eindstand.  Een dag later ont-
ving Vredeburg 3 het sterke As-
sendelft 2. Deze keer ging het 
mis. Weliswaar scoorden Yvonne 
Schol en Jaap Limmen nog een 
halfje, maar door de verliespar-
tijen van Marlies Sturk en Jan Le-
vering resulteerde een 1-3 eind-
stand. Vredeburg 3 bevindt zich 
in de middenmoot van de vier-
de klasse E. Beter gaat het met 
Vredeburg 4. Met twee sterke in-
vallers, Hidde Ebels en Dick Aaf-
jes, reisden de vaste krachten Jan 
Brantjes en Marcel Wester naar 
Warmenhuizen om het aldaar op 
te nemen tegen Warmenhuizen 
2. Een afgetekende 4-0 zege was 
het resultaat. Vredeburg 4 grijpt 
de koppositie in de vierde klasse 
H en heeft de kampioenskansen 
in eigen hand.

Spanning 
stijgt bij WIK
Castricum - Met nog een ronde 
te gaan is het aan de kop van de 
ranglijst ongemeen spannend bij 
biljartvereniging Wik. 
Peter Ent nestelde zich als koplo-
per van de ranglijst door van de 
stand-in van Joop v.d. Wijst de 
winst te pakken. Zijn overwin-
ning met een stijgingspercentage 
van 50% leverde hem 150 pun-
ten op, waarmee hij de kop pakte 
met een miniem verschil van drie 
punten. Jaap de Boer herhaal-
de zijn goede prestatie van vori-
ge week met een mooie overwin-
ning op Cees Burgmeijer met een 
stijgingspercentage van 42%. Van 
plaats vijf naar vier steeg Ad Kem-
pers door zijn fraaie overwinning 
op Peter Groenendal. Ook Wim 
van Duin eindigde in de groene 
cijfers, door na een mooie gelijk 
opgaande partij, toch de winst te 
pakken op Frans Lute. Tot aan de 
20e beurt, leek het voor Frans uit 
te lopen op een deceptie. Terwijl 
Frans zijn rug rekte, om toch een 
goed resultaat te bereiken, met 
een serie van tien caramboles in 
de 21e beurt, leek dit niet genoeg 
te zijn om de winst te pakken. 
Wim antwoorde direct met een 
serie van zes caramboles, waar-
door hij ruimschoots de overwin-
ning pakte. 
Stand: 1. Peter Ent met 2245 pun-
ten, 2. Hans Kooiman met 2242 
punten en derde is Peter Vos met 
2196 punten.

Ruime winst 
Meervogels
Akersloot - Zaterdag 17 februari, 
een thuiswedstrijd voor de hand-
baldames van Meervogels tegen 
een geroutineerde ploeg VOC 3, 
de eerdere wedstrijd in Amster-
dam werd flink verloren, dus de 
dames waren gebrand om de 
punten in eigen huis te houden.
Het was VOC die de score open-
de en al snel had Meervogels daar 
antwoord op. Ze liepen uit door 
snel uitgespeelde aanvallen en 
breaks naar een stand van 10-5. 
De rust ging in bij een stand van 
15-11. In de tweede helft bleef 
Meervogels hun snelle spel spe-
len. Er stond op gegeven mo-
ment een stand van 24-14 op het 
scorebord en dat liep uit tot een 
34-19 eindstand. Op zaterdag 10 
maart spelen Meervogels een uit-
wedstrijd tegen KSV om 20.15 uur 
in sporthal De Draai in Heerhugo-
waard.

Meisjes C2 MHCC zaalkampioen
Castricum - Na een spannend 
zaalseizoen zijn de meisjes C2 van 
MHCC  kampioen geworden. Het 
was niet gemakkelijk. Er werd re-
gelmatig gewonnen maar niet al-
tijd met grote cijfers, er werd ge-
lijkgespeeld en slechts de aller-

laatste wedstrijd hebben de mei-
den verloren. Met andere woor-
den: een gelijkgestemde pou-
le. Dit team stak boven de rest 
uit met hun goede samenspel, 
de goede techniek van het zaal-
hockey en bovenal een enorme 

vechtlust. Op de foto van achter 
naar voren: Lynn Lute, Luna van 
Marle , Frederiek Visser, Sara Lan-
geveld, Jitte Honing, Lisa Kem-
pers,  Marlotte Vliese , Amber Hol-
lenberg en vooraan Johanneke 
Vorstman.

Brandweer Akersloor in 
actie bij auto te water
Akersloot - Zondag 11 februari 
rond 22.00 uur zijn de hulpdien-
sten massaal uitgerukt voor een 
auto te water langs de Boekeler-
dijk nabij Alkmaar. Ook de boot 
van brandweer Akersloot werd 
ingezet. De bestuurder was op 
eigen kracht uit het voertuig ge-

komen en werd door de ambu-
lance meegenomen naar het zie-
kenhuis voor controle. De auto 
was inmiddels naar de overkant 
van het kanaal gedreven, waar hij 
gezonken is. De auto is door een 
bergingsbedrijf uit het water ge-
haald. Foto: Evelien Olivier.

Castricum - Conny van Stralen 
van D66 Noord-Holland en Ma-
riska El Ouni  van D66 Castricum 
hebben de vrijwilligers van de 
Tuin van Kapitein Rommel een 
bezoek gebracht. 

Als dank voor hun inzet brachten 

Valentijnstaart voor vrijwilligers 
zij een Valentijnstaart mee. De ve-
le vrijwilligers organiseren al ja-
ren een zeer gevarieerd aanbod 
van allerlei educatieve activitei-
ten en evenementen voor jong 
en oud. Enkele vrijwilligers zijn al 
circa 25 jaar actief in en rond de 
tuin tegenover het NS-station. 

Croonenburg leidt tien trainers op
Castricum - Het wordt steeds 
moeilijker om trainers te vinden, 
ook in de volleybalsport. Croo-
nenburg wil groeien en kwaliteit 
in de trainingen aanbieden.  De 
volleybalvereniging heeft daar-
om de handen in een geslagen 
met Scherp-volleybal, een regi-
onale opleider voor trainers. Pim 
Scherpenzeel, een gerenom-
meerde opleider binnen de vol-
leybalwereld leidt de cursus De 
club heeft vaker trainerscursus-
sen georganiseerd, maar nog niet
Croonenburg ging de uitdaging 
aan om vijf nieuwe trainers op te 
leiden, het werden er tien.  “Het is 
een investering en we weten dat 
we zo als vereniging door kun-
nen blijven groeien. We merken 
dat de nieuwe leden vaak aan-
haken op de goede en verzorgde 
trainingen bij onze club. Gisteren 
heeft de club nog voor alle trai-

ners een avond over blessure pre-
ventie gegeven Martijn Boots, fy-
siotherapeut bij Reva Centre be-
handelde  het onderwerp knielet-
sel. En hoe kan je dat voorkomen 
in de opbouw van je training”, al-
dus voorzitter Rein Luijckx.
De tien cursisten zijn afgelopen 
weekend gestart met hun oplei-
ding. Het is een gemêleerd ge-
zelschap; ervaren trainers, on-
derwijs mensen, startende trai-

ners, enthousiaste jeugdleden.  Er 
was een gemeenschappelijke de-
ler: allen deelnemers hebben pas-
sie voor volleybal. De deelnemers 
zijn er unaniem over. Pascal Go-
verde zegt: ,,Als vader van twee 
volleyballende dochters weet ik 
hoe moeilijk het is voldoende ka-
der te generen. Ik ben dan ook 
erg blij met dit initiatief.” De oud-
ste dochter van Pascal, Ilse, neemt 
ook deel aan de cursus. 



Zaalkampioenen bij MHCU
Uitgeest - Zondag werden twee 
meisjesteams van Mixed Hockey 
Club Uitgeest (MHCU) zaalkam-
pioen. 
MD1 (foto boven) werd kampi-
oen in de 1e klasse. Na een nip-
te nederlaag tegen De Kraaien (2-
3) en een ruime overwinning te-

gen Athena (5-1) kon het kampi-
oenschap gevierd worden.
Ook MD3 mocht zich laten hul-
digen tot kampioen. Mijdrecht 
werd in de laatste wedstrijd met 
ruime cijfers verslagen (6-2) waar-
na de meiden hun feestje konden 
vieren.

Palmeiras uit Brazilië 
óók naar ICGT 2018
Uitgeest - ICGT 2018 belooft 
weer een van de absolute top-
jeugdvoetbaltoernooien van Ne-
derland te worden. In navolging 
van Manchester United komt ook 
een van de grootste clubs van 
Zuid-Amerika naar het ICGT: Pal-
meiras uit Brazilië!

Even kennismaken: Palmeiras is 
opgericht in 1914 in Sāo Paolo. 
In de meer dan honderd jaar dat 
deze topclub bestaat, sleepte 
het een waslijst aan titels binnen. 
Hoogtepunt voor Palmeiras is het 
winnen van de Copa Libertadores 
in 1999, de Champions League 
van Zuid-Amerika. Het won toen 
in de finale over twee wedstrijden 
na strafschoppen van het Colom-
biaanse Deportivo Cali.
In het verleden speelden een he-
leboel toppers voor Palmeiras die 
daarna furore in Europa maak-
ten. Denk aan bijvoorbeeld Ri-
valdo, voor wie Palmeiras de laat-
ste club was waarvoor hij speelde 
voordat hij doorbrak in Europa en 
toen speelde voor onder ande-
re Barcelona en AC Milan. Ande-
re bekende ex-spelers zijn Cafu, 
de aanvoerder van het Braziliaan-
se elftal dat in 2002 wereldkam-
pioen werd, en Roque Junior. Ga-
briel Jesus, spits bij Manchester 
City, is door Palmeiras opgeleid: 
de Citizens betaalden 32 miljoen 
euro voor hem.

Met de bevestiging van dit team 
is er weer een Braziliaanse top-

club op het ICGT te zien. In het 
verleden kwamen bijvoorbeeld 
Cruzeiro en Atlético Mineiro al 
naar Uitgeest. Nu mogen we Pal-
meiras aan dit mooie lijstje toe-
voegen. Iets waar het ICGT na-
tuurlijk erg naar uitkijkt!

“Het ICGT wordt zowel natio-
naal als internationaal meer en 
meer een topjeugdvoetbaltoer-
nooi van formaat”, vertelt toer-
nooidirecteur Mats Idema. “Na-
dat we eerst al een wereldtop-
per als Manchester United vast-
legden, vinden we het prachtig 
dat er nu een van de absolute 
topclubs van Zuid-Amerika naar 
het ICGT komt. Palmeiras heeft 
een fantastische jeugdopleiding 
die al meerdere wereldtoppers 
voortbracht. We zijn daarom ont-
zettend benieuwd of we straks in 
Uitgeest een glimp kunnen op-
vangen van de nieuwe Gabriel 
Jesus, die door Palmeiras is op-
geleid en inmiddels al acht goals 
voor het Braziliaanse nationale 
elftal heeft gemaakt.”

Het ICGT is dit jaar op 19 en 21 
mei. Uiteraard is de entree weer 
gratis en staat het gehele Pink-
sterweekend weer bol van sport 
en feest. In de aanloop naar het 
toernooi maken we steeds meer 
teams bekend en zal ook het 
feestprogramma bekend worden 
gemaakt. Hou ICGT.nl en de Face-
book-pagina van het ICGT daar-
om goed in de gaten!

FC Uitgeest wint spannende derby
Uitgeest - In de sport is een derby 
een wedstrijd tussen twee teams 
uit dezelfde stad of regio en waar-
van de leden van de twee clubs 
elkaar kennen. Een wedstrijd die 
op voorhand veel beleving kent, 
een beladen duel. De wedstrijd 
tussen vv Assendelft en FC Uit-
geest voldeed op voorhand aan 
alle criteria. Voetballiefhebbers 
uit de twee dorpen zouden mas-
saal toestromen was de verwach-
ting en daarom was de wedstrijd 
verplaatst naar de voor velen vrije 
zaterdagavond. Het inderdaad 
in groten getale toegestroomde 
voetbalvolk kreeg wat het wilde; 
een intense wedstrijd, scherpe 
duels, kleine opstootjes en voor-
al strijd . Goed voetbal was er op 
sporadische momenten maar de 
spanning vergoedde veel. Dat de 
wedstrijd uiteindelijk al vroeg in 
de 9e minuut (0-1) werd beslist 
door een eigen goal van Fatels 
was zuur voor de Assendelvers en 

zorgde voor vreugde aan de kant 
van de gasten die daarmee voor 
het eerst sinds mensenheugenis 
weer eens de derby in Assendelft 
wist te winnen.
FC Uitgeest startte met de van 
een blessure teruggekeerde Paul 
Groen in de basis maar miste de 
afwezige Emiel Sinnige. Daar-
naast is het vaste doelman Sven 
Koning enige weken kwijt vanwe-
ge een spierblessure. Paul Roos 
was zijn vervanger.
Al snel na aanvang was duidelijk 
dat Assendelft het initiatief graag 
aan FCU liet om vanuit die positie 
te loeren op de counter. Helaas 
pakte dat vanwege een uiterst 
ongelukkige actie van rechts-
back Fatels verkeerd uit. Een strak 
aangesneden voorzet van rechts 
werd in de 9e minuut door hem 
steenhard en onbereikbaar voor 
de eigen keeper van Hoolwerff 
binnen gekopt. 0-1.
Merkwaardig was dat, daar waar 

je zou verwachten dat FCU hier 
vertrouwen uit zo putten en naar-
stig de weg naar het goal van As-
sendelft zou zoeken, er het te-
genovergestelde gebeurde. De 
thuisploeg herpakte zich en aan 
de kant van FCU werd het allengs 
slordiger. Steeds vaker was er bal-
verlies en belandde goedbedoel-
de passes naar voren in de voeten 
van zwart-wit gestreepten. 
Het gaf de thuisploeg steeds meer 
het vertrouwen dat de achter-
stand gerepareerd kon worden. 
Zo moet er in de rust ook over 
gesproken zijn in de kleedkamer 
want het team van coach Dekker 
vloog uit de startblokken. Fel en 
fanatiek jagend werd FCU onder 
druk gezet, was er hier en daar de 
provocatie met als doel de tegen-
stander uit zijn spel te halen. Bij-
na bezweek FC Uitgeest, zoals in 
de 55e minuut toen Tinus Putter 
de bal ternauwernood van de lijn 
wist te halen. Langzaam slaagde 

Nieuws van de 
Bridgeclub
Uitgeest - Goh, wat hebben we 
een mooie sport gezien, deze 
week, op de Olympische Winter-
spelen. Sven zakte door het ijs, 
en Esmee Visser hengelde een 
prachtige gouden medaille naar 
boven. Ziet u haar nog zitten, 
glunderend, boven op de schou-
ders van haar trainer? En ook 
wij van de BCU beleefden afge-
lopen woensdag weer prachti-
ge bridgesport. In de E-lijn zie je 
het effect van op de club spelen. 
Scoorden zij twee avonden te-
rug nog onder de 40%, nu werd 
de schroom resoluut afgewor-
pen, en lieten Ans en Cees Lub-
bers hun ware gezicht zien, en 
de anderen van de E-lijn een poe-
pie ruiken, met een score van bij-
na 63%. Doorgaan zo! In de D-lijn 
een mooi percentage, boven de 
65%, voor Willy van der Schaaf-
Laura Bos. In de B-lijn won met 
ruim 64% een gelegenheidskop-
pel, Siebren Graafsma-Ruud Berk-
hout. Het is altijd weer de vraag 
hoe dat nou kan, zo’n winnend 
gelegenheidskoppel. Zijn ze extra 
geconcentreerd? Met die weder-
zijds vreemde ogen die dwingen? 
Of blij dat ze een keer niet met 
hun vaste partner hoeven spe-
len? We gaan het navragen. En 
dan nog twee wonderlijke scores. 
In de C-lijn halen Joop en Fieneke 
de Beer de hoogste score van de 
avond, met een dikke 68%. Maar 
als ik me goed herinner, speelden 
zij vorige week in de D-lijn (waar 
zij ook wonnen). Zijn zij tussen-
door gepromoveerd? Of heeft 
de wedstrijdleiding ze hoger ge-
plaatst om een gat in lijn C te vul-
len? 
Nou ja, ze speelden hoger, en 
dachten: laten we dan ook maar 
hoger scoren! Da’s pas taktiek. 
En de tweede wonderlijke sco-
re? Dat was in de A-lijn. Jan Sine-
mus-Wim Weber scoren niet voor 
het eerst, en hopelijk niet voor 
het laatst, het hoogst in de A-lijn. 
De mannen spelen een eenvou-
dig systeem, reverse komt daar-
in niet voor, maar wel rechtoe-
rechtan! No nonsense.  En afge-
lopen woensdag was het weer 
eens zover: alle dikke nekken 
naar huis gestuurd. Het ontbrak 
er nog maar aan dat er na afloop 
een rondedans werd gemaakt, 
met Wim Weber op de schouders 
van Jan Sinemus (andersom be-
schouw ik als niet mogelijk). Ik zie 
het zo voor mij. U ook?

Hieronder ziet u de beste drie van 
iedere lijn.

A-lijn: 1 Jan Sinemus-Wim Weber 
63,75%, 2 Klaas de Groot-Peter 
Kossen 61,67%, 3 Harry Twaalfho-
ven-Paul Wijte 57,92%;

B-lijn: 1 Siebren Graafsma-Ruud 
Berkhout 64,17%, 2 Marian de 
Vries-Truus Jansen 61,25%, 3 Ans 
Stephan-Corrie Nijsen 59,58%;

C-lijn: 1 Joop de Beer-Fieneke de 
Beer 68,33%, 2 Tineke van Sam-
beek-Gré Krom 66,25%, 3 André 
Hermans-Bert van der Pol 64,58%;

D-lijn: 1 Willy van der Schaaf-Lau-
ra Bos 65,42%, 2 Riny van Wijk-
Anton van Wijk 55,00%, 3/4 Ma-
rianne de Groot-Hans Kollerie 
54,58%, 3/4 Will Griffith-Nicolette 
Derks 54,58%;

E-lijn: 1 Ans Lubbers-Cees Lub-
bers 62,96%, 2 Jolande Piersma-
Henk de Wildt 60,19%, 3 Anne-
marie Sleutelberg - Swart-Tiny 
van der Eng 52,78%.
(Paul Wijte)

Kerkdienst 
Protestantse 

gemeente
Uitgeest - De dienst van de Pro-
testantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 25 febru-
ari plaats in de kerk op de Castri-
cummerweg in Uitgeest, aanvang 
19.30 uur. Avonduur, meditatieve 
viering met de Cantorij.

FCU er weer in om het initiatief 
naar zich toe te trekken met na-
me vanwege het sterke optreden 
van de verdediging vandaag. Zij 
van Assendelft deden aandoen-
lijk hun best om de gelijkmaker te 
bewerkstelligen maar dat zat er 
helaas voor hen niet meer in. Zo 
won FC Uitgeest eindelijk weer 
eens een uitwedstrijd in en bij vv 
Assendelft. Na het laatste fluitsig-
naal van scheidsrechter Takacs 
werden sportief de handen ge-
schud en besloten om gezamen-
lijk de inmiddels stampvolle en 
gezellige kantine van de thuis-
club in te gaan waar de aanhan-
gers van beide clubs een gezellig 
feestje aan het vieren waren. Het 
bleef nog lang onrustig in Assen-
delft. Ook dat hoort bij een derby. 
(De Afvallende Bal)
FC Uitgeest: Roos, de Wit, 
Groen, Vrouwe, Hopman, Smit, 
Olgers, Putter, Muzo (78e Brou-
wer), Adrichem (84e Yeboah) , 
Duijn. 

Zaterdag 24 februari 
Jongens:
Zandvoort s.v. JO17-1-FC Uitgeest JO17-2  10:30
FC Uitgeest JO15-6-Egmondia JO15-1 13:00
FC Uitgeest JO13-5-SVIJ JO13-1 11:30
Egmondia JO12-1-FC Uitgeest JO12-1 11:00
FC Uitgeest JO11-2 -Jong Holland JO11-2 10:15
IJmuiden  vv. JO8-4-FC Uitgeest JO8-3  09:00
Meisjes:
CJVV MO17-1-FC Uitgeest MO17-1  11:30
FC Uitgeest MO17-2 -HSV MO17-1 11:30
G-team:
Koninklijke HFC G1-FC Uitgeest G1  12:00

Zondag 25 februari 
Senioren:
FC Uitgeest 1-EDO hfc 1 14:00
VVIJ 2-FC Uitgeest 2 ZO 10:45
FC Uitgeest 4-Zeevogels 2 10:00
Koedijk 5-FC Uitgeest 5 ZO 12:00
Egmondia 3-FC Uitgeest 6 ZO 10:30
FC Uitgeest 7-Knollendam 2 12:30
FC Uitgeest 9 Alcmaria Victrix 5 12:30
FC Uitgeest 11-SVA 6 10:00
RCZ 5-FC Uitgeest 13 ZO 11:30

Uitgeest Vrouwen blijven 
steken op gelijkspel
Uitgeest - In een pittige wed-
strijd in het zonovergoten Hille-
gom is FC Uitgeest Vrouwen 1 er 
net niet in geslaagd ook het der-
de duel van 2018 in een overwin-
ning om te zetten. Na een 0-2 
voorsprong bij rust stond er uit-
eindelijk een 2-2 eindstand op 
het scorebord.
Trainer/coach Frits Walsmit moest 
ziek verstek laten gaan, waardoor 
Cok Vrouwe vanuit de dug-out 
de troepen aanstuurde in de Bol-
lenstreek. Onder zijn hoede was 
ook dochter Roos meegekomen, 
maar dat had ook anders kunnen 
lopen. ,,Het leek vanochtend wel 
een kennel bij ons boven”, aldus 
Cok over de hoestende Roos, die 
uiteindelijk ‘gewoon’ kon starten 
als linksback.
Met de weer fitte Tanja Langen-
dijk voor het eerst dit kalender-
jaar binnen de lijnen was de eer-
ste grote kans voor Sanne Kaan-
dorp. De rechtsbuiten zag haar 
inzet gekeerd door de keepster, 

die even later kansloos was op 
een schot van Daniëlle Kortekaas. 
De linksbuiten kapte zich behen-
dig vrij in het strafschopgebied 
en prikte in de verre hoek raak.
Anouk de Goede verdubbelde de 
marge, door een prachtig een-
tweetje met Daniëlle Kortekaas af 
te ronden met een pegel in de lin-
kerhoek. De snelle 1-2 was de op-
maat voor een uiterst spannen-
de tweede helft. Kelly Selvius was 
met een kopbal dicht bij de 1-3, 
die nog net door de keepster van 
Hillegom werd voorkomen.
Een makkelijk gegeven (en slim 
uitgelokte) strafschop betekende 
twintig minuten voor tijd de 2-2, 
waarna Uitgeest de grootste kan-
sen op de drie punten kreeg. Een 
volley van Lotte Smit en een hard 
schot in de korte hoek van Dani-
elle Kortekaas werden door de 
uitblinkende keepster op soms 
miraculeuze wijze onschadelijk 
gemaakt, terwijl ook Bo Smit een 
vrije doortocht vanaf de linker-

kant niet met de 2-3 kon bekro-
nen.

Woman of the Match: Roos Vrou-
we. Ondanks haar niet optimale 
fysieke gesteldheid leverde Roos 
verdedigend een sterke wedstrijd 
af en gaf ze de Hillegomse aanval-
sters geen meter ruimte. (Ronald 
Arends)

Tafeltennisnieuws
Uitgeest - Team 2 van TTVU nam 
het vorige week op tegen HBC 
4. Voor de jeugdige speler You-
ri Rasch is het toch even wennen 
om tegen senioren te spelen. Hij 
won weliswaar een game, maar 
verloor de set. Zijn tweede set 
was erg spannend met mooie bal-

wissels en spingeweld. Deze kon 
Youri in vijven veroveren. Tegen 
zijn laatste tegenstander verliep 
het een beetje als tegen de eer-
ste. Samen met zijn vader Patrick 
Rasch verloren ze de dubbel, 11-
5, 13-11 en 12-10, dus het scheel-
de niet veel. Patrick speelde zijn 
eerste twee games overtuigend 
en toen liep het niet meer lek-
ker en verloor hij de set. Ook te-
gen de overige twee tegenstan-
ders wilde het niet lukken. Jel-
le van Werkhoven die dit seizoen 
boven zich uitgroeit en veel leert 
door het invallen in de 2e klasse 
speelde de sterren van de hemel. 
De tegenstanders hadden totaal 
geen grip op het “Beest van Uit-
geest”. 6-4 winst voor HBC 4.

Team 4 speelde tegen VDO 4 in 
Uithoorn. Michel Switser won in 
vijven. Ook zijn tweede partij was 
in vijven, in zijn enkel spel bleef 
hij ongeslagen. Hij verloor alleen 
de dubbel met Rob de Boer waar-
in de laatste game zelfs met 11-
1. Rob was goed op dreef deze 
avond en verloor maar één set in 
vijven. Eugenie Rasch (foto) viel in 
uit de 6e klasse en was wel de ver-
rassing van de avond en behaal-
de één winstpunt. Hierdoor won 
Uitgeest met 4-6.
In de DUO Competite stonden Pe-
ter Middel en Eugenie Rasch te-
genover HTC 4 uit Hoofddorp. Pe-
ter Middel wist makkelijk een en-
kel te winnen. De dubbel samen 
met Eugenie was wel vechten en 
ze wonnen hem in de beslissende 
game met twee punten verschil. 
Helaas was de rest voor de tegen-
stander, 2-3 voor HTC 4.
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BURGERLIJKE STAND 
OVERLEDEN 
J. Holsbeeke, 89 jaar 
H.J. Meijer, 54 jaar 
J.H. Rozema, 66 jaar

GEBOREN 
Oscar Valkering, zoon van 
S.N.J. Valkering en V. Fasten
GETROUWD 
E.G. van Eersel en I.C. van der Meij

De voorjaarsvakantie staat weer voor 
de deur. Vorig jaar is er tijdens deze 
vakantie vaker dan normaal ingebro-
ken in Uitgeest. Om dit te voorkomen 
kunt u actie ondernemen:

- Vermeld niet op sociale media dat u  
 met vakantie bent. 
- Zorg ervoor dat op verschillen de  
 plekken, op verschillende tijden, in  
 huis (ook op de bovenverdieping)  
 licht brandt als het donker is. Dat  
 kan met behulp van een schakelklok. 
- Vertel de buren dat u met vakan-
 tie gaat, zodat zij een oogje in het  
 zeil kunnen houden en voor de post  

 en planten kunnen zorgen. Vraag  
 hen ook om ’s avonds de gordijnen  
 dicht te doen en ’s ochtends weer te  
 openen. 
- Plaats tijdens uw vakantie een 
 auto  op de oprit of voor de deur: 
 een eventuele tweede auto van uzelf  
 of die van uw buren. 
- Laat wat speelgoed rondslingeren op  
 de grond, zet wat koffiekopjes op 
 tafel en laat er een krant liggen, 
 zodat het huis een bewoonde indruk  
 maakt.

Meer informatie kunt u vinden op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Openbare politieke debat-
ten op 8 en 15 maart

De onderwerpen die op 8 maart aan 
de orde komen zijn: bestuur, welzijn, 
zorg, sport, jongeren, ouderen, en 
cultuur (in Uitgeest). Het programma 
wordt nog nader bekendgemaakt. Wie 
vragen heeft aan politieke partijen kan 
deze vóór 6 maart aanleveren op on-
derstaand e-mailadres. Waar mogelijk 
worden deze in het debat ingebracht.

15 maart 
De bijeenkomst van 15 maart gaat 
over twee landelijk en lokaal belang-
rijke thema’s: verduurzaming en wo-
ningbouw. De avond wordt georga-
niseerd met Bouwend Nederland en 
ook bedrijven uit de regio zijn uitge-
nodigd. De avond in de protestant-
se kerk aan de Castricummerweg be-

gint om 19.30 uur; vanaf 19.00 is de 
inloop.

Vragen en informatie
A.P.A. Koolen, griffier 
gemeenteraad Uitgeest, 
e-mail: griffie@uitgeest.nl

Verzoek verwijderen  
auto achter sporthal 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart vinden 
twee openbare politieke debatten plaats. Het eerste is op donderdag 8 
maart tussen de lijsttrekkers van de politieke partijen in Uitgeest. Dat 
gebeurt vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis van Uitgeest. Het tweede 
debat is op donderdag 15 maart in de protestantse kerk. Dat begint om 
19.30 uur. Het thema is dan verduurzaming en woningbouw. Inwoners 
zijn van harte welkom op beide avonden.

!

Voorjaarsvakantie? 
Houd inbrekers buiten!

Openbare politieke debatten 
 
8 maart, 20.00 uur. Gemeentehuis 
 
15 maart, 19.30 uur. (inloop 19.00 
uur) Protestantse kerk 
 
Koffie en thee staan klaar!

De kosten verbonden aan het verwij-
deren en opslaan van de auto worden 
verhaald op de rechthebbende. De au-
to wordt voor een termijn van 13 we-
ken opgeslagen bij de firma Garage-
bedrijf Takel- en Bergingsdienst van 
der Eng te Heemskerk. Daarna zal tot 
vernietiging van het voertuig worden 
overgegaan. De rechthebbende op de 
auto kan na deze publicatie contact 
opnemen met de behandelend amb-

tenaar, mevrouw R. Schipper. Zij is te 
bereiken op 14 0251. De rechtheb-
bende kan de auto, na het voldoen 
van de gemaakte kosten, meenemen. 
Op grond van het bepaalde in de Al-
gemene wet bestuursrecht kunnen be-
langhebbenden tegen dit besluit bin-
nen zes weken na de dag van de pu-
blicatie van dit bericht, een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij het 
college. 

Met toepassing van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:24 van de Al-
gemene wet bestuursrecht is de gemeente Uitgeest voornemens, een au-
to (merk Jaguar) zonder kentekenplaten, geparkeerd op een parkeervak 
aan de Geesterweg in Uitgeest (achter de sporthal), te laten verwijderen 
op 26 februari 2018. Deze auto staat geparkeerd in strijd met artikel 2 
van de Parkeerexcessenverordening 1973 Uitgeest en artikel 40 van de 
Wegenverkeerswet 1994. De rechthebbende van de auto heeft de tijd tot 
en met 25 februari 2018 om de auto zelf te verwijderen. 

In opdracht van ProRail wordt de haag 
achter het geluidscherm bij de Kruis-
kamplaan verwijderd. Dit is noodza-

kelijk op grond van nieuwe regelge-
ving. De klimop op het geluidscherm 
blijft ongemoeid.

Beplanting Kruiskamplaan

Senioren, chauffeurs met rijbewijs 
C/D/E en overige automobilisten die 
voor verlenging van hun rijbewijs 
moeten worden gekeurd, kunnen hier-
voor op 26 februari en 26 maart te-
recht in het Cultureel Centrum aan de 
Hogeweg 8. Schikt de datum u niet 
dan zijn er andere mogelijkheden in 
de regio. 

Voor senioren kost de keuring € 35,00 
en voor chauffeurs tot 75 jaar met rij-
bewijs C/D/E is het tarief € 55,00.  
Voor informatie en een afspraak belt u 

tijdens kantooruren naar het landelij-
ke afsprakenbureau van Regelzorg Rij-
bewijskeuringen: 
Het advies is om minstens vier maan-
den voor het verlopen van de geldig-
heid van het rijbewijs een afspraak 
te maken voor een keuring. Veel ge-
meenten verstrekken geen keurings-
formulieren (Eigen Verklaring met Ge-
neeskundig Verslag) meer en verwij-
zen naar het CBR. De Eigen Verklaring 
is echter ook verkrijgbaar bij Regel-
zorg en kost € 41,00.  

Rijbewijskeuringen

Sinds 14 februari 2018 zijn R. Kumar (afkomstig uit India), A.A. Toon (Verenigd 
Koninkrijk), O. Türemiş en T. Türemiş (Turkije) officieel Nederlanders. Na onder-
tekening van de Verklaring van Verbondenheid verraste burgemeester Wen-
dy Verkleij hen met een boeket bloemen en een kookboek met Nederlandse re-
cepten.

NATURALISATIE 
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