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De laatste krant
Uitgeest - Voor u ligt de laat-
ste editie van de Uitgeester 
Courant. Naar de toekomst 
toe en ook in het belang van 
de lezer is het bundelen van 
de krachten in dorpen als 
Uitgeest, Castricum en Hei-
loo het beste voor iedereen. 
Voortaan valt dus alleen de 
Uitgeester nog wekelijks op 
uw deurmat. Een woord van 
dank is op zijn plaats voor 
iedereen die onze krant re-
gelmatig van kopij voorzag. 
Een speciaal woord van dank 
gaat naar Ger Bus en Moni-
que Teeling voor hun immer 
positieve inzet. De prachtige 
foto’s van Ger en de redacti-
onele bijdragen en columns 
van Monique zorgden altijd 
voor veel positieve reacties. 
Gelukkig kan Monique haar 
columns voortzetten in de 
Uitgeester.
En uiteraard is er ook een 
woord van dank aan u, onze 
lezers. Het ga u goed!
 
Het team van de Uitgeester 
Courant 

Brandstichting 
in woning

Uitgeest - In de nacht van 
vrijdag op zaterdag om-
streeks half vieruur werd 
door een brand-/rook-alarm 
een beginnende brand ont-
dekt bij de voordeur van een 
woning aan de Kruiskam-
plaan. Iemand heeft via de 
brievenbus van de woning 
een stuk brandend papier 
naar binnen gegooid, waar-
door de deurmat vlam vatte 
en de voordeur aan de bin-
nenzijde in brand vloog. Een 
geluk bij een ongeluk was 
het dat de brand zich niet 
verder uitbreidde dan de 
voordeur. 
De bewoner was op vakan-
tie. Dit had zoveel slechter 
kunnen a� open. De politie 
heeft dan ook een onder-
zoek ingesteld. 
Indien iemand wat ver-
dachts gezien heeft wordt 
hij of zij verzocht zich te mel-
den als getuige. Dit kan via 
het nummer 0900-8844 of 
via de wijkagenten Frans 
Pals en Adrie Schaap.

KORT NIEUWS:

 Volle bak in Lees Lokaal 
bij voorleesfeestje

 Groen moet het 
ontgelden

 Gaslekkage op de 
Meldijk

DEZE WEEK:

Bijzonder feestje in Geesterheem

28 februari 2018

Uitgeest - Het begint een mooie 
traditie te worden: de playback-
show in Geesterheem. Zowel de 
bewoners als het personeel le-
vener weken naartoe. Donder-
dag was het zo ver. Geweldige ‘ar-
tiesten’ betraden het podium zo-

als André van Duin, Imca Marina, 
de Cats, André Hazes, de cast van 
The Sound of Music, Lady Gaga, 
Luv en de Duinstappers.
Kaaswinkel De Raat verraste de-
ze middag op een kaasplankje tij-
dens de pauze.

Na het laatste nummer kregen de 
uitvoerende artiesten een bloe-
metje aan geboden en tenslot-
te was er voor iedereen nog een 
broodje kroket.
Iedereen genoot met volle teu-
gen. (Ger Bus)

Courant
Toen ik zeven jaar geleden vanwege malaise in de gezond-
heidszorg het ziekenhuis als � exwerker (en vele met mij) 
moest verlaten, dacht ik snel weer ander werk te hebben.
Ik mailde mijn CV naar ziekenhuizen in de regio en kreeg stee-
vast nee op het request, op sommige mails kreeg ik gewoon 
helemaal geen antwoord. Een ding werd mij pijnlijk duide-
lijk, boven de 50 ben je zo goed als dood op de arbeidsmarkt. 
Wat nu? Omdat ik altijd in het ziekenhuis had gewerkt, dacht 
ik dat juist dát mijn ding was en niets anders. Huishoudelijke 
activiteiten, ko�  eleuten met vriendinnen was voor even pri-
ma maar gaven mij niet genoeg voldoening. Ik moest out of 
the box denken over wat ik echt leuk vond en kwam door mijn 
zus in aanraking met trainingsacteren. Na het behalen van de 
benodigde papieren ging ik hiermee freelance aan de slag. On-
dertussen verscheen in de Uitgeester Courant een oproep ‘Cor-
respondent in Uitgeest gezocht’. Ik las de vacature hardop aan 
mijn man voor maar legde het krantje weg. Ik was geen corres-
pondent en had geen enkele ervaring, ze zouden mij aan zien 
komen! Toen ik drie dagen later de krantenbak opruimde, zag 
ik de oproep weer en besloot te mailen. Voor ik het wist zat ik 
in IJmuiden op gesprek met twee door de krantenwol geverf-
de vrouwen. Ik werd tot mijn grote verbazing aangenomen en 
omdat de krantenwereld een totaal onbekende voor mij was, 
vroeg ik een ochtendje mee te mogen lopen op de redactie. 
Hier ontvouwde zich een ingewikkelde ‘commerciële-� lteren-
passenenmeten-wereld’ aan mij waar ik de ballen van snapte. 
Met mijn fototoestel (ik was in ene ook fotograaf) bezocht ik 
veelal enthousiaste Uitgeesters die graag iets vertelden over 
hun passie, werk of hobby. Redacteuren leerden mij geduldig 
hoe redactie te schrijven, corrigeerden waar nodig en stimu-
leerden altijd positief. Het duurde niet lang voor ik werd aan-
gesproken op straat als men iets te melden had voor de krant. 
Maar er waren ook mensen die aan mijn deur verschenen met 
een dringende klacht over een of ander, alles uitgeschreven 
op een priegelig kladje. Ik moest dan uitleggen dat ik de krant 
niet persoonlijk drukte in mijn achtertuin en dat er met de re-
dactie overlegd diende te worden. Als correspondent word je 
vaak uitgenodigd en sta je overal met je snu� erd vooraan. Je 
hoort soms dingen die niet netjes zijn maar die je wel netjes 
moet opschrijven. Later startte mijn column die eerst een keer 
per maand  verscheen en vervolgens wekelijks werd geplaatst. 
En nee lieve lezers ik verzin het niet, de beschreven gebeurte-
nissen vinden echt plaats. 
Hoewel ik vanachter de computer con-
tact met de redactie onderhield, werden 
de redactieleden dierbare collega’s op af-
stand. Nu gaat de Courant samenwerken 
met De Uitgeester, de krachten worden 
gebundeld. Inmiddels werk ik weer in het 
ziekenhuis en verhuist mijn column naar 
De Uitgeester. Ik ben dus minder dood 
dan ik dacht.  

Monique Teeling

Column

Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest
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COLOFON

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

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

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Bromfiets 
gestolen
Uitgeest - Op woensdag 21 fe-
bruari werd tussen 07.00 uur en 
15.30 uur een bromfiets, merk 
Piaggio, weggenomen vanaf het 
Stationsplein. Kenteken: DJF10V.

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 28 februari: 19.00 uur 
H. Eucharistieviering in de kapel.
Vrijdag 2 maart: 15.00 uur Kruis-
weg en 19.00 uur H. Eucharistie-
viering in Geesterheem.
Zondag4 maart: 09.00 uur H. Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo 
en met kinderkerk.

Volle bak in Lees Lokaal
Uitgeest - Tineke van Theater 
Poppekus kwam zaterdag 2i met 
een heleboel poppen naar Lees 
Lokaal en zij nam de aanwezige 
kinderen mee op een spannend 
avontuur waarin twee muizen en 
een touw de hoofdrol speelden.
Met de hulp van niet één, niet 
twee, niet drie maar bijna alle 
aanwezige kinderen bracht zij het 
boek ‘Mijn held’ van Ingrid en Die-

ter Schubert tot leven.
De kinderen die dat wilden 
mochten allemaal een rol spelen. 
Zo waren er ook nog een kameel, 
drie boeven, een heleboel vissen 
en een boze kat nodig.  
Natuurlijk kon je ook gewoon 
luisteren en kijken naar het ver-
haal.
Na afloop mochten de kinde-
ren even op de foto en konden 

er weer een paar jeugdige vrien-
den van Lees Lokaal worden bij-
geschreven.
Vanaf zaterdag 7 april komt Tine-
ke voortaan iedere eerste zater-
dag van de maand om 14:00 uur 
samen met de poppen van The-
ater Poppekus naar Lees Lokaal. 
Aan de reacties van ouders en 
kinderen te horen wordt het ook 
dan vast weer volle bak.

Expositie foto-cursisten in De Zwaan
Uitgeest  - Vorige week dinsdag-
avond opende wethouder de 
Vink-Hartog een bijzondere foto-
expositie in De Zwaan. De foto’s 
zijn gemaakt door cursisten van 
Annemiek Zoetmulder. Zeven 
jaar geleden stopte zij als pro-
fessioneel fotograaf maar het be-
gn weer te kriebelen, zoals zij zelf 
vertelde en daarom is ze een fo-
tografie-cursus gaan geven bij de 
Stichting Uitgeester Senioren.
De fotocursus vindt tweemaal 

per maand plaats. Er zijn twee 
groepen. De ene groep komt el-
ke tweede dinsdag van de maand 
bij elkaar, de andere groep elke 
laatste dinsdag van de maand.
Het aantal cursisten bestaat mo-
menteel uit 28 personen. ,,Iedere 
maand hebben we ander thema’’, 
vertelt de docente. ,,Een ieder le-
vert dan drie foto’s in met dat the-
ma en dan wordt de foto hoofd-
zakelijk beoordeeld op compo-
sitie en veel minder op techniek, 

omdat iedereen een andere ca-
mera heeft. De mens achter de 
Camera maakt de foto, is mijn 
motto. Ook het sociaal aspect is 
belangrijk hierin.’’

Na het officiële gedeelte was er 
een samen zijn met het uitwisse-
len van kennis. 
De 16 geëxposeerde foto’s van 
de cursisten zijn te bezichtigen in 
Dorpshuis de Zwaan tot en met 
13 april. (Ger Bus)

Nieuws van de Bridgeclub
Uitgeest - Als ik in het weekein-
de voor de boodschapjes naar de 
Dekamarkt loop, kom ik langs het 
bloemenkraampje op de hoek 
Hogeweg-Beatrixlaan. Nou koop 
ik eigenlijk (bijna) nooit bloe-
men (ik krijg ze ook bijna nooit) 
maar toch trekt het kraampje al-
tijd de aandacht. Sowieso door-
dat er altijd vriendelijk gegroet 
wordt maar vooral omdat hun 
huisfilosoof elke week een le-
venswijsheid op hun schoolbord 
kalkt. Deze week: ‘Beter een leven 
vol fouten dan een hart vol met 
spijt’. Als je een zekere leeftijd 
hebt bereikt, weet je hoe waar 
dit aforisme is. En als je dan ook 
nog bridge speelt, dan  geldt dat 
in het kwadraat, want iedereen 
maakt fouten bij bridge. Je moet 
namelijk keuzes maken, meestal 
te beredeneren, verstandige keu-
zes, soms beredeneerde gokken, 
en soms een keuze gebaseerd op 
gevoel. Ook wel genoemd: blinde 
gok. En gaat dat altijd goed? Nee, 
natuurlijk niet. En moet je die 
keuzes dan maar niet maken. Ook 
niet, natuurlijk, want juist daar ga 

je spijt van krijgen. Kortom, maak 
keuzes, maak fouten, en leer. En 
vervolgens herken je de goe-
de bridgekoppels aan de wijze 
waarop de partner omgaat met 
de keuzes die de ander gemaakt 
heeft. Er zijn er die 7 spellen later 
nog sputteren: ‘Ja maar, als jij toen 
gewoon met harten was uitgeko-
men ….’. Lekker gezellig! Er zijn er 
ook die zeggen: ‘Creatief bod was 
dat. Scoorde niet zo goed, maar 
op naar het volgende spel!’, ener-
zijds wetend dat ze zelf ook niet 
altijd alles goed doen, maar an-
derzijds gewoon de keuze van de 
partner respecterend. Afijn, het 
lijkt dus het gewone leven wel. 
En tot zover de wijze lessen van 
een bridgekrabbelaar. Die lessen 
zijn afgelopen woensdag vakkun-
dig toegepast door onderstaande 
bridgekoppels. Om er enkelen te 
noemen: in de E-lijn een mooie 
score, ruim 60%, van Ageeth en 
Tiny van der Eng. En ook Ger van 
Andel-Rob de Neef halen, in de D, 
weer eens goed uit met een dikke 
65%. Maar de hoogste score van 
de avond was in de A-lijn waar 

Klaas de Groot-Peter Kossen bijna 
65,5% scoren. Wie houdt de man-
nen nog tegen op weg naar een 
nieuwe titel?

De uitslagen:

A-lijn: 1 Klaas de Groot-Peter 
Kossen 65,42%, 2 Carien Willem-
se-Jaap Willemse 63,33%, 3 Harry 
Twaalfhoven-Paul Wijte 55,42%;
B-lijn: 1 Auke Hulshof-Gonny 
Hulshof 63,33%, 2 Siebren Graaf-
sma-Ruud Berkhout 58,75%, 3 
Milja van den Booren-Jeanne Ad-
miraal 55,83%;
C-lijn: 1/2 Tineke van Sambeek-
Gré Krom 58,75%, 1/2 Ria Bee-
rens-Riet Meyer 58,75%, 3 Elly 
Stuijt-Aad Stuijt 57,50%;
D-lijn: 1 Ger van Andel-Rob de 
Neef 65,10%, 2 Will Griffith-Plonie 
Lamers 59,38%, 3/4 Joop de Beer-
Fieneke de Beer 52,08%, 3/4 Wies 
de Wit-Annie Nijman 52,08%;
E-lijn: 1 Agaath van der Eng-Tiny 
van der Eng 60,19%, 2 Ans Lub-
bers-Cees Lubbers 55,56%, 3 Sie-
tje Landman-Gretha Bakkum 
54,63%.

Uitgeest - Gitarist/pianist/song-
writer Frank Blueka is zaterdag 
10 maart te gast in De Zwaan. Hij 
brengt een muzikale complot-
theorie tot leven over Tom Waits 
en Neil Young. Twee iconen in de 
popmuziek die een geheime ont-
moeting hebben in een oud café 
in San Diego aan de Amerikaan-
se westkust.

Zowel Neil Young als Tom Waits 
hebben het aanbod gehad om 
zich bij leven dood te laten ver-
klaren. Verheug uzelf op een 
spannende muzikale voorstel-
ling, vol onverwachte en verras-
sende wendingen. De stijl van 
beide iconen wordt over elkaar 
gelegd en door elkaar gescho-
ven en tot grote hoogte gestuwd 

door piano, gitaar en stem. En on-
derweg is daar het mooie van de 
stilte, de ingetogenheid, het in-
tieme, de fluistering.  Vergeet de 
tijd en geniet van een wereld die 
hier is en toch daar…

Aanvang 20.15 uur. De toegangs-
prijs is € 13,50, vrienden van de 
Zwaan Cultureel krijgen € 2,50 
korting. 

Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits nog 
beschikbaar), of via de online 
kaartverkoop. Voor meer infor-
matie en andere voorstellingen 
zie de website van De Zwaan Cul-
tureel (www.dezwaancultureel.
nl). (foto: M.P.I. van Oort/Wilson 
& Picket)

Inzamelactie Wecycle:
Goed doel maakt kans 
op duizend euro
Uitgeest - Inwoners van de ge-
meente Uitgeest die binnenkort 
afgedankte elektrische apparaten 
of spaarlampen (e-waste) inleve-
ren bij hun milieustraat, kunnen 
daarmee een lokaal goed doel 
ondersteunen. Vanaf Konings-
dag doet de gemeente mee met 
de Wecycle-inzamelactie, waar-
mee een lokaal goed doel kans 
maakt op een sponsorcheque 
van duizend euro. De gemeen-
te moet vóór 14 april de keuze 
voor het lokale goede doel door-
geven. Wecycle organiseert de in-
zameling en recycling van e-was-
te in Nederland. Elke partnerge-
meente van Wecycle kan tot 14 
april zelf een lokaal goed doel 
kiezen dat kans maakt op een 
sponsorcheque. Indien de ge-
meente geen keuze maakt, is de 
lokale Oranjevereniging het goe-
de doel. In meerdere gemeenten 
doen inwoners suggesties aan 
hun gemeente voor het goede 
doel of vraagt de gemeente aan 

inwoners om suggesties. De in-
zamelactie loopt vanaf de dag na 
Koningsdag 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, ont-
vangen een Wecycle-sponsor-
cheque van duizend euro voor 
het gekozen lokale goede doel. 
Meer informatie is op www.wecy-
cle.nl/inleveren te vinden. 

De inzamelactie in de gemeen-
te is gericht op het inleveren van 
vooral afgedankte kleine elektri-
sche apparaten en spaarlampen 
op de milieustraat. Deze produc-
ten worden nog vaak vergeten bij 
het bezoek aan de milieustraat of 
weggegooid.

Muzikale complottheorie
Waits meets Young bij 
De Zwaan Cultureel
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We willen nog even reage-
ren op dat verbazingwek-
kende artikel: ‘’Het kan wel 
op de Paltrok’’ van de heer 
Brouwer. Heeft de heer 
Brouwer zand in zijn ogen? 
Moet hij naar Specsavers? 
Of heeft hij meer verstand 
van zaken dan het onder-
zoekbureau dat daar uitge-
breid naar heeft gekeken??
Hoe lang moeten we nog 
wachten op al het touw-
trekkerij van de gemeente-
raad? Wanneer gaan ze nu 
eens knopen doorhakken? 
Hoe lang moeten de kleu-
ters nog in koude noodlo-
kalen zitten? Gaat het ten-
slotte niet om de toekomst 
van onze ouderen en kin-
deren?
Wat is nu belangrijker, een 
mooi I.K.C. in het centrum 
van Uitgeest waar heel veel 
mensen dagelijks gebruik 
van kunnen maken, of een 
ijsbaan waar misschien 
twee dagen in een jaar op 
geschaatst kan worden?
Trouwens in welke ge-
meente vind je een ijsbaan 
midden in het centrum? 
Nergens! 
Dit kan bij ons toch ook op 
een andere plek gereali-
seerd worden!
Hopelijk komt de gemeen-
teraad na de verkiezingen 
eindelijk tot een goede be-
slissing! Stem op de juiste 
partij!

Jaap en Annemarie Zon-
neveld, Uitgeest

LEZERSPOST

Het kan niet 
op de Paltrok!

Inbraak in auto
Uitgeest - Op vrijdag 23 februari 
werd er tussen 19.00 uur en 21.20 
uur een achterruit vernield van 
een personenauto van het merk 
BMW die stond op de Westerwerf. 
Vervolgens heeft men uit de auto 
een aantal goederen weggeno-
men waaronder twee HP laptops.

Stille Omgang
Uitgeest - Uitgeest gaat in de 
nacht van 17 op 18 maart lopend 
of per bus naar de Stille Omgang 
in Amsterdam. Het thema is dit 
jaar: ‘Eucharistie is Leven’.
Gaat men lopend, dan is er om 
15.00 uur een wegzendzegen 
voor de pelgrims. Voor diegenen 
die per bus gaan is er om 20.30 
uur een korte lof en daarna ver-
trek.
Om 22.15 uur is de Eucharistie-
viering in de Krijtberg Kerk; 23.30 
uur Stille Omgang lopen; 00.30 
uur ko�  e, thee en broodjes in de 
Lutherse Kapel aan het Spui; ver-
trek naar huis 01.15 uur.
Opgave tot 11 maart in verband 
met de bus reservering, bij con-
tactpersoon mevrouw A. Kager: 
tel. 075-6878618.

Kerkdienst 
Protestantse 

gemeente
Uitgeest - De dienst van de Pro-
testantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 4 maart 
plaats in de kerk op het Dielof-
slaantje Akersloot, aanvang 10.00 
uur. Voorganger is ds. M. de Vries.

ZIE ONZE SITE: 
UITGEESTERCOURANT.NL

Rode Kruis Ziekenhuis steunt zaak 
tegen tabaksindustrie
Beverwijk - Namens Zorg van de 
Zaak en haar dochteronderne-
ming het Rode Kruis Ziekenhuis 
Beverwijk wordt aangifte gedaan 
in de lopende procedure van Bé-
nédicte Ficq, Anne Marie van 
Veen, anderen, andere instellin-
gen en beroepsgroepen tegen de 
vier tabaksproducenten en hun 
leidinggevers. 
Zorg van de Zaak en het Ro-
de Kruis Ziekenhuis (RKZ) zetten 
zich in voor het geluk van men-
sen door het verbeteren van de 
gezondheid en de participatie in 
de maatschappij. Het voorkomen 
van ziektes is daarbij een belang-
rijk streven. Jaap van den Heu-
vel, voorzitter Raad van Bestuur 
RKZ: ,,Dit streven wordt ernstig 
tegengewerkt doordat de tabaks-
producenten mensen verslaafd 
maakt en houdt aan haar ver-

slavende product. Terwijl ze we-
ten dat het de gebruikers ernsti-
ge schade toebrengt aan hun ge-
zondheid, niet zelden met voor-
tijdige dood als gevolg. De toe-
name van ziektes en de afname 
van participatie leidt tot enorme 
maatschappelijke kosten. Dat zet 
de kwaliteit, toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van de zorg ern-
stig onder druk.’’

In 2016 deden longkankerpatiënt 
Anne Marie van Veen en advo-
caat Bénédicte Ficq voor het eerst 
aangifte tegen de producenten 
Phillip Morris, British American 
Tobacco, Imperial Tobacco en Ja-
pan Tobacco. ‘Zware mishande-
ling met de dood tot gevolg’, ‘op-
zettelijke benadeling van de ge-
zondheidszorg’ en ‘valsheid in ge-
schrifte’ vormen de inhoud van 

die aanklacht. De aangifte door 
het RKZ wordt gedaan van dezelf-
de strafbare feiten zoals in deze 
initiële aangiften is omschreven.
Pauline Dekker, longarts Rook-
stoppoli RKZ en mede auteur van 
het boek Nederland Stopt! Met 
roken: ,,Op de pakjes lees je dat je 
kans hebt op enge ziektes maar 
hoe groot die kans is weten Ne-
derlanders niet. Iedereen weet 
wel dat je er longkanker van kunt 
krijgen maar dat bijvoorbeeld 
ook de helft van de blaaskankers 
door het roken komt, weet men 
niet. De helft van de rokers sterft 
aan deze verslaving. Een kwart 
van de rokers sterft voor zijn pen-
sioen maar ook beginnen nog 
steeds te veel kinderen met ro-
ken. Door alleen pillen en pleis-
ters te gebruiken, kom je niet van 
het roken af.’’

Groen moet ‘t ongelden
Uitgeest - In opdracht van Pro-
Rail worden de haag en strui-
ken achter het geluidscherm bij 
de Kruiskamplaan en op het na-
tuurterrein van de Groene Drie-
hoek verwijderd langs het spoor. 

Dit is noodzakelijk op grond van 
nieuwe regelgeving aldus Pro-
Rail. Groen dat te dicht langs het 
spoor staat kan tot overlast lei-
den. De klimop op de geluids-
cherm blijft ongemoeid. (Ger Bus)

Gaslekkage op de Meldijk
Uitgeest - De brandweer werd 
vorige week woensdagavond 
rond half zeven met spoed ge-
alarmeerd voor een gaslekkage 
op de Meldijk in Uitgeest.
Op 12 februari is er begonnen 
met de werkzaamheden voor de 
herinrichting van de Meldijk. Vol-
gens buurtbewoners werd de 
gasleiding afgelopen maandag al 

geraakt maar omdat de nutsbe-
drijven bezig waren met het ver-
vangen van kabels en leidingen 
gingen de bewoners er vanuit dat 
het wel gerepareerd zou worden. 
Het lek werd toen inderdaad ge-
repareerd.
Maar de reparatie bleek toch niet 
afdoende waardoor de leiding 
woensdagavond toch weer ging 

lekken. Hierop werd door buurt-
bewoners de brandweer inge-
schakeld. 
Ter plaatse bleek de grootte van 
het lek mee te vallen. De brand-
weer heeft het lek provisorisch 
gedicht waarna een medewerker 
van Liander ter plaatse kwam om 
het lek goed af te dichten. (bron: 
www.112-uitgeest.nl)

Jubileum rommelmarkt 
BVV De Kennemers
Beverwijk - Voetbalvereniging 
BVV De Kennemers viert dit jaar 
haar 100-jarige bestaan. Voor de 
jaarlijkse rommelmarkt in de kan-
tine is dan ook letterlijk alles uit 
de kast, huis, schuur, garage en 
zolder gehaald om de bezoekers 
een gevarieerd aanbod te bieden. 
,,De kwaliteit van de aanwezige 
spullen is nog nooit zo hoog ge-
weest’’, constateert Muus Goed-
hart, de drijvende kracht achter 
de rommelmarkt. ,,De rommel-

markt heeft echt iedereen iets te 
bieden. Voor 1 euro entree kun-
nen de echte liefhebbers vrijdag-
avond 9 maart van 19.00 tot 21.00 
uur al hun slag slaan. Zaterdag 10 
maart is van 08.00 tot 12.00 uur 
de rommelmarkt gratis te bezoe-
ken. De bezoekers kunnen tijdens 
het ‘schatgraven’ ook terecht voor 
een lekker kopje ko�  e. Wij hopen 
op vele bezoekers en een goede 
opbrengst voor onze vereniging’’, 
lacht Goedhart.

 Toelichting:
Goede ondersteuning zwakkeren   

 en ouderen.
 Meer groen in het dorp.
 Meer participatie burgers.
 Handhaven waar nodig.
 Veiligheid verbeteren.
 Behoud winkelbestand.
 Behoud voorzieningen als 
 zwembad, dorpshuis etc.

PU kiest voor een sociaal en 
prettig leefbaar Uitgeest 

Dank aan alle vrijwilligers van zwembad de 
Zien.

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

Het kan anders! PU, lijst 1
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Dankzij fl inke uitbreiding software
Reparatie en nieuwe autosleutels 
voordelig bij De Sleutelkoning
Castricum - Sinds begin van dit 
jaar heeft De Sleutelkoning de 
software en  daarmee de moge-
lijkheden op het gebied van auto-
sleutels � ink uitgebreid. Hiervoor 
moest de opstelling in de win-
kel ook worden aangepast. Ieder-
een kan langskomen om een au-
tosleutel te laten repareren of bij 
verlies een nieuwe sleutel aan te 
scha� en. ,,En het is hier voorde-
liger dan bij de autodealer”, zegt 
Bob van Draanen, de eigenaar 
van de winkel. Het is bovendien 
handig dat er voor de winkel een 
laad- en losplaats is, zodat ik di-
rect uitkomst kan bieden.”

Door de elektronica is de auto 
van tegenwoordig een stuk in-
gewikkelder geworden. Auto-
sleutels hebben in het contact-
slot een computerchip die bij het 
starten contact maakt met de au-
to. Als die een verkeerde code 
verzendt, start de auto niet. Dit 
geldt bij standaard sleutels en bij 

de zogenaamde smart keys die 
op afstand de auto ontgrende-
len. De Steutelkoning biedt dan 
uitkomst. Ook een nieuwe sleu-
tel aanscha� en bij deze loka-
le slotenmaker kan veel geld be-
sparen. Bob programmeert een-
voudigweg een nieuwe code in. 
,,Het was natuurlijk een investe-
ring en het kostte tijd om te leren 
omgaan met de nieuwe software, 

maar sinds 1 januari zijn we volle-
dig operationeel. Het is mooi dat 
wij met deze service veel mensen 
geld kunnen laten besparen.” 
De Sleutelkoning is te vinden op 
de Dorpsstraat 58 in Castricum, 
tel.: 0251-652524. Kijk op www.
sleutelkoning.nl voor meer infor-
matie over alle diensten van dit 
bedrijf.

Dertig jaar Cosmo Hairstyling
Castricum - Cosmo Hairstyling 
bestaat dertig jaar. ,,Ongelofelijk 
hoe snel de tijd gaat”, zegt Maris-
ka die al 27 jaar bij de kapsalon 
werkzaam is. ,,In die tijd heb ik 
ontzettend veel geleerd in dit vak 
en zijn we blijven innoveren. Wij 
werken nu ook als Style Ambas-
sador en geven trainingen door 
heel Nederland.”

Mariska geniet er van dat in dit 
vak steeds nieuwe technieken 
ontwikkeld worden en daarmee 
ook uitdagingen om die tot in de 
puntjes onder de knie te krijgen. 
,,Het color-traject dat we gevolgd 
hebben samen met de olaplex 
behandelingen zorgt er voor dat 
bijna alles mogelijk is, zo ontzet-
tend gaaf!”, zegt zij enthousiast.
Op vrijdag 2 maart en donderdag 
15 maart is er bij Cosmo Hairsty-
ling een Vip-Day. ,,Onze klanten 
worden dan in de watten gelegd. 
Ze worden getrakteerd op een 
hapje en drankje. Er kan geko-
zen worden uit een van de kleur-
technieken, op dit moment zijn 

de balayage en hombre kleurin-
gen een grote trend. High of low 
lights of basic color met leuke nu-
ances er in zijn ook nog in. Hierna 
volgt een föhn-behandeling en 
gaan onze klanten op en top en 
met een leuk gevulde goodie bag 
naar huis.” Ook bij schoonheids-
specialiste Joyce worden klanten 
verwend. ,,De fresh-up die zij aan-
biedt zorgt voor een heerlijke rei-
niging van de huid. Door middel 
van een persoonlijke huidanaly-
se brengt Joyce in kaart wat de 
huid nodig heeft.” Bij nagelstylis-

te Marinella kan men terecht voor 
een shellac inclusief een para�  ne 
pakking. ,,De mooie glanzende 
shellac verstevigt de nagels, blijft 
ruim twee weken zitten en be-
schadigt de nagels niet. Para� nne 
pakking is een wax die de handen 
heerlijk zacht maken. Heel � jn bij 
reuma of een hele droge huid.² 
Cosmo Hairstyling is gevestigd 
op het Bakkerspleintje 24 Castri-
cum, tel.: 0251-659213. Ga naar 
http://cosmohairstyling.com om 
eenvoudig online een afspraak te 
maken.

Aansluiting bij Statiegeldalliantie
Regio - Nog veel te veel verpak-
kingen belanden naast de vuil-
nisbak. Daarom sluiten de ge-
meenten Bergen, Uitgeest, Castri-
cum en Heiloo zich aan bij de Sta-
tiegeldalliantie, die het Rijk op-
roept om statiegeld in te voeren 
op kleine � esjes en blikjes. Inmid-
dels hebben meer dan tweehon-
derd gemeenten, organisaties en 
bedrijven in Nederland en België 
zich verenigd in de Statiegeldalli-
antie. Deze wil een signaal afge-
ven aan de landelijke overheid en 
oproepen tot het invoeren van 
statiegeld. De Tweede Kamer be-
spreekt 15 maart de statiegeld-
kwestie. 

Plastic � esjes en blikjes zijn op 
dit moment verantwoordelijk 

voor zo’n veertig procent van het 
zwerfafval. Dat leidt tot vervuilde 
straten en natuur en veel dieren-
leed. Koeien en andere landdie-
ren worden ziek van stukjes plas-
tic in hun voedsel en overlijden 
daar soms aan. Ook belandt veel 
zwerfaval uiteindelijk in zee en 
wordt onderdeel van de plastic 
soep. De drijvende vuilnisbelt in 
de oceanen die veel schade toe-
brengt aan vissen en vogels. Het 
zwerfvuil levert in Nederland op-
geteld een kostenpost van zo¹n 
250 miljoen euro per jaar op. Des-
ondanks blijven straten, stranden 
en natuurgebieden vervuild met 
zwerfafval. Met statiegeld zal veel 
minder van dit afval bij het zwerf-
vuil belanden; tot wel negentig 
procent minder, zo is berekend. 

Inzamelen via statiegeld heeft 
bovendien als voordeel dat het 
materiaal goed kan worden her-
gebruikt. Zo hoeft het niet in de 
verbrandingsoven te eindigen.

Integrale Crisisdienst Jeugd 
voegt alles onder één dak
Regio - Afgelopen vrijdag 16 fe-
bruari ondertekenden de wet-
houders jeugd van achttien ge-
meenten in Noord-Holland 
Noord en Jos Brinkmann van 
Jeugd@Crisis, de overeenkomst 
voor een Bovenregionale Integra-
le Crisisdienst Jeugd (0-18 jaar) 
Noord-Holland-Noord. Uniek aan 
deze crisisdienst is dat zorgaan-
bieders intensief onder één dak 
gaan samenwerken om snel de 
juiste hulp te bieden in crisissi-
tuaties waar kinderen en jonge-
ren bij betrokken zijn. De crisis-
dienst start per 1 juli 2018. Tot nu 
toe hadden de achttien gemeen-
ten van Noord-Holland Noord 
hun eigen toegang naar de crisis-
hulp geregeld via verschillende 
meldpunten en zorginstellingen. 
Het is juist in een crisissituatie be-
langrijk dat inwoners en profes-

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
The Winter’s Tale 
The Royal Ballet

donderdag & vrijdag 16.00 uur
zaterdag 16.00 & 18.45  uur 

zondag 13.15 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 15.00 uur

De Wilde Stad
vrijdag & zaterdag 21.15 uur 

zondag 19.30 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur

I, Tonya
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 16.00 uur  maandag 20.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur
Three Billboards outside 

Ebbing, Missouri
vrijdag 18.45 uur

Fifty Shades Freed 
donderdag 20.00 uur

zaterdag 18.45 uur   zondag 19.30 uur
The Post

vrijdag 18.45 uur  zaterdag 16.00 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur

Darkest Hour
zondag 11.00 uur

Wild
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.15 uur 

woensdag 15.00 uur 
Ted & het geheim 
van Koning Midas 

donderdag, vrijdag &  zaterdag 13.15 uur 
zondag 11.00 uur

Early Man (NL)  
donderdag & vrijdag 16.00 uur

Ferdinand (NL)  

Programma 1 maart  t/m 7 maart

The Winter’s Tale, lof 
voor The Royal Ballet
Net als Alice’s Adventures in Won-
derland kreeg The Winter’s Ta-
le bij de première uitbundige lof 
toegezwaaid; zowel de critici als 
het publiek prezen het ballet om 
de intelligente, sterk tot de ver-
beelding sprekende verhaallijn 
en de vertaling daarvan in voor-
tre� elijke dans. 
Nu al wordt het werk algemeen 
beschouwd als een moderne 
klassieker. Het verhaal draait om 
het stuklopen van een huwelijk 
door een alles verterende jaloe-

zie, het te vondeling leggen van 
een kind en een ogenschijnlijk 
hopeloze liefde. 
Toch volgt uiteindelijk, ingege-
ven door wroeging en spijt, en na 
een schijnbaar miraculeuze we-
deropstanding, een happy end 
dat overloopt van vergevingsge-
zindheid en verzoening. Mede 
door de prachtige decors van Bob 
Crowley en de sfeervolle muziek 
van Joby Talbot is The Winter’s Ta-
le een meesterlijk modern verha-
lend ballet.

Bergketens van glas en beton, in-
dustriële savannes, kilometers ri-
oolbuizen. Voor een groot aan-
tal wilde dieren, bomen en plan-
ten zijn straten, tunnels, waterwe-
gen en gebouwen van baksteen 

De Wilde Stad net zo geschikt en aantrekkelijke 
als een oerbos of nieuwe wilder-
nis. De stad verdringt of vervangt 
niet de natuur, het ís natuur. Van 
de makers van de natuur� lms De 
Nieuwe Wildernis en Holland Na-
tuur in de Delta is er nu De Wilde 
Stad metbeelden van de stedelij-
ke natuur. 

Ga langs op 9 en 10 maart:

Opening showroom Hummel 
Kozijnen & Wooncomfort
Heemskerk - De nieuwe show-
room van Hummel Kozijnen & 
Wooncomfort bevindt zich aan 
de Kerkweg 36. Na ruim twintig 
jaar aan de Lijnbaan gevestigd 
te zijn geweest, is de showroom 
nu gesitueerd midden in het win-
kelcentrum, waardoor naar ver-
wachting de bezoekersaantallen 
� ink zullen stijgen. Het pand aan 
de Lijnbaan blijft in gebruik als 
opslagruimte.

Het bedrijf van Aad Hummel be-
staat sinds 1996 en heeft een gro-
te naam opgebouwd in Heems-
kerk en wijde omgeving. Niet al-
leen met de kunststof kozijnen 
van het kwaliteitsmerk HBI, waar-

van Hummel sinds de start dealer 
is, maar ook met een uitgebrei-
de collectie zonwering voor bin-
nen en buiten. De laatste jaren 
zijn daar de veranda’s aan toe-
gevoegd en met name die uit-
breiding vergde veel opslagca-
paciteit. Het leegkomende win-
kelpand van Marskramer aan 
de Kerkweg bood uitkomst. De 
showroom werd onlangs ver-
plaatst naar het centrum om 
meer opslagruimte aan de Lijn-
baan te kunnen creëren. 

Hoewel de o�  ciële opening op 
9 en 10 maart zal plaatsvinden, is 
het in de aanloop naar die datum 
nu al veel drukker dan voorheen. 

Aad Hummel: ,,De mensen lopen 
hier gemakkelijker even binnen. 
Vorige week zaterdag konden we 
de drukte zelfs bijna niet meer 
aan. Mensen willen het liefst alles 
onder één dak kunnen kopen en 
dat bieden wij hier.’’ 

Tijdens de o�  ciële openingsda-
gen zullen alle bezoekers met 
een hapje en een drankje worden 
ontvangen. Niet alleen het eigen 
verkoopteam, maar ook verte-
genwoordigers van de leveran-
ciers zullen aanwezig zijn om de 
klanten zo optimaal mogelijk te 
kunnen informeren. Tevens wor-
den er leuke attenties uitgedeeld. 
(Bos Media Services)

sionals bij één meldpunt terecht 
kunnen. Op dit moment consta-
teren de gemeenten en zorgor-
ganisaties dat het nu nog teveel 
tijd kost om bij het juiste meld-
punt te komen.  Door in de nieu-
we situatie de expertise uit de-
ze verschillende sectoren in één 
meldpunt samen te voegen, ho-
pen de gemeenten dat de juiste 
hulp directer ingezet wordt. Van-

af 1 juli 2018 is daarom voor alle 
crisissituaties waarbij kinderen en 
jongeren betrokken zijn één tele-
foonnummer 24/7 bereikbaar. In 
situaties waarin de fysieke, socia-
le en psychische gesteldheid van 
een jeugdige en of zijn of haar ge-
zin plotseling ernstig ontregeld 
raakt, kan de nieuwe Integrale 
Crisisdienst snel, adequaat en in-
tegraal de hulpvraag aanpakken. 
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De VrijeLijst: ‘Pontbaas van De 
Woude doet bijzondere vangst’
Castricum  - Pontbaas Sylvia Helder verliet haar post op de pontveer van De Woude om een bijzondere 
vangst te onderscheppen. De flessenpostactie van De VrijeLijst doet deze week het eiland in de gemeente 
Castricum aan.  Met een ‘message in a bottle’ voor ieder huishouden vraagt de lokale partij aandacht voor 
de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Iedere kiezer wacht een boodschap in een flesje.  Lijstaan-
voerder Ron de Haan: ,,De wind staat goed. Het Kogerpolderkanaal en het Dampie mogen dichtvriezen. 
Woensdag 7 maart hopen we de duizend flesjes, of zoveel er dan nog over zijn, op het Bakkersplein in het 
dorpshart van Castricum te hebben. Er is flessenpost voor iedereen.” Foto: Tim de Heer. 

SP-bijeenkomst over buslijn 164
Castricum - Op vrijdag 9 maart 
houdt de SP in Bakkum een ac-
tiebijeenkomst over de dreigen-
de opheffing van de buslijnen in 
Noord-Holland Noord. Tijdens de 
actiebijeenkomst kunnen gedu-
peerde buspassagiers of hun fa-
milie vertellen wat de opheffing 
van de bus voor hen betekent. 
De bijeenkomst wordt geleid 
door Marnix Bruggeman en Jim 
Haijen, die voor de SP in Provin-
ciale Staten zitten. Verder spreekt 
Marjo Husslage, SP-gemeente-
raadslid CAL. De bijeenkomst is 
in Hotel Fase Fier en begint om 

20.10 uur.  Marjo Husslage: ,,Als 
het aan de provincie Noord-Hol-
land ligt verdwijnen in juli acht 
buslijnen. Ook buslijn 164 van 
Egmond aan Zee via Bakkum en 
winkelcentrum Geesterduin naar 
station Castricum wordt fors in-
gekrompen. Lijn 164 rijdt nu nog 
elk uur tussen zes uur ‘s ochtends 
en elf uur ‘s avonds. Ook zaterdag 
en zondag rijdt lijn 164 elk uur. 
Als het aan de provincie ligt blij-
ven er vanaf juli hooguit nog en-
kele ritten in de spitsuren rijden, 
alleen op werkdagen. Misschien 
blijven er in het zomerseizoen 

Wel of geen debat rond 
tennisballon TC Bakkum
Bakkum - De VrijeLijst wil graag 
op zo kort mogelijke termijn een 
bijeenkomst met TC Bakkum over 
de procesgang met de tennisbal-
lon en de rol van de lokale poli-
tiek. De tennisballon is een wens 
van de club om zo ‘s winters ten-
nis te kunnen spelen. Volgens 
fractievoorzitter Ron de Haan ver-
onderstelt een publicatie op de 
website van de tennisvereniging 
handelingen en een procesgang 
die misleidend zijn en dat roept 
bij De Haan grote vraagtekens op.
,,Als verwachtingen hier niet 
goed gemanaged worden kan dit 
schade en verwarring toebren-
gen aan de geloofwaardigheid en 
betrouwbaarheid van de lokale 
politiek in Castricum”, zegt hij. De 
Haan stelt de vereniging en col-
lega-raadsleden voor een open-
baar toegankelijk debat te voeren 
met inbreng van omwonenden. 

Wethouder Marcel Steeman rea-

geert niet positief: ,,De rol van de 
politiek en de bedoeling van een 
openbare hoorzitting buiten de 
bezwaarcommissie om is mij dan 
ook niet duidelijk, waarbij ik heel 
uitdrukkelijk bedenkingen heb 
bij de wenselijkheid daarvan.” Hij 
vertelt dat er een principeverzoek 
is geweest voor een opblaashal 
waar negatief op is gereageerd. 
,,Er is vervolgens een omgevings-
vergunningaanvraag gedaan, die 
is geweigerd om diverse redenen. 
Er loopt sinds 9 februari een be-
zwaar vanuit de TC Bakkum tegen 
die weigering. In het kader van 
het bezwaardossier is er een ver-
klaring van twaalf omwonenden 
waarin zij aangeven al op voor-
hand te hebben aangegeven on-
overkomelijke bezwaren te heb-
ben tegen de voorgenomen op-
blaashal. Het dossier ligt nu on-
der de hamer bij de bezwaar-
commissie, die waarschijnlijk een 
hoorzitting zal organiseren.” 

Eigen bijdrage hulp bij inkomen 
tot 120% minimum afgeschaft

Castricum - Het amendement 
dat D66 samen met GL, PvdA, 
SP en CkenG heeft  ingediend 
om de eigen bijdrage voor huis-
houdelijke hulp te schrappen is 
donderdag aangenomen in de 
gemeenteraad. Het college had 
voorgesteld om de eigen bijdra-
ge van 4,87 euro per uur te ver-
lagen naar 2,18 per uur voor in-
komens tot 120% van het soci-
aal minimum. Het college stelde 

dat door het afschaffen van een 
eigen bijdrage een toename van 
het aantal gebruikers voor de 
hand ligt en dit niet past binnen 
de beschikbare financiële mid-
delen. Ook wil het college door 
een eigen bijdrage aan de inwo-
ners duidelijk maken dat zorg 
geld kost.
D66 vindt dat de eigen bijdra-
ge voor huishoudelijke hulp een 
flinke aanslag betekent op het te 
besteden budget. Te groot voor 
inwoners met een inkomen tot 
120% van het sociaal minimum. 
,,Het is niet wenselijk dat men-
sen met een dergelijk laag inko-
men de hulp mijden vanwege de 
eigen bijdrage, omdat zij het ei-
genlijk niet kunnen betalen”, zegt 
Mariska El Ouni, fractievoorzitter 
D66 Castricum. ,,Dit kan leiden 
tot zeer ongewenste situaties 
en op termijn juist hogere maat-

schappelijke kosten.” Handhaven 
van de eigen bijdrage kan vol-
gens Mariska El Ouni ook beteke-
nen dat de eerste levensbehoef-
ten niet meer kunnen worden 
aangeschaft, dat men niet meer 
volwaardig mee kan doen in het 
sociale leven of dat men afziet 
van de vrijwillige ouderbijdra-
ge die door onderwijsinstellin-
gen aan ouders/verzorgers wor-
den gevraagd. ,,D66 vindt dat in-
woners zich wel degelijk bewust 
zijn van de kosten voor huishou-
delijke hulp. Wij denken dat het 
aantal aanvragen niet per defini-
tie hoger wordt door het afschaf-
fen van de eigen bijdrage omdat 
huishoudelijke hulp geïndiceerd 
is en men geen hulp aanvraagt, 
uitsluitend omdat het in de nieu-
we situatie gratis is. Maar er is 
vaak wel nog sprake dat men uit 
schaamte geen hulp aanvraagt.”

ook nog een paar ritten overdag 
over.” 
De opheffingsplannen kwamen 
aan het licht nadat de SP in Pro-
vinciale Staten vragen had ge-
steld. ,,Sindsdien voert de SP on-
der meer in Castricum en Bakkum  
actie voor behoud van de be-
dreigde lijnen. Een internet-peti-
tie werd al meer dan elfhonderd 
keer getekend.  Op de actiebij-
eenkomst wil de SP met de aan-
wezigen bespreken hoe zij samen 
de druk op de provincie kunnen 
opvoeren om de buslijnen in hun 
huidige vorm te behouden. “ 

GroenLinks eist opheldering 
over kettingbeding Schiphol
Regio - GroenLinks Noord-Hol-
land eist opheldering over de juri-
dische gevolgen van het contract, 
dat kopers sinds  januari 2018 
verplicht moeten onderteken als 
zij in de buurt van Schiphol een 
woning kopen. In dat contract 
staat dat zij op de hoogte zijn van 
geluidsoverlast. Bovendien kun-
nen zij niet meer aankloppen bij 
Schiphol voor klachten. Volgens 

het Noord-Hollandse provincie-
bestuur mogen toekomstige be-
woners gewoon blijven klagen 
als ze last hebben van Schiphol. 

In het programma de Moni-
tor, het onderzoeksjournalistie-
ke platform van KRO-NCRV, werd 
dat door een jurist tegengespro-
ken. Ondertussen worden er hui-
zen verkocht en moeten nieu-

we bewoners een contract on-
dertekenen waar volstrekte on-
duidelijkheid over bestaat. Het 
is wat GroenLinks betreft zaak 
dat dit heel snel wordt opgelost. 
Het minste dat bewoners van de 
overheid mogen verwachten is 
dat de strekking van dat beding 
glashelder is. GroenLinks heeft 
een ‘actualiteit’ over het ketting-
beding ingediend. 

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 1-2-2018: Laurens 
Dirk Deen, zoon van Stefan Deen 
en Karen M. Reuver. 3-2-2018: 
Sam Johanna van Wijngaarden, 
dochter van Nico J. van Wijngaar-
den en Marlies Wierda. Limmen 

- 19-2-2018: Boris Roméo Folten, 
zoon van Christopher J.R. Folten 
en Anne-Marijke van der Veen.
 
Overleden
Akersloot - 13-2-2018: Harm Wi-
chers, weduwnaar van Marga-

retha K. Roodzant. 19-2-2018: 
Anna J. Engels, gehuwd met Jan 
Wormsbecher. 
Castricum - 15-2-2018: Hermi-
na H. Smit. 15-2-2018: Floris E.M. 
Frank, gehuwd met Adriana M.T. 
van Weerdenburg. 15-2-2018: Jan 
Staartjes, weduwnaar van Klazina 
Wijker. 18-2-2018: Paulina E. Oos-
termeijer, weduwe van Bertus As-
sink.

Kieskompas via de app 
Castricum stemt!

Castricum - Sinds vorige week 
woensdag is het mogelijk gebruik 
te maken van Kieskompas. Hier-
voor kan een app gedownload 
worden voor smartphone of ta-

blet: Castricum stemt. Naast de 
Kieswijzer staat veel informatie die 
van belang zijn voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 21 maart. 
Download de app op jouw mobiel 
of smartphone. 
De stellingen in Kieskompas zijn 
samen met de betrokken partij-
en vastgesteld. De methodiek van 
Kieskompas garandeert dat de 
politieke partijen voldoende van 
elkaar verschillen op deze stellin-
gen. Bovendien controleert Kies-
kompas de standpunten van al-
le partijen. Dit geeft de gebrui-
kers de garantie dat de informatie 
in een Kieskompas volledig en be-
trouwbaar is.

Onafhankelijke klachtenregistratie
Castricum - Een motie van 
GroenLinks, D66 en De Vrije Lijst 
om een onafhankelijke klachten-
registratie in het sociaal domein 
te regelen is in de gemeenteraad 
aangenomen. 

Zorgaanbieders moeten op 
grond van landelijke wetgeving 
hun eigen klachtenregistratie en 
 afhandeling hebben. In de prak-
tijk blijkt soms dat vanuit com-
merciële belangen de gecon-
tracteerde zorgaanbieders er be-
lang bij hebben om zo min mo-
gelijk klachten aan de gemeen-

te te melden. In een aantal ge-
vallen kunnen de klachten wat 
rooskleuriger voorgesteld wor-
den. Ook kunnen zittende colle-
ges van elke signatuur er belang 
bij hebben om resultaten van het 
gevoerde beleid zo positief mo-
gelijk te presenteren aan de ge-
meenteraad. Zorgaanbieders 
houden wel enquêtes onder in-
woners die zorg afnemen, maar 
bij het invullen van dergelijke en-
quêtes is het gevaar aanwezig dat 
men niet durft te melden wat er 
echt aan de hand is. 
Als klachten onafhankelijk ge-

registreerd worden kan de ge-
meenteraad zorgvuldig beoorde-
len en controleren welke klach-
ten er zijn, wat de ernst is van de 
klachten en of er sprake is van 
problemen die zich structureel 
voor doen. Ook kan deze registra-
tie dus bijdragen tot bijstelling 
van beleid. 
Er is wel een gemeentelijke klach-
tencoördinator die zorgt voor 
goede afhandeling van klachten 
bij de gemeente, maar de regi-
stratie van klachten vanuit deze 
positie is, net als bij de zorgaan-
bieders, niet onafhankelijk en ob-
jectief.

Castricum - Zaterdagavond is er 
ingebroken bij een woning op de 
Mr. Gilles van Bempdenstraat en 
in de Tuin van Kapitein Rommel. 
Er werden diverse goederen weg-

Ingebroken in twee panden
genomen. De daders zijn via de 
achterzijde van de panden bin-
nengekomen en hebben daar on-
der andere een raam en een deur 
opengebroken.

Schol buigt 
voor Rommel
Limmen - Op vrijdag 23 februa-
ri speelden de schakers van Vre-
deburg de twintigste ronde van 
de interne competitie.  Er ont-
sponnen zich enkele fascineren-
de schaakpartijen. Gertjan Haf-
kamp en Hidde Ebels verzorg-
den het meest fascinerende du-
el van de avond. Hafkamp kwam 
in het middenspel met een ge-
vaarlijke koningsaanval en boek-
te een enorme voorsprong op 
de klok. In de luttele minuten die 
hem nog restten, wist Ebels ech-
ter niet alleen de juiste verdedi-
ging te vinden, maar ook de rou-
te naar een glansrijke tegenaan-
val met cruciale winst van een lo-
per als resultaat. 

Plots had Ebels nog maar één 
taak: à tempo schuiven en zorgen 
dat de vlag niet zou vallen. Ebels 
slaagde daarin met verve en rukt 
op naar de derde plaats van de 
ranglijst. Koploper Bob Stolp 
en achtervolger Bert Hollander 
staan overigens nog ver uit zicht. 
Beiden wonnen hun partij. Stolp 
offerde op het klassieke veld f7 
een loper voor een knallende 
aanval tegen Dick Aafjes. 
Stolp won het stuk terug met ren-
te en haalde rond de dertigste zet 
de vis op het droge. Bert Hollan-
der won al vlot een stuk van Hans 
de Goede en haalde het punt 
probleemloos binnen. Het du-
el Robin Rommel-Yvonne Schol 
was minder spannend dan voor-
af gehoopt. Schol leverde name-
lijk in het vroege middenspel al 
een stuk in. Weliswaar kreeg zij 
hier nog twee pionnen voor te-
rug, maar de geslepen Rommel 
had geen problemen om het ver-
worven voordeel uit te bouwen 
naar een punt.

Castricum - De laatste ronde 
van de wintercompetitie libre bij 
biljartvereniging Wik, kent een 
spannend slot met nog twee kan-
didaten voor de titel. Zowel Hans 
Kooiman als Hein Kitsz, moeten 
nog een inhaalwedstrijd spelen 
en daarna zal het duidelijk zijn 
wie zich kampioen mag noemen. 
Hein nam revanche op zichzelf na 
zijn slechte wedstrijd van vorige 
week door in een gelijk opgaan-
de partij tegen Frans Lute, de vol-
le winst te pakken met een stijf-
gingspercentage van 82%, wat 
hem 182 punten opleverden. 

Medekandidaat voor de titel, 
Hans Kooiman, liet zien dat hij 
zal strijden tot de laatste snik 
om de titel te behalen. Stand: 1. 
Hans Kooiman met 2372 punten 
en nog een wedstrijd te spelen. 
2. Peter Ent met 2355 punten en 
derde staat nu nog Hein Kitsz met 
2319 punten en nog een wed-
strijd te spelen.

Strijd om titel
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Mooi Uitgeest door de lens van Ger Bus
Uitgeest - Mijn  fotohoekje gaat helaas eindigen met de Uitgeester Courant. Ik ben gestart met een foto 
op 18 juli 2007 en nu dus de laatste foto op 28 februari 2018, bijna 11 jaar later. De laatste voor ‘Mooi 
Uitgeest’ is de zonsopgang bij het Uitgeestermeer. Alle Uitgeesters bedankt voor de vele reacties die ik 
mocht ontvangen naar aanleiding van de foto’s onder deze rubriek, super! (tekst en foto: Ger Bus)

Tafeltennisnieuws TTVU
Uitgeest - Team 1 van TTVU had 
een drukke week en moest twee 
keer aan de tafel. Eerst thuis te-
gen JOVO 3 uit Amsterdam. De 
vorige donderdag verloren de 
Uitgeesters nog met 8-2 van de-
ze Amsterdammer. Het enige ver-
schil nu was dat Patrick Rasch de 
invaller was in plaats van Jelle van 
Werkhoven. Henk Spoelstra (fo-
to) die vorige keer twee partijen 
won, zorgde weer voor twee pun-
ten. Samen met Billy Fatels wisten 
ze met gemak de dubbel te win-

nen, wat de vorige keer onmo-
gelijk leek. Billy, die zonder pun-
ten was in de uitwedstrijd, wist 
nu twee partijen te winnen. Het 
waren twee ontzettend span-
nende vijfpitters, die beide met 
maar twee punten verschil in 
de laatste game beslist werden. 
Patrick speelde redelijk netjes, 
maar raakte ook geirriteerd door 
de “lange pauzes” van de tegen-
stander tussen de games. Patrick 
kwam om te tafeltennissen en 
niet om te pauzeren, helaas pak-

te de tactiek van de tegenstander 
beter uit. Hiermee behaalde team 
1 hun beste uitslag deze compe-
titie 5-5.
Op vrijdag speelde team 1 in 
Heemstede tegen HBC 3. Thuis 
verloren ze met 3-7 en ook hier 
kwamen ze voor een ijskoude 
verrassing te staan. De kachel in 
de zaal deed het niet, dus was het 
niet alleen maar om punten bib-
beren maar ook letterlijk van de 
kou. Billy Fatels kreeg de vlam 
maar niet aan en won niet eens 
een game. Patrick Rasch, weder-
om de invaller, speelde duide-
lijk beter en maakte het super 
spannend maar verloor toch in 5 
games. 
Henk Spoelstra wist er een over-
winning te bemachtigen en bij-
na twee, maar de tegenstander 
had net wat meer geluk. Henk 
won de eerste twee games dui-
delijk, maar de derde ging met 
11-9 naar de tegenstander en 
de vierde en vijfde verloor Henk 
beide met 14-12. De dubbel die 
Henk samen met Billy speelde, 
begon veelbelovend. Ze kwa-
men weer met 2 games voor en 
de laatste 3 games werden weer 
door de tegenstander afgepakt. 
Met een treurige, koude 9-1 ne-
derlaag vertrokken de Uitgees-
ters weer naar huis. Het zat alles-
behalve mee.

Cabaretvoorstelling 
Marjolijn van Kooten
Regio - In de Cultuurkoepel Hei-
loo treedt vrijdag 9 maart caba-
retiere Marjolijn van Kooten op. 
Met de cabaretvoorstelling “Ik zie 
de bui al hangen” brengt Marjo-
lijn van Kooten met Hollandse 
nuchterheid geestige en scherpe 
conferences over psychiatrische 
onderwerpen aan de orde. Psy-
chiatrisch cabaret is een hit, óók 
onder normale mensen. Dat kan 
wel gesteld worden na ‘Geen pa-
niek’, de succesvolle voorstelling 
waarmee Marjolijn van Kooten 
samen met psychiater Bram Bak-
ker langs de theaters trok. In Ik zie 

de bui al hangen zet Marjolijn die 
lijn voort. Gezellige onderwerpen 
als depressie, moedeloosheid, 
zelfkritiek en angst komen aan 
de orde. Hoopvol gaat Marjolijn 
te rade bij handopleggers, yoga-
docenten en psychologen. Maar 
of dat nou helpt… Een heerlijke 
avond vol zwarte humor. Je knapt 
er echt van op. 

Vrijdag 9 maart in de Cultuurkoe-
pel Heiloo. Aanvang 20:15 uur. 
Entree: €10,-. Meer informatie: 
www.cultuurkoepelheiloo.nl. (fo-
to: Arjan Benning)

Voorjaarsconcert St. Caecilia 
Regio - In navolging van het suc-
cesvolle ‘De Mol in Concert’, dat 
St. Caecilia uit Heemskerk in 2017 
heeft gegeven en dat bijzonder 
veel waardering (en publiciteit) 
heeft gekregen, hebben zij spe-
ciaal voor dit jaarlijkse voorjaars-
concert van 2018 een nieuw pro-
gramma ingestudeerd. Deze keer 
staat dat in het teken van klassie-
ke muziek en muziek die onder-
tussen als klassieker bestempeld 
mag worden.
Zowel het groot orkest St. Caeci-
lia als het instroomorkest Nova 

Caecilia zorgen voor de invulling 
van de avond. Componisten die 
de revue passeren zijn o.a. Moes-
sorgski, Glinka, Tsjaikovski, Rut-
ter, Mahler, Pachelbel, Berlioz en 
Grieg, maar ook Johan de Meij en 
Michael Jackson zijn van de par-
tij. Laat je meeslepen met de ro-
mantische, hypnotiserende, oor-
logszuchtige, swingende maar 
bovenal muzikale melodieën. Ga 
kijken en luisteren en geniet van 
tijdloze klassiekers.
Na afloop is er traditiegetrouw 
een borrel in het verenigings-

gebouw; dit ligt op loopafstand 
(naast het politiebureau). Ieder-
een is daar van harte uitgenodigd 
om, samen met de orkestleden, 
onder het genot van een hapje 
en een drankje, na te praten.

Het concert wordt door de ge-
meente Heemskerk gratis aange-
boden aan haar inwoners op za-
terdag 10 maart om 20.00 uur in 
het gemeentehuis van Heems-
kerk, Maerten van Heemskerck-
plein 1 te Heemskerk. De toegang 
is gratis. 

Verdachte situatie; getuigen gezocht
Regio - De politie is op zoek naar 
mensen die getuige zijn geweest 
van een gebeurtenis waarbij een 
14-jarig meisje werd lastig geval-
len door een man.
Het meisje had een lekke band en 
liep met haar fiets aan de hand 
woensdag 21 februari rond 18.00 
uur over de Rijksstraatweg. Toen 
zij vanuit de richting van Bever-
wijk in de richting van Castricum 
liep en vlak voor de rotonde was 
bij de Marquettelaan, werd zij las-
tiggevallen door een opdringeri-
ge man. Het meisje wist door haar 
standvastige optreden de man te 
verjagen. De politie wil graag we-
ten wie deze onbekende man is 

en wat zijn bedoelingen zijn ge-
weest.
Toen het meisje afgelopen 
woensdag aan het eind van de 
middag door de man werd lastig 
gevallen, fietste er een wielren-
ner langs en meerdere automobi-
listen. Het meisje riep de wielren-
ner om hulp, maar de wielrenner 
reageerde hier niet op. Bent u die 
wielrenner of heeft u iets van dit 
incident gezien? Laat het dan we-
ten aan de politie van basisteam 
IJmond.
Van de man is een signalement 
bekend: zwarte baard, ongeveer 
1.75 m lang, onverzorgd uiterlijk, 
tussen de 55 en 65 jaar, slecht ge-

bit. De man reed die woensdag-
middag 21 februari op een elek-
trische fiets.
Heeft u woensdagmiddag of 
-avond 21 februari iets gezien 
van dit incident op de Rijksstraat-
weg in Heemskerk, nabij de ro-
tonde met de Marquettelaan en 
dit nog niet gedeeld met de po-
litie? Bel dan s.v.p. met de recher-
che van basisteam IJmond via tel.
nr. 0900-8844. 

Wie informatie met betrekking 
tot deze gebeurtenis heeft, maar 
liever anoniem wil blijven, kan 
bellen met Meld Misdaad Ano-
niem, via tel.nr. 0800-7000.

Alzheimer 
Trefpunt
Regio - Op dinsdag 6 maart is er 
weer een Alzheimer Trefpunt in 
Beverwijk. Het onderwerp is: ‘Wie 
regelt de financiën als ik het niet 
meer kan?’
Er komt een moment dat u zelf 
of uw naaste met dementie de fi-
nanciële zaken niet meer zelf kan 
regelen. Om alle rechten te be-
schermen moeten deze zaken op 
een goede manier geregeld wor-
den. Bent u er op tijd bij, dan kan 
de persoon met dementie zelf 
de regie nemen en alles hiervoor 
vastleggen in bijv. een volmacht 
of levenstestament. 
Gespreksleider Silvia Adrichem 
zal hierover uitgebreid in gesprek 
gaan met juridisch adviseur Cora 
Zalm. Er zal voldoende gelegen-
heid zijn om vragen te stellen.
Het Alzheimer Trefpunt begint in 
ViVa! Elsanta, President Kennedy-
plein 225 te Beverwijk om 19.30 
uur en eindigt rond 21.00 uur. 
De toegang is gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig. 
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk Trefpunt worden de-
ze gastsprekers geïnterviewd 
door de vaste gespreksleider. Na 
dit gesprek is er gelegenheid om 
vragen, ook over andere zaken, te 
stellen. 
Er is een tafel met brochures en 
andere literatuur om thuis nog 
eens rustig na te lezen. 

Cantamos
Spaans concert in Dorpskerk Heemskerk

Regio - Op zondag 11 maart geeft 
Kamerkoor Endora om 15.00 uur 
een concert in de dorpskerk. Het 
koor zingt onder leiding van gast-
dirigent Wim Dijkstra werken van 

Spaanse componisten.
Op het programma van het koor 
staan werken van hedendaagse 
Spaanse componisten zoals Ja-
vier Busto en Carlos Guastavino 

en werken uit de renaissance van 
Juan del Encina en Tomas Luis de 
Victoria. Sommige werken zijn in 
het Latijn, andere werken wor-
den gezongen in het Spaans, Bas-
kisch, Galicisch en Catalaans.
Er wordt ook een uitstapje ge-
maakt naar Zuid-Amerika met het 
Ave Maria van Heitor Villa-Lobos. 
Gitarist Tim van de Brug verzorgt 
een drietal intermezzi. Hij speelt 
twee stukken van de Braziliaan-
se componisten Baden Powell de 
Aquino en Francisco Tarrega en 
een stuk van de Nederlandse fla-
mencogitarist Eric Vaarzon Morel. 
Het concert begint om 15.00 uur, 
de kerk is open vanaf 14.30uur. 
Toegangsprijs: 10 euro in de voor-
verkoop en 12 euro aan de kas-
sa in de kerk. Voorverkoopadres: 
Van Ingen HIFI in Heemskerk en 
bij de leden van het koor. Reser-
veringen via endora@live.nl. 

In Kennemer Theater in Beverwijk:
Sonja Barend is Mystery 
Guest van dit seizoen
Regio - Niemand minder dan 
Sonja Barend is de Mystery Guest 
in de literaire ontmoetingen van 
dit seizoen. Zij komt op dinsdag 
27 maart naar Beverwijk.
Herinnert u zich nog: ‘Voor straks, 
lekker slapen. En morgen gezond 
weer op!’ Sonja Barend was de-
cennialang een van de meest 
vertrouwde gezichten op de Ne-
derlandse televisie. Generaties 
groeiden op met haar program-
ma’s. Haar heldere en betrokken 
manier van interviewen was een 
voorbeeld en inspiratie voor ve-
len.

Achter haar elegante en intelli-
gente verschijning gaat een aan-
grijpend oorlogsverleden schuil. 
In 2017 verscheen het autobio-
grafische relaas ‘Je ziet mij nooit 
meer terug’. In dit boek poogt zij 
te achterhalen wat voor man haar 
Joodse vader - weggevoerd in 
1942, omgekomen in Auschwitz 
- is geweest en schetst zij hoe dit 
van invloed is geweest op haar 
leven. Een moedig en mooi ge-
schreven boek van de Koningin 
van de Talkshow.
Kaarten vanaf 14 euro voor dins-
dag 27 maart om 20.00 uur zijn te 

reserveren via www.kennemer-
theater.nl of via de theaterkas-
sa (0251) 221453. (Foto: Sacha de 
Boer)

IVN-wandeling rond 
Kasteel Marquette
Regio - IVN Midden Kennemer-
land organiseert zondag 4 maart 
een prachtige wandeling rond 
kasteel Marquette. De excursie 
start bij Boerderij Heemshof aan 
de Oosterweg 2c. Daarna wordt 
er gewandeld, onder leiding van 
een IVN-gids, richting landgoed 
Marquette. Onderweg wordt er 
verteld over de bomen met hun 
winterkenmerken, de geuren en 
kleuren van de bijzondere voor-

jaarsbloei en bloesems, en over 
de vele bollen- en stinzenplanten 
die het landgoed rijk is. Er zal ook 
aandacht zijn voor de rijke histo-
rie van het landgoed dat al da-
teert uit de 13e eeuw. Aanmel-
den voor deze excursie kan door 
een e-mail te sturen naar excur-
sieivnmk@gmail.com onder ver-
melding van wandeling Marquet-
te of via https://www.ivn.nl/mkl .
De start is om 10.00 uur vanaf 

Boerderij Heemshof. De wande-
ling duurt tot ongeveer 12.00 uur. 
Deelnemers krijgen daarna een 
kopje koffie of thee aangeboden. 
De deelnemekosten bedragen 4 
euro per persoon, kinderen tot 12 
jaar betalen 2 euro. 

Parkeren kan bij voetbalvereni-
ging ADO’20 (ook aan de Oos-
terweg) of bij landgoed Mar-
quette, omdat er beperkt par-
keergelegenheid is bij Boerderij 
Heemshof. Lopen naar Boerderij 
Heemshof is vanaf beide locaties 
goed te doen. Zo mogelijk komt 
u met de fiets.  
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Bij Kringloop Groene Ezel:
Ingrid van Arenthals 
kunstenaar van de maand
Regio - Onder het motto ‘De 
Groene Kwast’ exposeert Ingrid 
van Arenthals momenteel bij 
Kringloopwinkel de Groene Ezel 
in Heemskerk. Ingrid is groten-
deels autodidact schilder en te-
kent al haar hele leven. Ook is ze 
al 24 jaar lid van het Lucas Gilde 
te Beverwijk. Kleur is haar groot-
ste inspiratie, vooral gelaagdheid, 
en expressionistisch. Kees van 
Dongen is een van haar favorie-
ten net als Jan Sluijters. 
Ze heeft eerder geëxposeerd in 
Beeckestijn, het stadhuis van Be-

verwijk en de Grote kerk. Tevens 
heeft ze in Castricum de Talens-
prijs gewonnen. Haar schilderij 
heeft daarna 3 maanden in het 
Coda museum gehangen.
Tijdens de openingstijden van 
de Kringloopwinkel aan de Lijn-
baan 12-14 in Heemskerk zijn 
haar kleurrijke schilderijen te be-
wonderen. De kringloopwinkel is 
geopend van dinsdag tot en met 
vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur en 
zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. 
Voor meer informatie: www.de-
groeneezel.nl.

Meer dan 500 foto’s....
Uitgeest - In juli 2007 plaats-
ten we in de Uitgeester Courant 
de eerste foto van een toen nog 
voor ons onbekende, Ger Bus. Dat 
hij mooie plaatjes van het hem zo 
dierbare Uitgeest kon maken was 
meteen duidelijk. Wat we toen 
nog niet wisten was dat hij ons 

al die jaren trouw zou blijven. Ie-
dere week kwam er op ongeveer 
hetzelfde tijdstip weer een nieu-
we foto in onze mailbox. 
Ger, bedankt voor al dat moois!

Het team van de Uitgeester Cou-
rant

Kringloopwinkel Heemskerk
De Groene Ezel viert 
25-jarig jubileum
Regio - Kringloopwinkel de Groe-
ne Ezel is, al 25 jaar , een winkel 
met een missie. Door de inname 
en verkoop van gebruikte spullen 
realiseren zij hergebruik. Met de 
opbrengst ondersteunen zij goe-
de doelen in vooral de Derde We-
reld. Dat laatste onderscheidt hen 
van veel andere kringloopwin-
kels in de regio. Om de kosten zo 
laag mogelijk te houden, werken 
ze voornamelijk met vrijwilligers. 
Daarnaast bieden ze mensen 
de gelegenheid om in een be-
schermde werkomgeving werk-
ervaring op te doen. De Groene 
Ezel is een vereniging en telt in-
middels meer dan honderd vrij-
willigers. 

Ontstaansgeschiedenis
Het begon met de jaarlijkse boe-
kenmarkt van  Stichting Leerhuis 
IJmond , die cursussen geeft over 
bijbel en jodendom. Cursisten en 
sympathisanten leverden boeken 
in en die werden verkocht. De op-
brengst was voor de stichting. 

De eerste officiële locatie was een 
klaslokaal van ‘De Burcht’, naast 
de Laurentiuskerk. De eerste ver-
koop was op zaterdag 19 septem-
ber 1992. 
In twee jaar tijd groeiden ze van 
af en toe open naar twee dagen 
per maand. Op 16 november 
1993 werd de Vereniging Kring-
loopwinkel Heemskerk officieel 
opgericht. 

Binnen korte tijd was het hele ge-
bouw in gebruik en kwam er be-
hoefte aan een grotere ruimte. 
Dat werd de kelder van de Bibli-
otheek aan de Gerrit van Assen-
delftstraat. Een hechte groep vrij-
willigers heeft toen binnen enke-
le maanden, met behulp van ge-
kregen stellingen en schappen 
en hout uit het grof vuil, een ech-
te Kringloopwinkel uit de grond 
gestampt. De winkel werd offi-

cieel geopend op vrijdag 29 juli 
1994 en was toen iedere vrijdag 
en zaterdag geopend. 

In 1996 werd dat drie dagen en 
per 1 januari 1997 werd er nog 
een magazijn achter de winkel bij 
gehuurd en was de winkel vijf da-
gen per week open. In 1998 wer-
den de meubelen verkocht aan 
De Visserstraat en iets later ver-
huisde dat naar de Lijnbaan. 

Vanaf 2006 kwam er nog een hal 
bij en verhuisde alles van de Ger-
rit van Assendelftstraat naar één 
pand: Lijnbaan 12-14. De naam 
‘De Groene Ezel’ wordt sinds 2010 
gebruikt en verwijst naar Heems-
kerk (Ezel) en naar het duurzame 
(groen)
In de afgelopen  jaren is er met 
veel vrijwilligers iets moois gere-
aliseerd wat heeft geleid tot de 
huidige winkel met een vloerop-
pervlak van ca 1.300 m2. Steeds 
is de netto opbrengst naar doe-
len gegaan in de derde wereld. 
Vele guldens in de beginjaren en 
vele Euro’s nu. In totaal gaat het 
in de afgelopen 25 jaar om ca. 2 
miljoen.
Dankzij de inbreng van de in-
woners van de IJmond draait de 
Groene Ezel elke dag weer op vol-
le toeren.
Naast  extra jubileum activitei-
ten wordt dit jaar een groot pro-
ject gesteund. Onder supervisie 
van stichting Stop Poverty wordt, 
in Uganda,  een kleuterschool ge-
bouwd die plek biedt aan zo’n 
100 kinderen. Zie voor  meer in-
formatie: www.stop-poverty.org
Op zaterdag 31 maart 2018 is de 
aftrap van het jubileumjaar met 
een extra feestelijke veiling met 
een hapje, drankje, extra aanbie-
dingen en presentaties van goe-
de doelen. Van 10.00 tot 16.00 uur 
een feestje voor iedereen.
Zie voor meer informatie: www.
degroeneezel.nl.

Lezing Alkmaars Historisch Café
Van Oostrom spreekt over 
ridder Jan van Brederode
Regio - “Het onwaarschijnlijke 
maar waargebeurde verhaal van 
ridder Jan van Brederode”. De on-
dertitel van het nieuwste boek 
van Utrechts hoogleraar Frits van 
Oostrom, “Nobel Streven”, spreekt 
boekdelen. De middeleeuwse Jan 
van Brederode leefde een veelbe-
wogen leven. Van Oostrom be-
schrijft dat leven als een histo-
risch detective. Donderdag 15 
maart bespreekt hij het tijdens 
het volgende Historische Café, in 
het Alkmaarse stadhuis.

De gouden wieg van Jan van 
Brederode (1372-1415) stond in 
diens familiekasteel te Santpoort. 
Zijn veelbewogen leven bracht 
hem onder meer naar het grafe-
lijk hof, het vijandige Friesland, 
het Ierse Sint Patricius’ vagevuur, 
een kartuizerklooster en uitein-
delijk het slagveld bij Azincourt. 
Van Oostrom weet Van Bredero-
des handel en wandel tot in de 
verbluffende details tot leven te 
wekken in zijn boek. Tijdens de le-
zing zal hij daarop ingaan, en zijn 
zoektocht naar feiten en aanwij-
zingen over het leven van de rid-
der bespreken.
Kaarten voor de lezing op 15 
maart zijn enkel in de voorver-

koop te verkrijgen in de vestigin-
gen van Bibliotheek Kennemer-
waard, via www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl of telefoonnum-
mer 072-5156644. Kaarten kun-
nen alleen per pin of online wor-
den afgerekend en kosten €7,50 
per stuk – er is geen reductie van 
toepassing. Locatie: Stadhuis Alk-
maar, Prinsenzaal. Aanvang 20.00 
uur.        

Zaterdag 10 maart in de Jansheeren

Corry Konings brengt warmte tijdens Winter Kermis

Regio - Dertig jaar lang was ze 
de grote publiekstrekker tijdens 
het jaarlijkse volksfeest. Een dag-
je kermis en harddraverij was 

niet compleet zonder een optre-
den van Corry Konings. Heems-
kerk draagt de zangeres op han-
den en omgekeerd is dat precies 

zo. Goed nieuws voor iedereen 
die verlangt naar die momenten, 
want Corry komt opnieuw naar 
het dorp!

Op zaterdag 10 maart wordt door 
Horeca De Jansheeren een nieuw 
evenement georganiseerd; de 
Winter Kermis. Een muzikaal 
evenement met de traditionele 
Heemskerkse gezelligheid en vol-
op muziek. 
Op deze avond zullen de Wi-
co’s & Friends een optreden ver-
zorgen. Ook zij zijn in het verle-
den veelvuldig te zien en te ho-
ren geweest tijdens de Heems-
kerkse volksfeesten en hun op-
tredens staan altijd garant voor 
een uitstekende sfeer. Ook toet-
senvirtuoos en zanger Ruud Jan-
sen mocht natuurlijk niet ontbre-
ken en zal deze avond van de par-
tij zijn. Niemand minder dan Cor-

ry Konings heeft bovendien toe-
gezegd om het publiek tijdens 
deze koude maand even lekker te 
komen opwarmen met een spet-
terend optreden. Corry is een ras-
artiest van grote klasse. Dat be-
wijst ze keer op keer met volle za-
len in binnen- en buitenland. Al 
bijna vijftig jaar in het vak en nog 
steeds succesvol met haar eigen 
repertoire. Iedereen die de mooie 
herinneringen aan haar optre-
dens in de feesttent koestert, is 
van harte uitgenodigd om dit 
feest te komen meevieren. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.jansheeren.nl/ticketshop 
en kosten 12,50 euro in de voor-
verkoop. Het feest begint om 
21.00 uur. 
Kijk op www.facebook.com/ho-
recade.jansheeren voor meer in-
formatie.

Dikke grijze 
walm uit 
bestelauto
Regio - Het was even schrikken 
voor de bestuurder van deze be-
stelauto. Vorige week donderdag 
reed hij over de Parallelweg in Be-
verwijk, toen er plotseling een 
dikke grijze walm uit de uitlaat 
kwam. Van onder de motorkap 
kwam een onheilspellend hard 
ratelend geluid. 
De geschrokken bestuurder 
bracht de wagen aan de kant van 
de weg tot stilstand en belde op 
veilige afstand de brandweer. Die 
wist de uitstoot snel te stoppen. 
Of de bestelauto nog gebruikt 
kan worden vertelt het verhaal 
niet..... (Bos Media Services)
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Musical Sisters in Action op JPT
Castricum - Op het Jac. P. Thijsse College wordt al jaren door de musicalclub JPTeens een voorstelling neer-
gezet in een half jaar tijd. Dit jaar spelen zij de musical Sisters in Action. Deze swingende musical is op 10, 
11 en 12 april te zien in de aula van de school. 45 leerlingen uit alle lagen van het JPT zijn betrokken bij de-
ze productie. Naast de cast werken ook heel veel crewleden mee en de 4vwo theaterklas. Zij gaan allemaal 
voor één ding: een fantastische voorstelling neerzetten waar iedereen het over heef. Kaartjes zijn vanaf 26 
maart te koop bij boekhandel Laan in Castricum of bij de receptie van het JPT.

Meisje (14) lastiggevallen, 
politie zoekt naar getuigen
Heemskerk - De politie is op 
zoek naar mensen die getuige 
zijn geweest van een gebeur-
tenis waarbij een veertienjarig 
meisje werd lastiggevallen door 
een man. Het meisje had een lek-
ke band en liep met haar fiets 
aan de hand woensdag 21 febru-
ari rond 18.00 uur over de Rijks-
straatweg. Toen zij vanuit de 
richting van Beverwijk in de rich-
ting van Castricum liep en vlak 
voor de rotonde was bij Mar-

quettelaan, werd zij lastiggeval-
len door een opdringerige man. 
Het meisje wist door haar stand-
vastige optreden de man te ver-
jagen. De politie wil graag we-
ten wie deze onbekende man is 
en wat zijn bedoelingen zijn ge-
weest. Er fietste een wielrenner 
langs en meerdere automobilis-
ten. Het meisje riep de wielren-
ner om hulp, maar de wielrenner 
reageerde hier niet op. Van de 
man is een signalement bekend: 

Met Heleen van Royen en Masi Mohammadi 
Aandacht en inspiratie voor 
wonen met ondersteuning 
Castricum - In toenemende ma-
te krijgt de samenleving te ma-
ken met mensen die met on-
dersteuning zelfstandig in de 
wijk kunnen wonen. Op deze 
trend moeten woningcorpora-
ties zich met samenwerkende 
partijen zoals gemeente, maat-
schappelijke- en zorgpartijen 
goed voorbereiden. Samen-
werking stond centraal tijdens 
de inspiratiebijeenkomst ‘Zorg 
goed voor elkaar’ op donder-
dag 22 februari, georganiseerd 
door woningcorporatie Kenne-
mer Wonen.
 
Op de bijeenkomst waren ge-
meenten, zorginstellingen, wo-
ningcorporaties en andere maat-
schappelijke organisaties uit 
Noord-Kennemerland vertegen-
woordigd. Heleen van Royen 
confronteerde de zaal met het 
liefdevolle en pijnlijke verhaal 
over de zorg voor haar demen-
terende moeder. Zij liet zien wel-
ke uitdagingen en knelpunten zij 

zwarte baard, ongeveer 1.75 m 
lang, onverzorgd uiterlijk, tussen 
de 55 en 65 jaar en slecht gebit. 
De man reed die woensdagmid-
dag op een elektrische fiets. 

Aan de wielrenner en mensen 
die iets gezien hebben van het 
incident worden gevraagd dit 
door te geven aan de politie van 
basisteam IJmond via tel.: 0900-
8844 of anoniem, via tel.: 0800-
7000.

De Skulpers treden op bij De Soos

Castricum - In jongerencentrum 
Discovery wordt zondag 4 maart 
van 14.00 tot 17.00 uur een soos-
middag gehouden voor mensen 
met een beperking, maar mensen 
zonder beperking zijn ook wel-
kom. Deze middag is er een op-

treden van shantykoor De Skul-
pers. 

Gezellige muziek met een zeer 
breed repertoire variërend van 
Ierse folksongs, Engelstalige 
shantys tot Nederlandse mee-

zingers. De Soosmiddag is een 
maandelijks terugkerende activi-
teit en vindt elke eerste zondag 
van de maand plaats. Discove-
ry bevindt zich in de Dorpsstraat 
2a te Castricum en is toegankelijk 
voor rolstoelen. 

tegenkwam in dit proces, gerela-
teerd aan wonen, zorg en welzijn. 
Waarop Masi Mohammadi, pro-
fessor aan de faculteit bouwkun-
de van de TU/e, direct vervolgde 
met mogelijke concrete oplossin-
gen. Zij onderzoekt architectoni-
sche en technologische middelen 
en methoden om slimme leefom-
gevingen te ontwikkelen, die het 
mogelijk maken om (langer) zelf-
standig en gezond te wonen. De 
conclusie was helder: samenwer-
king is de sleutel tot succes.
Een belangrijk moment van de 
bijeenkomst was de onderteke-
ning van het pact ‘Wonen met 
ondersteuning’ door afvaardigin-
gen van woningcorporaties, ge-
meenten, zorg- en welzijnsinstel-
lingen. Dick Tromp, directeur-be-
stuurder van Kennemer Wonen: 
,,Wij zijn blij dat dit pact tot stand 
is gekomen. Hierin staan samen-
werkingsrichtlijnen, waarbij de 
gemeenten, zorginstellingen en 
corporaties afspreken zorg te dra-
gen voor het ‘wonen met onder-

steuning’. Dus een huis, begelei-
ding én het financiële plaatje. Al-
les om ervoor te zorgen dat ieder-
een plezierig, zelfstandig in de 
wijk woont. Dit is een eerste stap 
om verbindingen in de wijken te 
verstevigen en mensen, waar no-
dig met ondersteuning, zelfstan-
dig in de wijk te laten wonen.”
Woningcorporaties hebben als 
taak om te zorgen voor passende 
en betaalbare woningen. De ge-
meenten moeten meer de regie 
pakken bij overlast en leefbaar-
heidsproblemen. En van zorg-
aanbieders wordt goede begelei-
ding, signalering, en waar nodig 
toezicht verwacht.

De komende periode spannen de 
verschillende partijen zich in om 
deze samenwerking handen en 
voeten te geven. In het najaar van 
2018 wordt geëvalueerd welke 
resultaten inmiddels zijn bereikt 
en welke uitdagingen er nog zijn, 
om uiteindelijk de gezamenlijke 
zorg ‘goed voor elkaar’ te hebben.

Workshop georganiseerde werkplek
Castricum - Elk jaar worden 
meerdere bedrijfsbezoeken op-
genomen in de agenda van Goed 
Contact. Maar nu is het tijd voor 
de ondernemende vrouwen zelf. 
Op dinsdagavond 6 maart pre-
senteert professional organizer 
Hester Zonjee haar bedrijf ZO! bij 
Wier&Ga en geeft ze een korte 
workshop hoe men zelf meer ge-
organiseerd kan worden.

Niet alleen vertelt Hester wat  
over haar werk als professional 
organizer, ook zal ze een kor-
te workshop geven over werk-
plekorganisatie. De vrouwen le-
ren deze avond hoe zij efficiën-
ter kunen werken, beter kunnen 
plannen, meer grip krijgen op het 

werk en meer rust in het hoofd. 
Aan bod komt een korte test over 
hoe georganiseerd men eigen-
lijk is. Daarnaast vertelt Hester 
hoe grip te krijgen op de mailbox 

en meer overzicht over de tota-
le workload. De bijeenkomst be-
gint om 19.00 uur. Meer informa-
tie en aanmelden op www.goed-
contact.nl.

Bakkum - In Hotel Fase Fier start op zondag 4 maart het Open Po- dium Bakkum. Verteller/zanger 
Fons Boer presenteert de mid-
dag en opent om 15.30 uur met 
het lijflied ‘Bakkum aan zee’. Het 
publiek zingt natuurlijk mee. De 
volgende gasten treden vervol-
gens op: Dick Pels, singer-song-
writer en freelance schrijver uit 
Amsterdam. 
Dichter Jabik Veenbaas is van de 
partij. Jabik woont en werkt in 
Bakkum en heeft verschillende 
dichtbundels op zijn naam staan. 
Jeroen Walstra en Ed Berepoot 
brengen hun gipsy jazz. Jeroen is 
Bakkummer en Ed komt uit Hei-
loo. Ron Lindeman uit Almere is 
singer-songwriter met een voor-
liefde voor melodieuze liedjes 
met poëtische teksten die hij de-
ze middag laat horen in Bakkum. 
Bert Pruis uit Zwolle sluit de mid-
dag af met zijn ‘fingerstyle coun-
try blues’. 
De overgangen tussen de optre-
dens vult Fons Boer met een kort 
verhaal of een lied. In de zaal van 
Hotel Fase Fier wordt een klein 
podium in een huiselijke sfeer ge-
creëerd. Het podium in de spots 
en Jos Zonneveld, de geluidsman 
die de kwaliteit van het geluid be-
heert. Gratis toegang.

Glasfusion bij Perspectief
Castricum - Op  vrijdag 23 maart 
van 13.30-16.30 uur is er een ba-
sisworkshop glasfusion bij Per-
spectief. 
Onder leiding van ervaren leden 
kan men kennismaken met de 

beginselen van het werken met 
glas en wordt een sieraad of gla-
zen voorstelling gemaakt. 
Opgeven bij Froukje Docter, tel. 
06-13050180, mail: froukjedoc-
ter@gmail.com.

Zondag start Open Podium Bakkum
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Vogels van Zuid-Amerika
Castricum  - Op zaterdag 10 
maart om 14.00 uur houdt Vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-
land in De Hoep een lezing met 
beelden onder de titel: ‘Vogels 
van Zuid-Amerika’. Ook wordt 
dan de jubileumtentoonstel-
ling van de Vogelwerkgroep ge-
opend. De lezing wordt verzorgd 
door Wim de Groot.
Aan de hand van een serie vogel-
foto’s gemaakt tijdens negen rei-
zen naar zes verschillende lan-
den neemt vogelfotograaf Wim 
de Groot het publiek mee naar 
de kleurrijke avifauna van Zuid-
Amerika. Wim woont 34 jaar met 
zijn vrouw Jeanette den Herder 

in Castricum. Zij zijn in de zomer 
van 2014 geïnteresseerd geraakt 
in de avifauna. 
Al vrij snel zijn zij naast het voge-
len in Nederland ook naar buiten-
landse bestemmingen gereisd in 
Europa, Azië, Afrika en Amerika.
Wim heeft het vogelen gecom-
bineerd met het fotograferen en 
heeft inmiddels 1.800 soorten 
wereldwijd kunnen
vastleggen.In Zuid-Amerika heb-
ben zij achtereenvolgens Trini-
dad and Tobago, Panama, Ecua-
dor, Brazilië, Colombia en Costa 
Rica bezocht. De nadruk komt tij-
dens de presentatie te liggen op 
de foto’s. Foto: Wim de Groot. 

Reddingsbrigade biedt 
levensreddende tips!
Castricum - Terwijl de sloten 
dichtvriezen en de schaatsen 
uit het vet worden gehaald, is 
de Reddingsbrigade al druk be-
zig met de voorbereidingen voor 
het komende zomerseizoen. Over 
minder dan drie maanden start 
het strandseizoen weer. Het afge-
lopen seizoen heeft de Reddings-
brigade haar handen vol gehad 
aan het bewaken van de muien 
in zee. Hierbij zijn meerdere per-
sonen uit een levensbedreigende 
situatie gered. Om dit succesvol 
te blijven doen, zijn er voldoen-
de middelen en opgeleide Life-
guards nodig.

De SDRB (Stichting Steun de 
Reddingsbrigade) verspreidt ie-
der jaar in mei de donatieac-
tie in de gemeente. Met de op-
brengst hiervan ondersteunen 

zij de redders bij hun belangrijke 
taak. Maar voorkomen is natuur-
lijk beter dan genezen. Daarom 
biedt de SDRB kosteloos drie in-
formatieavonden aan waarbij uit-
leg wordt gegeven over hoe ie-
dereen een veilige stranddag kan 
beleven.
Tijdens de informatieavond 
‘Zwemmen in zee, waar moet je 
rekening mee houden?’  wordt 
verteld over de gevaren van de 
zee. Hoe kan men bijvoorbeeld 
rekening houden met een zoper? 
Wat is het gevaar van oostenwind 
en hoe kan iemand zichzelf red-
den in een mui? 
De avonden worden georgani-
seerd op 21 maart, 4 april en 11 
april in het Strandvondstenmu-
seum en beginnen om 20.00 uur. 
Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar info@sdrb.nl.

Steun Villa Vrolijk rolstoelbus

Akersloot - Afgelopen week 
mocht Wendy Poelman namens 
de Stichting Samen Spelen uit 
Akersloot een cheque van vijf-
honderd euro overhandigen aan 

Anja Kramer van Villa Vrolijk. An-
ja heeft haar droom uit laten ko-
men door in eigen huis, maximaal 
zes kinderen met een meervoudi-
ge beperking, een logeerplek en 

opvang te bieden. Omdat ze al-
leen over een eigen personen-
auto beschikt heeft ze de afgelo-
pen tijd allerlei ludieke acties, zo-
als een veiling op Facebook waar 
de kinderen en hun ouders zelf 
aan meewerkten, georganiseerd. 
Kinderen deden ook mee door 
rondjes te zwemmen, een me-
dewerker bakte oliebollen, een 
ouder verkocht truffels en meer. 
Uiteindelijk doel is een rolstoel-
bus voor zes tot negen perso-
nen voor het halen en brengen 
van kinderen van speciaal onder-
wijs en kinderdagcentra, zwem-
men in het weekend, dagjes uit 
en naar paardrijden en de kinder-
boerderij.

Stichting Samen Spelen verzorgt 
al vele jaren op vrijwillige basis 
vrolijke voorstellingen in instel-
lingen en ziekenhuizen. De voor-
stellingen zijn geschikt voor zo-
wel kinderen als voor volwasse-

nen met een verstandelijke be-
perking. Destijds is dit initiatief 
opgezet door Akersloter Siem 
Schoon, speciaal voor kinderen 
die in ziekenhuizen verblijven, op 
medische kinderdagverblijven, 
zmlk- of mytylscholen en in an-
dere zorginstellingen. Deze veel-
al interactieve voorstellingen zijn 
op maat gemaakt voor de speci-
fieke doelgroep, leeftijd en  het 
ontwikkelingsniveau. De stich-
ting kan dit geheel kosteloos aan-
bieden omdat de opbrengsten 
van de spelen voor volwassenen, 
zoals de Halloween griezeltocht 
in de bossen van Castricum en op 
verzoek moord- en fantasiespe-
len, daarvoor gebruikt worden. 

Voor meer informatie over deze 
stichting: www.stichtingsamen-
spelen.nl. De crowdfunding actie 
steunen voor de rolstoelbus kan 
via www.whydonate.nl/ de-villa-
vrolijk-bus.

Een nieuw school-
plein voor De Klimop

Het huidige plein is groter dan 
een gemiddeld schoolplein ver-
eist, maar is aan vernieuwing toe. 
Het nieuwe schoolplein van De 
Klimop krijgt een sportief karak-
ter voor kinderen van 2,5-13 jaar 
en wordt zo ingericht dat er voor 
elk wat wils te vinden is. Zo ko-
men er op het nieuwe plein onder 
andere een voetbalveld, een klim-
muur en een renparcours. Duur-
zaam en alle ruimte voor bewe-
ging en ontwikkeling zijn hierbij 
de kernwoorden.  
In het nieuwe plein komen de 
wensen van kinderen, ouders, 
leerkrachten en schoolbestuur 
ISOB samen. Maar om het nieu-
we plein te realiseren is nog extra 
geld nodig. Naast het aanschrij-
ven van verschillende fondsen or-
ganiseert De Klimop komend jaar 
verschillende acties om geld in te 
zamelen, zoals een sponsorloop, 
een fancy fair en een miniplay-
backshow. Na de voorjaarsvakan-
tie gaat begin maart de eerste ac-
tie van start: ‘Draag een steentje 
bij’. Kinderen laten hun creativiteit 
los op een steen om deze zo mooi 
mogelijk te versieren en verkopen 
deze vervolgens om geld op te 
halen voor hun nieuwe plein.  
Een nieuw schoolplein hoort bij 
de nieuwe Klimop, die nog steeds 
groeit als gevolg van de nieuwe 
onderwijsmethode, gepersonali-
seerd leren. Het onderzoek naar 
de mogelijkheden voor een fusie 
tussen De Klimop en de Sokker-
wei beïnvloedt de plannen voor 
een nieuw plein niet: beide scho-
len blijven binnen een fusiescena-
rio namelijk op hun eigen locatie.
De Klimop is twee jaar geleden 
overgestapt op een nieuwe me-
thode: gepersonaliseerd leren en 
IPC. Kinderen krijgen hierin de 
ruimte om zich cognitief en op 
persoonlijk en sociaal gebied te 
ontplooien. Op De Klimop krijgen 

Castricum - Basisschool De Klimop groeit. En hard ook, als gevolg 
van de nieuwe onderwijsmethode. De groei in het aantal leerlin-
gen vraagt om vernieuwing van het huidige schoolplein. Daar-
om slaan kinderen, ouders in de vertegenwoordiging van de Ou-
dervereniging, en het team van basisschool De Klimop de handen 
ineen om een gezamenlijk doel te bereiken: een schoolplein dat 
aansluit bij de nieuwe koers van De Klimop.

de kinderen onderwijs in kleine 
groepen zodat elk kind de per-
soonlijke aandacht krijgt die het 
nodig heeft. Daarnaast wordt er 
actief kennisgemaakt met de En-
gelse taal. Ook is vorig jaar in sa-
menwerking met Forte Kinder-
opvang Preschool De Klimop ge-
start: peuteropvang voor kinde-
ren van 2-4 jaar binnen dezelfde 
methode als de school aanbiedt, 
waardoor de overgang naar het 
basisonderwijs heel natuurlijk 
verloopt. Geïnteresseerde ouders 
zijn welkom om het nu nog oude 
plein en de school aan de Roose-
veltlaan 1 te komen bekijken en 
kennis te maken met de nieuwe 
methode. Preschool De Klimop 
organiseert daarnaast elke dins-
dag- en donderdagochtend in-
loopochtenden van 8.30-9.00 uur. 
Meer informatie: www.obsde-
klimopcastricum.nl.

Geslaagd voor EHBO op Het Kleurenorkest
Regio - Limmen - De afgelopen 
weken werd er door groep 8 hard 
gewerkt tijdens de lessen EHBO 
verzorgd door vrijwilligers van 
EHBO-vereniging Castricum. 
De kinderen vonden het enorm 
interessant en wisten na elke les 

zoveel te vertellen. Ze mochten 
reanimatie oefenen met een LO-
TUS-slachtoffer. 

Er werden wonden geschminkt, 
zoals blauwe plekken en een stuk 
hals in je hand, net echt. Stan, een 

van de leerlingen uit groep 8, ver-
telt: ,,Het was heel interessant en 
belangrijk. Als er nu een bijvoor-
beeld een kleuter valt op het 
schoolplein en juf is er even niet, 
dan kunnen wij helpen. We weten 
nu precies wat we moeten doen.” 

Gelukkig slaagden alle leerlingen 
en kregen ze een diploma. 

De kinderen uit groep 7, die af en 
toe slachtoffer mochten spelen, 
kunnen niet wachten tot zij vol-
gend jaar aan de beurt zijn.

Voorkom en leer vallen 
Regio - Vallen bij oudere men-
sen is een ernstig en veelvoorko-
mend probleem. Sommige ou-
deren belanden na een valpar-
tij zelfs op de spoedeisende hulp. 
Anderen belanden in het zieken-
huis of verpleeghuis. 
Bij veel mensen ontstaat de angst 
om (opnieuw) te vallen en dit 
leidt tot onzekerheid bij gewo-
ne, dagelijkse bezigheden. Ruim 
de helft van de 70-plussers is be-
zorgd om te vallen. Sommigen 
gaan daarom minder het huis uit 
en raken sociaal geïsoleerd. Om 
ouderen weerbaarder te maken 
voor ongelukjes met grote ge-
volgen is er in toenemende mate 
aandacht voor dit probleem. 

Afgelopen week was er in restau-
rant Wierenga in Castricum een 
informatiebijeenkomst over het 
voorkómen en het leren vallen. 
De fysiotherapeuten van ViVa! 
Zorggroep en de fysiotherapie-
praktijk Henri Schuytstraat pre-

senteerden samen hun cursussen 
voor ouderen. In de cursus Vallen 
Verleden Tijd van de fysiothera-
pie Henri Schuytstraat wordt ge-
werkt aan het verbeteren van het 
looppatroon, het geven van meer 
zekerheid in het lopen, het voor-
komen van vallen en  het hande-
len tijdens en na een val. De cur-
sus Zicht op evenwicht van ViVa! 
Zorggroep leert minder bezorgd 
te zijn om te vallen, de kans op 
vallen te verminderen, optimaal 
gebruik te maken van de eigen 
mogelijkheden en meer te gaan 
bewegen.
De bijeenkomst werd goed be-
zocht en de eerste deelnemers 
hebben zich aangemeld. Meer 
informatie over Vallen Verleden 
Tijd of Zicht op evenwicht? Bel 
0251 - 65 04 47 of mail info@hen-
rischuytstraat.nl voor Vallen Ver-
leden Tijd. Bel 088 - 995 80 00 
of mail zichtopevenwicht@viva-
zorggroep.nl voor Zicht op even-
wicht. 
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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. 

1 MAART
Sportspektakel voor kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar in De 
Meent Bauerfeind in Alkmaar, 
10.00-16.00 uur. Aanmelden niet 
nodig.

In de serie De Ochtenden neemt 
operadeskundige Kees Schilder 
het publiek in de bibliotheek in 
Castricum mee in de wereld van 
Guiseppe Verdi vanaf 10.00 uur.

Inloop van 10.00 tot 12.00 uur in 
‘t Praethuys voor iedereen die bij 
kanker betrokken is. Men biedt 
een luisterend oor en een veilige 
plek voor uw verhalen. Locatie:  
Castricum, Dorpsstraat 23.

Dreamtime Healing Concert 
in de Slotkapel in Egmond aan 
den Hoef, klankschalen en didge-
ridoo, 20.15 uur. Reserveren via 
sakagaweea@hotmail.com.

Uniek Requiem van Fauré in 
Grote Kerk Alkmaar met mede-
werjing van het Nederlands Ka-
merorkest en Nederlands Kamer-
koor, 20.15 uur. (foto: aangele-
verd)

Club Pussycat met Kita Menari, 
Beaux en anderen in Podium Vic-
torie in Alkmaar, 20.30 uur.

2 MAART
Sportinstuif voor peuters en kleu-
ters (1-5 jaar) in De Meent Bauer-
feind in Alkmaar, 10.00-12.00 uur. 
Aanmelden niet nodig.

De Kleine Zeemeermin (6-10 jaar) 
door Theater Terra in De Vest in 
Alkmaar, 14.30 uur. (foto: Joris 
van Veldhoven & Darren van der 
Lek)

Film Una Mujer Fantástica in 
Filmhuis De Zwaan in Uitgeest, 
20.15 uur.

Bella Italia: muzikale reis met Ita-
liaanse topsongs (try out) in Ken-
nemer Theater Beverwijk, 20.15 
uur. (foto: Robin Kamphuis)

Reprise van het succesvolle the-
aterconcert door musicalster Re-
né van Kooten en de band Shif-
ting Daylight. in theater de Beun 
in Heiloo, aanvang 20.15 uur. (fo-
to: Stef Nagel)

3 MAART

Woiski vs Woiski: muzikale be-
werking van het boek Bruine Bo-
nen en Kouseband in het Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.15 uur. 
(foto: Sofie Knijff)

Lennaert Nijgh theaterconcert 
door Sjors van der Panne, Jim de 
Groot, José Koning en Izaline Ca-
lister in De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. (foto: Merlijn Doomernik)

Cabaretier Murth Mossel met 
try-out in het Kennemer Theater 
Beverwijk, 20.30 uur. (foto: Kern 
Thompson)

Piña in Podium Victorie in Alk-
maar, een feest met de heetste 
latin muziek, tropische sfeer en 
vooral veel gezelligheid, 20.30 
uur.

4 MAART

    PERSBERICHT 
 

 
 

 

 
Natuur en cultuur historische wandeling rond 

Kasteel Marquette  
zondag 4 maart 2018  

 
 
Op zondag 4 maart a.s. organiseert IVN Afdeling Midden Kennemerland  een prachtige wandeling 

rond kasteel Marquette. 
 

De excursie start bij Boerderij Heemshof aan de Oosterweg 2c. Daarna wordt er gewandeld, onder 
leiding van een IVN gids, richting landgoed Marquette. Onderweg wordt er vertelt over de bomen 
met hun winterkenmerken, de geuren en kleuren van de bijzondere voorjaarsbloei en bloesems, en 
over de vele bollen- en stinsenplanten die het landgoed rijk is. Onderwijl luistert u naar het vrolijke 
gekwetter van de vele vogels die zich opmaken om te gaan nestelen.  Er zal ook aandacht zijn voor de 
rijke historie van het landgoed dat al dateert uit de 13e eeuw.  
 
Wilt u meer te weten  komen over deze bijzondere locatie in Heemskerk?  
Aanmelden voor deze excursie kan door een e-mail te sturen naar excursieivnmk@gmail.com 
onder vermelding van wandeling Marquette of via https://www.ivn.nl/mkl 
 
We vertrekken om 10.00 uur vanaf Boerderij Heemshof, Oosterweg 2c, Heemskerk en zijn rond 12.00 
uur weer terug.  U krijgt daarna een kopje koffie of thee aangeboden. Kosten zijn 4,00 per persoon, 
kinderen tot 12 jaar betalen € 2,00. U wordt verzocht te parkeren bij voetbalvereniging ADO 20 (ook 
aan de Oosterweg) of bij landgoed Marquette, omdat er beperkt parkeergelegenheid is bij Boerderij 
Heemshof.  Lopen naar Boerderij 
Heemshof  is vanaf beide locaties goed 
te doen. Zo mogelijk komt u met de 
fiets.  
  
 
 
 
 
 
 
Niet voor publicatie 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Lia van den Berghe 
excursieivnmk@gmail.com of 
06-236 14622 
 
 
 

Natuur- en cultuurhistorische 
wandeling met IVN gids rond 
Kasteel Marquette in Heems-
kerk start 10.00 uur bij Boerderij 
Heemshof aan de Oosterweg 2c.

IVN-wandeling langs de bin-
nenduinrand in Egmond (Wim-
menummerduinen zijn afgeslo-
ten wegens broedseizoen) start 
11.00 uur bij het PWN-informa-
tiebord aan het Nachtegalenpad, 
aan de noordkant van Egmond 
aan den Hoef en duurt ongeveer 
2 uur. Nadere inlichtingen: 072 
5337601.

Klassiek concert bij De Zwaan 
Cultureel door leraren van de Mu-
ziekschool Uitgeest, 11.30 uur.

Kastrikums Shanty- en Folk-
songkoor ‘De Skulpers’ treedt 
op bij de Soos in jongerencen-
trum Discovery, Dorpsstraat 2a in 
Castricum, 14.00 uur.

Kindertheater in De Cirkel in 
Heemskerk: Toneelgroep Knars 
met De Wenteltoren (5+), 14.00 
uur.

Sinnerboy: Tribute to Rory Galla-
gher in de Nozem en De Non in 
Heemskerk, 16.00 uur.

Welterusten kleine beer, fami-
lievoorstelling (4+) in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 14.00 
uur. (foto: aangeleverd)

Lazy Sunday: meeslepende Fado 
van Quatro Ventos om 15:00 uur 
in de Cultuurkoepel Heiloo. (foto: 
aangeleverd)

Gaia Strijkkwartet in concert-
zaal Geesterhage, 15.30 uur. 
Maaike Peters (cello), Rani Kumar 
(altviool), Merel Jonker (viool) en 
Francoise van Varsseveld (viool) 
kennen elkaar van het Utrechts 
conservatorium en spelen al ja-
ren samen op hoog niveau. Kaar-
ten: www.toonbeeld.tv. (foto: 
aangeleverd)

Open Podium Bakkum in Ho-
tel Fase Fier, 15.30 uur. Met on-
der andere verteller/zanger Fons 
Boer (foto).

Film Battle of the Sexes in De 
Cirkel in Heemskerk, 20.00 uur.

6 MAART
Verkiezingsdebat Lokaal FNV 
IJmond in raadszaal gemeente-
huis Beverwijk, 19.30 uur.

Van Foreest Publiekslezing in 
de Grote Sint Laurenskerk in Alk-
maar. Spreker is forensisch patha-
loog Frank van de Goot. Aanvang 
20.00 uur.

7 MAART
Longpuntbijeenkomst in het 
Rode Kruis Ziekenhuis in Bever-
wijk, 14.30-16.00 uur. Thema: al-
lergieën. Aanmelden: beverwijk@
longpunt.longfonds.nl.

Inschrijven voor weekend 
met de Zuchtende Man 
Limmen - De organisatie voor het 
komende motorweekend van de 
Zuchtende Man op 9 en 10 juni is 
in volle gang. Er is een prachtige 
locatie gevonden in Appelscha.
Op vrijdag 2 maart vanaf 20.00 

uur start de inschrijfavond in De 
Lantaarn. Er wordt een film ge-
draaid van het laatste motor-
weekend. Voorinschrijven is ook 
mogelijk via een link op de Face-
bookpagina. 

Deel de dromen over 
democratie bij TT Café
Castricum Op vrijdag 2 maart 
kan iedereen meepraten over de-
mocratie. Wat was dat toch pre-
cies? En hoe gaat het lokaal, met 
de gemeenteraadsverkiezingen 
in zicht?
In een opmars naar lokale verkie-
zingen ziet Castricum een brede 
waaier aan lokale politici, voor de 
gelegenheid in kleurige regen-
jacks, die weer eens de burger 
komen ‘opzoeken’ op de lokale 
markt.  Na de verkiezingen volgt 
het politieke spel, met haar eigen 
dynamiek, akkoordjes en coali-
ties. Alles met een planningsho-
rizon van vier jaar. De vraag is of 
dat beter kan.
 
Hoe ziet een democratie er uit die 
burgers helpt, inspraak beter re-

gelt en ruimte creëert voor initi-
atieven van burgers? Transition 
Town Castricum zoekt een demo-
cratie die belangen van burger 
boven de belangen van grote on-
dernemingen stelt. Een democra-
tie die rechtvaardig is en rekening 
houdt met zwakkeren en met de 
toekomst van de planeet.  

In het TT Café van 2 maart gaan 
we dit onderwerp bespreken. 
Aan belangstellenden wordt ge-
vraagd hun dromen te delen 
door middel van een korte pre-
sentatie, een pitch, verhalen, te-
keningen, een lied of een gedicht.  
In Club Mariz op de Dorpsstraat 
vanaf 19.30 uur. Meer informatie 
over Transition Town Castricum: 
ttcastricum.nl. Gratis entree.

IVN start met regionale 
natuurgidsenopleiding
Regio - Regio - Binnenkort start 
IVN Midden Kennemerland 
een natuurgidsenopleiding in 
Heemskerk. De opleiding ver-
breedt de kennis over veldbiolo-
gie, landschapsecologie en duur-
zaamheid. Ook leren deelne-
mers hoe activiteiten op het ge-
bied van natuurbeleving kun-
nen worden voorbereid en bege-
leid. Er wordt aandacht besteed 
aan didactische vaardigheden en 
het werken in groepen. De oplei-

ding duurt 1,5 jaar, en is een com-
binatie van theorie- en praktijk-
lessen. Theorieles vindt tweewe-
kelijks plaats op maandavond in 
Het Koetshuijs aan de Tolweg 9 
in Heemskerk. Praktijklessen en 
buitenexcursies zijn twee keer 
per maand op zaterdagochtend. 
Stuur een mail aan ivnmkl1@
gmail.com voor aanmelding. Voor 
het complete programma en in-
schrijfformulieren voor de oplei-
ding: www.ivn.nl/mkl.

Samen stamppot eten
voor het goede doel
Castricum - De werkgroep Cas-
tricum-Ethiopië kookt een maal-
tijd en iedereen kan aanschui-
ven op vrijdag 16 maart om 18.00 
uur. Het menu bestaat uit twee 
of meer stamppotten met toebe-
horen en ook een dessert wordt 
niet vergeten. De kosten bedra-
gen vijftien euro. De opbrengst 
is bestemd voor onze projec-
ten in Ethiopië. In een sloppen-
wijk in de hoofdstad Addis Abe-
ba waar de allerarmste kinderen 

worden geholpen naar school te 
kunnen gaan. Ook wordt er voor 
een aantal kinderen gezorgd voor 
ontbijt en lunch en alle kinderen 
kunnen terecht voor hulp bij het 
huiswerk. 
Men kan zich tot 13 maart opge-
ven bij Lia Hoogeland e-mail: lia-
hoogeland@zonnet.nl, tel.: 0251-
656100. De maaltijd wordt ge-
houden in het Parochiecentrum 
naast de Pancratiuskerk, Dorps-
straat 113 in Castricum.

Kansen voor detailhandel 
Akersloot - Over de toekomst 
van de detailhandel en het tegen-
gaan van de terugloop in de ker-
nen Limmen en Akersloot wil D66 
Castricum op woensdagavond 7 
maart met u in gesprek. Met de 
winkeliers en met bewoners. Met 
deelname Rob Dekker, winkelier 
in Akersloot, tevens raadslid voor 
de VVD; met Cees Smit, voorzitter 
van de Limmer Ondernemersver-

eniging; en Rob van Keulen, voor-
zitter van de Regionale Advies-
commissie Detailhandel  -  onder 
leiding van Harold Ebels uit Lim-
men, planoloog en raadslid D66. 
Inleiders zijn twee experts en er-
varingsdeskundigen met prak-
tijkvoorbeelden. De discussie-
avond vindt plaats in ’t Hoorntje 
in Akersloot, Kerklaan 20. De bij-
eenkomst begint om 19.30 uur.
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Activiteiten-
kalender S.U.S.
Uitgeest - Onderstaand de acti-
viteitenkalender van maart van 
de Stichting Uitgeester Senioren. 
Alle activiteiten vinden plaats in 
dorpshuis de Zwaan, tenzij an-
ders vermeld. Soosactiviteiten, 
dagelijks van maandagmiddag 
tot en met vrijdagmiddag. Voor 
inlichtingen m.b.t. Soos, kunt u 
bellen: 312127 
 
Maandag  5, 12, 19, 26:
10.00 -13.15: KoffiePlus. 
10.00 -12.00: Biljartles dames
09.00-10.00: Pilatus, ook 10.15-
11.15.
14.30-16.30: Rode Kruis, sociale 
activiteiten Geesterheem
13.30-16.45:  Biljarten en bridgen
Maandag 5, 19:
09.00-10.30: Computercursus, 
ook 10.30-12.00.
Maandag 12:
10.00-12.00: schrijverskring
Dinsdag 6, 13, 20, 27:
09.15-10.15: Yoga
10.45-11.45: Tai Chi
13.30-16.45: Biljarten en klaver-
jassen (competitie) en bridgen
09.30-10.30: Computercursus, 
ook 10.30-12.00.
Dinsdag 6, 20:
13.30-15.00: Computercursus, 
ook 15.00-16.30.
Dinsdag 13, 27:
09.30-12.00: Fotocursus
Woensdag 7, 14, 21, 28:
10.00-12.00: Koersbal
09.00-10.15: Bewegen 60+ in de 
Klop, ook 10.45-11.30.
13.30-16.45: Biljarten, klaverjas-
sen
15.00-16.30: Computercursus
19.45-21.30: Die Geestersangers 
(Geesterheem)
Woensdag 7, 21: 
10.00-12.00: Biljarten dames
09.30-11.30: Handwerken
14.00-15.30: Engelse conversatie
Woensdag 14, 28:
09.00-10.30: Computerles, ook 
10.30-12.00.
10.00-12.00: Muziek maken
13.30-15.30: Kaarten maken 
14.00-16.30: Tekenen en schilde-
ren
Woensdag  14:
Stedentrip met Arie naar Gouda. 
Vertrek 9.48 uur
Woensdag 7:
14.00-16.30: Bingo
Woensdag 21:
14.00-16.00: filmmiddag (ook met 
kleinkinderen)
Woensdag 28:
10.00 uur: Excursie vuurtoren Eg-
mond
Donderdag 1, 8, 15, 22, 29:
Wandelen: vertrek 09.30 uur 
09.30-11.30: Beeldhouwen en 
boetseren
09.30-12.00: Biljarten heren (be-
ginners)
13.30-16.45:  Biljarten
14.00-16.00:  Scrabble, Rummi-
cub en schaken
13.30-15.00:  Fifty-fit 
15.15-16.15:  Dansen zonder part-
ner
Donderdag 8, 22:
09.30-11.30: quilten
Donderdag 8:
09.30-11.30: theezakjes vouwen
10.00-11.30: Fotopresentatie 
Bank Beentjes 
Donderdag 1, 15, 29:
09.30-11.30: 3-Dimensionaal
Donderdag 15:
09.30-11.30: lezing palingroker 
Jan vd Kommer
Donderdag 22:
09.30-11.30: Repair Café en com-
puterspreekuur
09.30-11.30: Lezing door Frank 
Rodenburg over beklimming An-
concagua
Donderdag 29:
09.30-11.30: I-pad I

Vrijdag 2, 9, 16, 23:
09.15-10.15 uur: Yoga, ook 10.30-
11.30 
13.30-16.45:  Biljarten
13.30-15.30: De Zingende Zwa-
nen 

De S.U.S. is geopend voor publiek 
van maandag  tot en met donder-
dag  van 9.00 tot 12.30 uur (vrij-
dag gesloten) in Dorpshuis de 
Zwaan. Voor informatie: tel. 31 
90 20 , e-mail: s.u.s@inter.nl.net of 
kijk op de website: www.uitgees-
tersenioren.nl.

Koud!!!!

Uitgeest - Het zonnetje schijnt al dagen, maar buiten is het bij -6 en windkracht 4 niet echt voorjaar. Deze 
foto nam Ger Bus dit weekeinde bij het Uitgeestermeer.

Is de ‘Kortebaan’ in zicht?
Sanne Veenboer wint Supersprint
Uitgeest - Zo spiegelglad zag op 
zondagmorgen de ijsbaan in Uit-
geest eruit. Met een opkomen-
de zon werd het resultaat van 
een lichte nachtvorst zichtbaar.  
Met de voorspelling van stren-
ge nachtvorst voor de komende 
nachten zou het mogelijk moe-
ten zijn dat de ijsbaan weer voor 
het publiek zijn poorten kan ope-
nen. Daarbij gaat uiteraard me-
nig hart van de Uitgeester sprint-
kanonnen sneller kloppen en rijst 
de vraag: Zal er dit jaar eindelijk 
weer eens een “Kortebaan” wed-
strijd gehouden kunnen worden?

Toeval of niet, maar de leden van 
de trainingsgroep hadden zater-
dagavond een zogenaamde ‘Su-
persprint’ in Alkmaar gereden. 
Hierbij diende iedereen 2 keer 
een 100 meter en 2 keer een 300 
meter te rijden. Bij de Kortebaan 
wedstrijd wordt in een eerste om-
loop twee keer 160 meter op tijd 

gereden. Daarna rijdt de snel-
ste twee keer een afval rit tegen 
de langzaamste. En zo verder. De 
winnaars gaan door naar de vol-
gende ronde, net zolang tot de 
winnaar bekend is.

Bij de verreden Supersprint was 
Sanne Veenboer de snelste (zelfs 
van de heren) en verbeterde zelfs 
twee clubrecords op de 100 en 
300 meter van Nancy Molenaar.

Zie voor alle afstandsuitslagen de 
website www.ijsclubuitgeest.nl. 

In onderstaande uitslagen ziet u 
respectievelijk de twee tijden en 
posities op de 100 meter, op de 
300 meter en het puntentotaal 
van de deelnemers.
1: Sanne Veenboer: 12,10 (1) 12,09 
(1) 29,89 (1) 30,06 (1): 220,867; 2: 
Mike Roelands: 12,25 (2) 12,44 (5) 
29,95 (2) 30,51 (4): 224,217 3; Thijs 
van Tol: 12,64 (5) 12,40 (3) 30,06 

(3) 30,14 (3): 225,533; 4: Brian 
Bloedjes: 12,55 (4) 12,43 (4) 30,66 
(4) 30,06 (2): 226,100; 5: Kees Mo-
lenaar: 12,53 (3) 12,56 (6) 30,88 (5) 
30,61 (5): 227,933; 6: Patrick Roe-
lands: 12,75 (6) 12,39 (2) 30,90 (6) 
30,64 (6): 228,267; 7: Leon Schot: 
12,79 (7) 12,85 (7) 32,38 (8) 32,12 
(8): 235,700; 8: Luna den Elsen: 
13,24 (9) 13,16 (8) 31,60 (7) 31,70 
(7): 237,500; 9: Benno van Tol: 
13,15 (8) 13,88 (11) 32,67 (9) 32,17 
(9): 243,217; 10: Joni Krom: 13,44 
(10) 13,33 (9) 33,03 (10) 32,89 (10): 
243,717; 11: Femke Jongenotter; 
13,73 (11) 13,41 (10) 33,72 (11) 
33,51 (11): 247,750; 12: Thomas 
Jongejans: 13,89 (13) 13,94 (13) 
35,36 (12) 35,28 (12): 256,883; 13: 
Chris Wokke: 13,81 (12) 13,88 (12) 
36,68 (13) 37,97 (13): 262,867; 14: 
Stan de Ruijter: 14,49 (14) 14,71 
(14) 39,34 (14) 39,96 (14): 278,167 
15: Thijs Zonneveld: 16,63 (15) 
DNS (15) 46,88 (15) 46,76 (15): 
239,217. (Kees Molenaar)

NEC/FC Oss als eerste Nederlandse 
profclub bevestigd voor ICGT 2018
Uitgeest - Opnieuw een primeur 
voor het ICGT! Voor het eerst in 
de toernooigeschiedenis is NEC/
FC Oss bevestigd voor het Pink-
stertoernooi in Uitgeest. En daar-
mee is de voetbalacademie van 
deze twee mooie clubs de eerste 
bevestigde Nederlandse profclub 
voor ICGT 2018.

NEC en FC Oss sloegen na een in-
nige samenwerking in 2009 de 
handen ineen met een gezamen-
lijke voetbalacademie. NEC/FC 
Oss kan voor het ICGT zijn borst 
natmaken, want de andere tot nu 
toe bevestigde deelnemers zijn 
niemand minder dan Manches-
ter United, Palmeiras en de local 
heroes van FC Uitgeest.

NEC/FC Oss O19 komt uit in de 
Nike Onder 19 Eredivisie, waarin 
het speelt tegen een aantal be-
kende namen die eerder al op het 
ICGT uitkwamen. Denk daarbij 
aan clubs als AZ, Ajax en de ICGT-
kampioen van 2017: Vitesse. Kan 
de aartsrivaal van de Arnhem-

mers dit jaar met de ICGT-titel 
aan de haal gaan? De clubs zijn 
in de O19-competitie in ieder ge-
val aan elkaar gewaagd, al bleek 
Vitesse begin februari met 1-0 de 
iets sterkere van de twee te zijn.
De jeugdopleiding van NEC/FC 
Oss bracht in het verleden al een 
paar mooie namen voort. Wat te 
denken van Barcelona-keeper 
Jasper Cillessen? En de spits van 
Oranje, Vincent Janssen? Stuk 
voor stuk spelers die hun jeugd-
opleiding genoten in Nijmegen. 
Andere spelers die doorbraken 
via de jeugdopleiding van NEC/
FC Oss zijn bijvoorbeeld Navaro-
ne Foor en Bram Nuytinck.

En daarmee komt er dus een club 
naar het ICGT die qua jeugdoplei-
ding zijn sporen verdiend heeft. 
De toernooi-organisatie is daar 
vanzelfsprekend erg blij mee. 
“Met het bevestigen van NEC/FC 
Oss kunnen we nóg twee mooie 
namen toevoegen aan onze al zo 
imposante lijst van Nederlandse 
profclubs die op het ICGT hebben 

gespeeld”, vertelt Mats Idema, 
toernooidirecteur van het ICGT. 
“De teller staat nu op dertig Ne-
derlandse profclubs die sinds de 
eerste editie in 1984 aan ons toer-
nooi hebben meegedaan. Een 
mooie mijlpaal!”

“Wat ons aanspreekt in NEC/FC 
Oss als deelnemer aan het ICGT 
is hun visie op het voetbal. De fo-
cus bij deze voetbalacademie ligt 
écht op het laten doorstromen 
van spelers naar de selectie van 
NEC of FC Oss. De kans is daar-
om heel groot dat de spelers die 
dit jaar in Uitgeest op het ICGT 
te zien zijn, volgend jaar zomaar 
kunnen opduiken in het eerste.”

Met het bevestigen van NEC/FC 
Oss als vierde deelnemer voor 
ICGT 2018, is nu de helft van het 
deelnemersveld bekend. In de 
komende weken worden de res-
terende vier deelnemers bekend-
gemaakt. Hou hiervoor de Face-
bookpagina van het ICGT en de 
website in de gaten.

FC Uitgeest gaat 
eigenlijk best goed!
Uitgeest - En dan niet alleen het 
eerste elftal maar wat ook te den-
ken van “ons” tweede elftal on-
der leiding van trainer Tom Smit 
dat zich in een zware klasse zo-
waar in de bovenste regionen 
handhaaft en daarbij gerenom-
meerde teams als de Koninklij-
ke HFC verslaat en ADO’20 2 on-
der zich laat. Het geeft maar weer 
eens aan hoe breed de selectie 
van FC Uitgeest is. Ook “ons” eer-
ste deed zondag goede zaken. Na 
de moeizame en zwaarbevoch-
ten winst op EDO doet het team 
van de scheidende coach Florian 
Wolf nog mee om prijzen in de 
Eerste klasse A. Periodekampioen 
en (optimistisch gedacht) heel 
hoog eindigen behoren allemaal 
nog toch tot de mogelijkheden.
FC Uitgeest startte zonder de nog 
steeds geblesseerde Sven Koning 
en de afwezige Emiel Sinnige. 
Omdat het A-veld van de vereni-
ging was afgekeurd werd uitge-
weken naar het kunstgrasveld al-
waar die supporters die de moei-
te hadden genomen om toch te 
komen werden getrakteerd op 
een snijdende Oostenwind die 
het daarnaast moeilijk maakte 
om goed te voetballen.

Het lager geklasseerde EDO be-
gon verassend goed aan de wed-
strijd. Met gevarieerd aanvalsspel 
werd de verdediging van FC Uit-
geest flink onder druk gezet. De 
beloning voor de gasten kwam 
in de 21e minuut. Een strak-
ke voorzet van oud FC Uitgeest 
speler Aroma werd door Faissal 
hard binnen geschoten. 0-1. Het 
was de opmaat voor een periode 
waarin de thuisclub het moeilijk 
had en alle zeilen moest bij zetten 
om een tweede treffer te voorko-
men maar ondertussen, uit het 
niets, wel de gelijkmaker scoor-
de. Een handig aangegeven bal 
werd, niet voor het eerst dit sei-
zoen, vanaf twintig meter vol op 
de pantoffel genomen door Den-
nis de Wit die daarmee keeper Al-
bers kansloos liet. 1-1.

Ook daarna bleef EDO de bete-
re ploeg. Het was maar goed dat 
de verdediging van FC Uitgeest 
goed bij de les bleef waardoor 
verdere schade voorkomen werd. 
De tweede helft gaf een heel an-
der beeld te zien. Nu, met de 
wind mee, was het FC Uitgeest 
dat de lakens uitdeelde. Het leid-
de al snel tot succes. Nadat eerst 
met pijn en moeite een inzet van 
Mike Adrichem werd gekeerd viel 
de afvallende bal voor de voeten 
van Tinus Putter die vernietigend 
uithaalde. 2-1
EDO probeerde daarna nog van 

alles maar de verdediging van 
groengeel hield stand en zelfs 
waren er nog enkele kansjes om 
de score uit te bouwen. Dat ge-
beurde niet en zo bleef het bij 2-1 
en pakte FC Uitgeest wederom 
drie zwaarbevochten punten, in 
een klasse waar het verschil tus-
sen de eerste plaats (DEM) en de 
vijfde (FC Uitgeest) vier punten 
bedraagt. Wel met de opmerking 
dat Fortuna en JOS minder wed-
strijden hebben gespeeld. 
Hoezo spannend? FC Uitgeest 
doet in ieder geval mee om de 
prijzen en “dat is eigenlijk best 
goed”. Hadden we toch niet be-
dacht aan het begin van het sei-
zoen. 

FC Uitgeest: Roos, de Wit, 
Groen, Vrouwe, Hopman, Ol-
gers, Smit, Putter, Duijn (85e 
Brouwer), Adrichem (75e Ye-
boah), Muzo
Bakkum en Krookspeler van de 
wedstrijd: Stan Vrouwe

Trots was hij, Daan van Duin voet-
baller van Jongens onder 8- 2, dat 
hij op de foto mocht met die gro-
te stoere aanvoerder van FC Uit-
geest 1 die vandaag gekozen was 
tot speler van de wedstrijd. On-
breekbaar, onverzettelijk als altijd 
en als het moet spijkerhard had 
hij zich weer eens meer dan voor-
treffelijk van zijn taak gekweten. 
De beloning was daar. Stan Vrou-
we Bakkum en Krookspeler van 
de wedstrijd. (De Afvallende Bal, 
foto: aangeleverd)

RV accountants 
shirtsponsor MHCU JC1
Uitgeest - RV accountants is 
sinds kort shirtsponsor van de 
jongens C1 van Mixed Hockey 
Club Uitgeest (MHCU). Vorige 
week speelden de jongens al een 
eerste uitwedstrijd in het nieu-
we witte shirt. René Vallinga van 
RV Accountants is trots dat hij het 

enthousiaste team van MHCU op 
deze manier kan ondersteunen.

Op de foto van links naar rechts 
Daan, Vincent, Lars, Stein, David, 
Yoran, Gijs, Falko, Berend, Justin 
en sponsor René Vallinga van RV 
accountants.



Film en Top 2000 in De Enterij
Limmen - Bekende songs van 
Kensington, Robbie Williams, 
Frank Boeijen en  Lionel Richie 
maar ook de  herkenningsmelo-
dieën uit bekende filmklassiekers 
zoals  James Bond, Rocky, Dances 
with Wolves  en The Pirates of the 
Carribbean zijn slechts een greep 
uit de lange playlist die zaterdag 
24 maart ten gehore wordt ge-
bracht in de Sporthal de Enterij in 

Limmen. 
Naast deze aansprekende ti-
tels, zullen er nog meer beken-
de nummers te horen zijn met als 
thema ‘Film en Top 2000’.
Het zijn de ingrediënten voor een 
muzikale avond in het kader van 
het zestigjarig jubileum van Slag-
werkgroep Excelsior Limmen. In 
dit afwisselend programma wor-
den ze bijgestaan door een gita-

Gaia Strijkkwartet in Geesterhage
Castricum - Concert op zondag, 
verzorgd door Toonbeeld, pre-
senteert dit keer een bijzonder 
ensemble, bestaande uit Maaike 
Peters (cello), Rani Kumar (altvi-
ool), Merel Jonker (viool) en Fran-
coise van Varsseveld (viool). Ze 
kennen elkaar van het Utrechts 

conservatorium en spelen al ja-
ren samen op hoog niveau. 
Gaia brengt een mooi afwis-
selend programma te be-
ginnen met het strijkkwartet 
‘L’indifferent’ van Hendrik An-
driessen. Daarna volgt het ‘strijk-
kwartet in G mineur opus 20’ van 

Haydn. Tot slot speelt Gaia het 
strijkkwartet no 2 in D groot van 
Alexander Borodin. Op zondag 
4 maart, concertzaal Geesterha-
ge, aanvang 15.30 uur. Kaarten 
zijn te reserveren via www.toon-
beeld.tv/concerten of tel. 0251-
659012.

rist en bassist en diverse blazers, 
harmonie Excelsior en mannen-
koor Heeren Zeventien. Als klap 
op de vuurpijl zal de uitstekende 
coverband Alle Tijd de avond op 
hun eigentijdse wijze afsluiten. 
De toegangskaarten zijn nu in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij 
de service balie van Albert Heijn 
Limmen. Aanvang 20.30 uur. 

Workshop zang voor mannen
Castricum - Zangpedagoog Jan 
van Zelm geeft op zaterdag 17 
maart een workshop aan het 
Kleinkoor Castricum en mannen 
zijn daarbij welkom.  Van Zelm is 
professioneel zanger in het Groot 
Omroepkoor. Hij gaat de deelne-
mers leren hoe zij tijdens het zin-
gen moeten staan en ademhalen 
en hoe zij de emoties van de tekst 
kunnen verklanken. 

Hij maakt hierbij gebruik van de 
Alexandertechniek, een bewe-
gingsleer die zangers meer be-
wust maakt van houding en 
ademhaling. ‘s Middags brengt 
dirigent Ellen Verburgt het ge-
leerde in praktijk met het eigen 
repertoire dat bestaat uit klas-
sieke muziek van renaissance tot 

Oude mobieltjes gezocht
Castricum - Marja Teijsse is al 23 
jaar vrijwilligster bij Stichting Op-
kikker. Zij verzamelt oude mobiel-
tjes voor de stichting die langdu-
rig zieke kinderen een leuke dag 
bezorgt. Inleveren kan bij de 
bloemenwinkel Nuijens op het 
station of vishandel Klepper. Vo-
rig jaar zijn er 70.000 telefoons 

opgehaald. Vodafone Nether-
lands Foundation, hoofdsponsor 
van de stichting, betaalt 3,50 eu-
ro per oud mobieltje aan de stich-
ting. 
Inleveren kan bij bloemhandel 
Nuijens op het NS-station en bij 
vishandel Klepper op de Dorps-
straat. 

heden. Muzikale mannen kun-
nen zich voor de workshop aan-
melden, noten kunnen lezen is 
niet noodzakelijk maar wel han-
dig. De workshop vindt plaats in 
de Maranathakerk. Bel Frank: 06-
12909689 of mail naar voorzit-
ter@kleinkoorcastricum.

Castricum - Zondagmiddag is 
de brandweer uitgerukt voor een 
schoorsteenbrand aan de Lijs-
terbeslaan. Hierbij werd ook de 
ladderwagen van brandweer 
Heemskerk ingezet om de vuur-
haard in de schoorsteen te kun-
nen doven. Er is een stookver-
bod opgelegd totdat de schoor-
steen is geveegd en nagekeken 
is door een erkend bedrijf. Zater-
dagmiddag heeft de brandweer 
twee personen bevrijd uit een lift 
in een appartementencomplex 
aan de Lage Weide in Limmen. De 
lift is tijdelijk buiten dienst gezet 
in afwachting van een liftmon-
teur. De brandweer moest zon-
dagochtend om 0.45 uur in ac-
tie komen, samen met de brand-
weer Heemskerk, om de ambu-
lancedienst te assisteren om ie-
mand met spoed uit een woning 
te hijsen vanwege medische re-
denen op de Dusseldorperweg. 
Foto: Hans Peter Olivier.

Brandweer 
komt in actie 

Brandoefening in de duinen
Castricum - Vorige week dins-
dagavond heeft de brandweer tij-
dens de wekelijkse oefenavond 
samen met de collega¹s van Eg-
mond geoefend in de duinen. Er 
was zogenaamd sprake van een 
duinbrand. Hierop werden twee 
duinbrandvoertuigen opgeroe-
pen er een verkenningsvoertuig. 
De officier van dienst en een bos-
wachter werden tegelijker tijd 
gealarmeerd. Omdat de brand 
behoorlijk heftig was en er wei-
nig water in de buurt was werd 
er al snel opgeschaald naar grote 
brand. En kwamen er fictief meer-
dere tankautospuiten en diverse 
waterwagens ter plaatsen. Ook 
werd de slangenaanhanger van 
brandweer Castricum opgehaald 
vanaf de kazerne door de 4381. 
Een aangetroffen slachtoffer 
werd gekoeld en aan ambulance-
personeel overgedragen. De oe-

fening is nabesproken door alle 
deelnemers en werden alle plus- 

en minpunten doorgenomen. Fo-
to: brandweer Castricum.

Clusiusreep te koop op de markt
Castricum - Leerlingen van klas 
3G van het Clusius College Cas-
tricum die de keuzevakken Mar-
keting of Ondernemen volgen 
hebben een nieuwe wikkel ont-
worpen voor de pure versie (68%) 
van de Clusiusreep. Te koop op 
de Castricumse markt sinds vrij-
dag 23 februari. Het is een cho-
coladereep waarvan de bonen in-
gekocht worden in het land zelf 
door de makers zodat de boe-
ren en echt eerlijke prijs krijgen. 
En het hele proces van fermen-
teren tot reep zelf gedaan wordt 

door de Chocolademakers in Am-
sterdam. De reep is met onder-
steuning van de Rabobank Ken-
nemerland-Noord ingekocht . De 
leerlingen maken rondom ‘hun’ 
reep een marketing- en onder-
nemersplan. Daar hoort verkoop 
op de markt ook bij. Omdat de 
cacaobonen voor deze reep uit 
Congo komen, hebben de leer-
lingen een etiket in de stijl van 
de Congolese vlag ontworpen. 
De ontwerpers zijn Job van Kes-
sel, Gabriel Quinten, Chafiero Po-
diwongso. Syb raadt waarde goud

Castricum - Tijdens de open dag 
van het Jac. P. Thijsse College 
heeft Syb Huisinga van de Cune-
ra bij de sectie economie de prijs-
vraag gewonnen ‘Schat de waar-
de van de goudklomp’. Uit ruim 
vijfhonderd inzendingen zat hij 
het dichtste bij de waarde van de 

goudklomp. Tijd voor taart, uitge-
reikt door Thomas Smit, docent 
economie op het JPT. 
Het vermelden waard: basis-
school de Vrijburg uit Uitgeest 
en basisschool De Zevenhoeven 
uit Heemskerk waren tweede en 
derde.

Castricum - Maandagmiddag 
een week geleden vond er een 
eenzijdig ongeval plaats op de ro-
tonde van de Soomerwegh/ Zee-
weg. Een motorrijder was uitge-
gleden in de bocht en voor con-
trole meegenomen met de am-
bulance. Donderdagochtend 
vond er een aanrijding met letsel 
plaats op de A9 ter hoogte van 
Akersloot in de richting van Alk-
maar. Door onbekende oorzaak 
botste de bestuurder van de Mer-
cedes op de Ford Focus. Door de 
klap kwam de Mercedes rechts te-
gen een vrachtwagen aan, draai-
de naar links en kwam vervolgens 
tegen de vangrail tot stilstand. Al-
leen de bestuurder van de Mer-
cedes, die geen gordel droeg, 
had letsel en is overgebracht 
naar het ziekenhuis. In verband 
met de vele brokstukken was de 
A9 gestremd in de richting Alk-
maar. Vrijdagmiddag heeft er een 
eenzijdig ongeval, zonder letsel, 
plaatsgevonden op de kruising 
Admiraal de Ruyterlaan met de 
Oranjelaan. De bestuurder wilde 
vanuit de Admiraal de Ruijterlaan 
rechtsaf de Oranjelaan op rijden. 
Hierbij kwam hij door onbekende 
oorzaak terecht op de aldaar aan-
wezige midden geleider en reed 
de verkeerszuil omver. Het voer-
tuig had zoveel schade dat de-
ze door een sleepbedrijf is afge-
sleept.

Ongevallen

Castricum - Op zaterdag 3 maart 
wordt er een open avond georga-
niseerd door JPC 15+, de jonge-
rengroep van parochie De Goe-

Open avond bij JPC 15+
de Herder. JPC 15+ komt elke 
twee weken op zaterdag vanaf 
19.45 bij elkaar op de zolder van 
het parochiehuis, het gebouw dat 

aan de Pancratiuskerk gekoppeld 
is. Elke keer is er een programma 
voor jongeren tussen 15 en 25 
jaar oud met een thema, bijvoor-
beeld muziek. 

Aanmelden kan via info.jp-
c15plus@gmail.com.
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BURGERLIJKE STAND 
OVERLEDEN 
C.H.J. de Goede, 82 jaar

Wethouder Anke de Vink-Hartog 
opent woensdagavond 7 maart om 
20.00 uur een expositie van acryl-
schilderijen van de Uitgeester Mar-
tin Blok in het gemeentehuis van Uit-
geest. De expositie blijft tot vrijdag 
20 april tijdens de openingsuren te 
bekijken.

In februari 2017 koos Martin Blok er-
voor om schilderen als hobby te in-
troduceren in zijn leven. Daarbij put-
te hij positieve inspiratie uit zijn crea-
tieve achtergrond in de horeca en de 
patisserie. Schilderlessen bij Hannie 
van Rijn van Atelier Populusart in Be-
verwijk brachten hem ertoe om zich 
zelfstandig verder te ontwikkelen en 

zijn mogelijkheden op het doek te 
ontdekken.  
 
Martin Blok: ‘Hannie heeft mij uitge-
daagd om te werken in verschillende 
stijlen met verschillende technieken 
met acrylverf. De kwast, het palet-
mes maar ook toegepaste technieken 
met reliëfpasta, opgespoten verf en 
natuurlijk materiaal zijn aan bod ge-
komen. Van het naschilderen van een 
foto, leren kijken, tekenen, opzet-
ten van de basis en afwerken tot aan 
het zelf creëren van, wat ik beschei-
den zeg de eerste vorm van “kunst”. 
Schilderen is nu nog een hobby maar 
wie weet in de toekomst, de inspira-
tie en ideeën zijn er.’

Openbare politieke 
debatten 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

Plaatsen isolerend glas 
grote comfortklapper!

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.

Martin Blok exposeert 
in gemeentehuis

Gratis en onafhankelijk advies 
Twijfelt u over wat voor glas u heeft 
en of isolerend glas een rendabele 
maatregel is voor uw woonsituatie? 
Neem contact op met het gemeente-
lijk Duurzaam Bouwloket. Onafhan-
kelijk adviseurs helpen u verder met 
gratis advies over energiebesparen-
de maatregelen, subsidieregelingen 
en betrouwbare uitvoerende bedrij-
ven. Op de website www.duurzaam-
bouwloket.nl vindt u meer informa-
tie. Wilt u direct contact met een ad-
viseur? Stel uw vraag door te bellen 
naar 072-743 39 56 of te mailen naar 
info@duurzaambouwloket.nl. 

Kies triple glas of HR++ glas 
Triple glas en HR++ glas zijn nu de 
standaard als u enkel glas of gewoon 
dubbel glas (‘thermopane glas’) gaat 

vervangen. Het is zonde om voor glas 
met een lagere isolatiewaarde te kie-
zen. Met triple glas en HR++ glas be-
spaart u meer energie dan met ge-
woon dubbel glas, en de extra kosten 
vallen mee.  Triple glas is soms te dik 
of te zwaar om in bestaande kozijnen 
te plaatsen. Kies dan voor HR++. Gaat 
u ook uw kozijnen vervangen? Kies 
dan voor kozijnen met triple glas en 
dubbele kierdichting, dan heeft u met-
een de beste isolatie voor uw ramen.

Subsidiecheck 
Bent u benieuwd of er subsidie aan-
wezig is? Doe dan de subsidiecheck 
via www.duurzaambouwloket.nl/sub-
sidieregelingen. Of maak gebruik van 
de helpdesk, door te bellen naar 072-
743 39 56 of te mailen naar info@
duurzaambouwloket.nl.

Heeft u last van koude luchtinfiltratie in de woning? Wellicht is het plaat-
sen van isolerend glas een goede maatregel voor u. De meeste koude 
lucht doet namelijk zijn intrede via de ramen, kozijnen en naden en kie-
ren. Heeft u nog enkel glas of gewoon dubbel glas (‘thermopane glas’)? 
Overweeg dan over te gaan op triple glas of HR++ glas. Het bespaart u 
namelijk energiekosten. Bovendien zorgt het voor een enorme comfort-
verbetering: geen kou meer bij de ramen, geen condens aan de binnen-
kant van het raam en veel minder geluid van buiten.

Als gevolg van het vriesweer liggen 
de werkzaamheden aan de Meldijk 
en Sluisbuurt tijdelijk stil. Tijdens de 
vorstperiode zijn deze straten wel be-
gaanbaar voor al het verkeer. Er geldt 

tijdelijk geen verkeersomleiding.
Zodra de werkzaamheden worden 
hervat, komt er een aangepaste plan-
ning op de website www.uitgeest.nl.

Werk Meldijk en 
Sluisbuurt ligt stil

Kunstschilder Martin Blok met een van zijn werken.

Voor het onderhoud van de Eendenkooi Van der Eng in Uitgeest waren on-
langs vier wethouders in touw, twee uit Uitgeest en twee uit Castricum. Een 
koude zaterdag waren ze in de weer met het snoeien van de knotwilgen. Een 
mooi voorbeeld van collegiale samenwerking. Van links af Kees Rood (Castri-
cum), Anke de Vink-Hartog (Uitgeest), Wim Swart (Castricum) en Jack Zwart-
hoed (Uitgeest). 

Wethouders slaan handen 
ineen voor Eendenkooi
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