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huis-aan-huis 
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uitgeest

Nieuwe ruilbibliotheek in Uitgeest

LeesLokaal feestelijk geopend
Uitgeest - Met een draaior-
gel als feestelijke omlijsting 
is zaterdag de nieuwe ruilbi-
bliotheek geopend door Wies 
de Wit voorzitter Werkgroep 
Behoud Bibliotheek Uitgeest 
en wethouder Judie Kloos-
terman. Het raadsbesluit om 
destijds subsidie te korten, 
werd door Wies een boze 
droom genoemd die na een 
handtekeningenactie en heel 
veel werkgroepvergaderin-
gen verder een ander karak-
ter kreeg. Wethouder Kloos-
terman benadrukte in haar 
toespraak dat dit met elkaar 
is gedaan, dat de raad en het 
college zich in zullen blijven 
zetten en dat iedereen trots 
kan zijn op de grote betrok-
kenheid en deze nieuwe bi-
bliotheekvorm. 
Kinderboekenschrijfster Pau-
lien van Tol, haalde het be-

lang van het voorlezen voor 
kinderen aan en schonk haar 
boek ‘Pleuni en Pip’ dat ze-
ker thuishoort in de prachti-
ge en gezellig ingerichte kin-
derhoek. Vervolgens werd de 
naam LeesLokaal onthuld en 
het lint doorgeknipt. De reac-
ties van de eerste bezoekers 
die binnenwandelden waren 

zeer enthousiast. Vrijwilligers 
hebben de afgelopen twee 
weken enorm hard gewerkt 
om alles af te krijgen en niet 
zonder resultaat. Hoewel de 
ruimte wat kleiner is dan de 
vorige bibliotheek, ziet de 
hele entourage er bijzonder 
professioneel en uitnodigend 
uit. (Monique Teeling)

Uitgeest - In de Koppesven-
straat werd in de nacht van 
14 op 15 maart ingebroken in 
een caravan. De dader heeft 
vermoedelijk de nacht door-
gebracht in deze voor een 
woning geparkeerde cara-
van. Er wordt niets vermist. 
Door de eigenaar is aangif-
te gedaan.

Inbraak 
in caravan
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Uitgeest, 

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

30 MAART
18.30 - 21.00 UUR

WWW.BC-WESTERVELD.NL 

T 0251 67 62 21
dealer

ZONNEPANELEN?

www.zonbespaartbv.nl

0% 
BTW

G E M E E N T E
U I T G E E S T

op de achter-
pagina van deze 

krant het 
gemeentenieuws

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

*PAASTAARTJES
*PAASBROOD/TULBAND

*BONBONEITJES
*PAASHAZEN/EIEREN

TEVEEL OM OP TE NOEMEN

De Roset wenst u heerlijke paasdagen!

*PAASBROOD/TULBAND

Dorpsstraat 533, Assendelft
Tel. 075-6874392

www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl

Reserveer tijdig, vol = vol

Sushi & Grill
Boss Restaurant

2 1/2 uur lang
onbeperkt eten/drinken

incl. Alle sooRTen BieR, fRisDRAnken, huiswijn, 
koffie/Thee (sterke drank uitgezonderd)

(legitimatie kan worden gevraagd)

Maandag t/m donderdag e 26,95  P.P.*
Vrijdag t/m zondag & feestdagen  e 28,95  P.P.*
Kinderen tussen 4 t/m 11 jaar  e 16,50 P.K.*
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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

Uitgeest - Eind april gaat het 
zwembad weer open. Vanaf 
het paasweekend is het mo-
gelijk om je abonnement aan 
te schaffen en je aan te mel-
den voor de zwemlessen. De 
feestelijke aftrap hiervoor is 
op zaterdag 26 maart. Dan 
kan de basisschooljeugd ook 
dit jaar weer paaseieren ko-
men zoeken bij De Zien. 
Er liggen honderden klei-
ne en grote chocolade-eie-

ren op het terrein. Wie een 
groot ei vindt maakt kans op 
de hoofdprijs: een abonne-
ment voor het nieuwe zwem-
seizoen. De jongste kinde-
ren kunnen hun eigen eieren 
zoeken op een afgezet deel 
van het grasveld.

Om 15.30 uur is er een kor-
te uitleg van de spelregels, 
daarna mag er gezocht wor-
den. 

Start zwemseizoen 2016:
Paaseieren zoeken

in zwembad De Zien

Afwisselende bezetting 
op Open Podium
Uitgeest - Zaterdag 26 
maart is er weer het maan-
delijkse Open Podium bij De 
Zwaan Cultureel. 
Dit keer zal het publiek ge-
amuseerd worden door:
Lydia Mentink, zij begeleidt 
zichzelf op de gitaar en zingt 
Nederlandstalige luisterlied-
jes van o.a. Alex Roeka, Wil-
lem Vermandere, Frans Hal-
sema. 
Willem Visser en Andre Bra-
kenhoff spelen gitaar en zin-
gen covers.
De uit Amsterdam afkomsti-
ge De As is singer/songwri-
ter. 
Accordeonmuziek van he-
dendaagse Duitse compo-
nisten wordt verzorgd door 
Henk Spijkerman en Duo 

Canella brengt Zuid-Ameri-
kaanse muziek uit o.a. Peru, 
Argentinië, Chili , Venezuela, 
Cuba, uit de Andes, de jun-
gle en de steden van Lima, 
Cusco en Buenos Aires. Fun-
ky, popachtige muziek wordt 
verzorgd door Flourish (foto), 
nieuw, klein en enorm gedre-
ven. Ook uit Amsterdam af-
komstig. De muzikanten zijn 
gitarist Jeroen Sep en zange-
res Fleur Notting. 
Liesbeth Pranger en Harry 
Coenders, een duo uit de re-
gio dat met enige regelmaat 
terug komt spelen herkenba-
re popsongs met zang en gi-
taar.
Het Open Podium is gra-
tis toegankelijk, aanvang is 
20.30 uur.

Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vra-
gen over de renovatie van de Velsertunnel in 
2016. In deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en 
uitleg bij verschillende grote en kleine kwesties. 
Wilt u ook iets weten over de Velsertunnel, laat 
het ons weten via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw 
vraag via www.facebook.com/velsertunnel.

Waar kan ik zien hoe druk 
het is op de weg?

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden hele-
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. De belangrijkste 
omleidingsroutes lopen dan door de Wijkertunnel. Als 
er een grote file staat, hoor je dat natuurlijk op de radio. 
Maar tijdens de renovatie van de Velsertunnel is er ook 
een speciale website die de routes, reistijden en drukte 
op de weg realtime weergeeft: IJmondverkeer.nl. Actueler 
krijg je het niet.

Kijk op IJmondverkeer.nl
De site, een initiatief van IJmond Bereikbaar en Rijkswa-
terstaat, is nu al te gebruiken. Zo kun je in één oogopslag 
zien waar het druk is op de weg, wat de vertraging is 
en welke alternatieve routes er zijn. Erg handig als u de 
ergste drukte wilt vermijden. Dat kan bijvoorbeeld door 
eerder of later te vertrekken, een andere route te kiezen, 
thuis te werken, de fiets te pakken of gebruik te maken 
van het openbaar vervoer. ‘Check dus altijd je reistijd en 
route voor vertrek en pas je plannen daarop aan’, zegt Ilkel 
Taner van Rijkswaterstaat. ‘En mijd de spits. Daar help je 
jezelf én anderen mee.’

Grote bedrijven doen mee
Al meer dan honderd bedrijven – waaronder het Rode Kruis 
Ziekenhuis, Tata Steel en strandondernemers – gebruiken 
een speciale variant van de website om hun medewerkers, 
klanten, bezoekers en leveranciers te informeren over hun 
bereikbaarheid. Ze tonen IJmondverkeer.nl bijvoorbeeld in 
hun ontvangstruimtes, op hun eigen website en op intranet. 
Bedrijven die geïnteresseerd zijn in deze mogelijkheden 
kunnen zich hiervoor aanmelden via de website van IJmond 
Bereikbaar.

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, 
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel of 
Twitter: @Velsertunnelrws.



Haakcafé De Zien deelt knuffels 
uit in Zorgcentrum Geesterheem

Uitgeest - Na weken van 
ijverig haken en breien wer-
den er op woensdag, 16 
maart knuffels uitgedeeld in 
Zorgcentrum Geesterheem. 
Iedere bewoner die daar ge-
bruikt maakt van het “huis-
kamerproject” mocht een 
keuze maken uit een mand 
vol kleurige, grote en kleine 
knuffels. Het was een gezelli-
ge ochtend waarbij opviel dat 

de ene bewoner juist geen 
keuze kon maken en een an-
dere bewoner er wel twee 
wilde. Eén van de bewoners 
vond het maar gek dat ze zo-
maar een hondje kado kreeg. 
“Krijg ik dit nu zomaar; hoef 
ik geen geld te geven?”. Ook 
een grote, groen met blau-
we kat kreeg een nieuwe ei-
genaar: ”Hij kwam zomaar 
naar me toe lopen; wat een 

lieverd”! “Hij wil zeker bij me 
wonen”. Ook Jaap, een rode 
met witte aap, kreeg na het 
geven van een echte knuffel, 
een nieuw baasje.
Alle knuffels werden ge-
maakt door de vrijwilligers 
van Haakcafé De Zien, die 
iedere woensdagochtend van 
10.00-12.00 uur in de kanti-
ne van het zwembad gezel-
lig zitten te haken en/of brei-
en. Heb je dit nu ook altijd al 
eens willen doen? Kom ge-
rust vrijblijvend langs; ook 
voor vragen kun je terecht in 
het Haakcafé. Een afspraak 
maken is niet nodig, je kunt 
zo binnen lopen, de koffie is 
bruin!

Vredesboom geplant
Uitgeest - Op verzoek van 
Vrouwen voor Vrede IJmond 
sloten burgemeesters in de 
IJmond zich in 2008 aan bij 
de wereldwijde organisatie 
van Mayors for Peace. De-
ze organisatie werd in 1982 
opgericht tijdens een speci-
ale VN zitting over ontwape-
ning door de burgemeesters 
van Hiroshima en Nagasaki 
met als doel een nucleairvrije 
wereld te bereiken in 2020. 
Inmiddels zijn er wereld-
wijd 6500 Mayors for Peace 
waaronder Uitgeester bur-
gemeester Wendy Verkleij. 
Vrouwen voor Vrede IJmond 
kwamen in actie toen er in 
1982 kruisraketten geplaatst 
zouden worden in Nederland 
en sinds die tijd vragen zij op 
diverse manieren aandacht 
voor ontwapening en ge-
weldloze conflictoplossingen. 
Vanaf november 2015 groei-
de bij de leden het idee om in 
Uitgeest een vredesboom te 
planten als symbool voor vre-
de en voor het leven op aar-
de. Er werd gesproken met 
gemeente en omwonenden 
van hoek Groskamplaan/Aan 
de Kromme Sloot. Omwonen-
den prefereerden een groen 
ontwerp waarna een lands-
architect werd ingeschakeld. 
Wijkbeheerder Marco Ange-
lone maakte alles vanaf het 
begin mee en vertelt enthou-
siast over het project waar-
bij tijdens boomfeestdag al 
vruchtenbomen en bessen-
struiken zijn geplant. Afge-
lopen vrijdag Marco: “En nu 

komt daar dan de walnoten-
boom bij met straks een haag 
om het geheel. Ik heb twee 
zakken met wurmen meege-
bracht die van invloed zullen 
zijn op de bodemstructuur.” 
Bij de verschijning van de 
burgemeester was de aan-
dacht bij een van de kleu-
ters even flink afgeleid van 
de boom toen hij hardop 
constateerde “Hé de burge-
meester heeft lippestift!” Bur-
gemeester Verkleij betrok de 
kleintjes op natuurlijke wij-
ze bij haar speech en vroeg 
groep 1 en 2 van De Kornak 
of ze wisten wat vrede bete-
kent waarop er direct ‘lief-
de!’ werd geroepen. Na haar 
vraag: “Eten jullie wel eens 
nootjes?” legde zij uit dat er 
over heel wat jaartjes noten 
aan de boom zullen groeien, 
dat er nog wat harde noten 
gekraakt moesten worden 
maar dat de boom uiteinde-
lijk net zo sterk en stoer zou 
groeien als de kleuters. 

Onder leiding van juf Noor, 
gelardeerd met muziek van 
De Trawanten van Banjaert, 
schepten de kinderen vervol-
gens het zand in het gat. Dui-
venliefhebber Baltus schonk 
daarop samen met omstan-
ders acht vredesduiven de 
vrijheid die volgens eigen 
zeggen eerder thuis zouden 
zijn dan hijzelf. Bij de boom 
is tevens een prachtige, door 
Sander Visser ontworpen, 
plaquette onthuld. (Monique 
Teeling)

Marco Zoeteman dook voor ons in de Uitgeestse sportarchieven. Heeft u een bijdra-
ge voor deze rubriek? Mail naar kantoor@uitgeestercourant.nl. Aanvullingen op de 
geplaatste foto zijn ook welkom op dit mailadres.

Uitgeest - Deze week een 
foto van USVU junioren 1 in 
1963, aangeleverd door Jaap 
Zonneveld.
Bovenste rij van links naar 

rechts Wim de Wildt (wed-
strijdleider), Rob Scholten, 
Jaap Zonneveld, Bert Pleister, 
Niko Reulen, Nico Heijnis en 
Wil Tromp.

Op de onderste rij ziet u van 
links naar rechts: Wil Bloed-
jes, Piet Half, Ron van den 
Berg, Paul de Wildt en Peter 
Wijte.
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Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 20.00 uur  maandag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
De Helleveeg
zondag 16.00 uur

Boris Godunov (ROH)
vrijdag 16.00 uur

zondag & maandag 11.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur 

The Assassin 
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 21.00 uur

maandag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur 
Rokjesdag 

zaterdag & zondag 18.30 uur
maandag 19.30 uur

Room
donderdag & vrijdag 18.30 uur

zaterdag, zondag  & maandag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur 

Knielen op een bed violen
donderdag, vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

The Revenant
vrijdag 13.15 uur  

Zootropolis (NL) 3D
zaterdag 16.00 uur  

zondag & maandag 13.15 uur  
woensdag 14.00 uur  

Zootropolis (NL) 2D
vrijdag 16.00 uur  

zaterdag, zondag & maandag 13.30 uur  
woensdag 14.00 uur  

Alvin en de Chipmunks: Road Trip
vrijdag & zaterdag 13.30 uur  

zondag & maandag 11.00 uur
Buurman & Buurman  

Al 40 jaar beste vrienden

Programma 24 maart  t/m  30 maart 2016

Connexxion nieuwe 
vervoerder Regiotaxi NH

Castricum - Vanaf 1 april is 
Connexxion offi cieel de ver-
voerder van de Regiotaxi 
Noord-Kennemerland. Het 
vervoer was eerder in handen 
van de Bios-groep. Het gaat 
om een contract dat de ge-
meenten Castricum, Bergen, 
Uitgeest en Heiloo (BUCH) 
samen met Alkmaar, Heerhu-
gowaard, Langedijk als Regio 
Alkmaar hebben afgesloten 
met Connexxion.
De Regiotaxi Noord-Kenne-
merland is er voor inwoners 
die geen gebruik kunnen 
maken van eigen vervoer of 
het reguliere openbaar ver-
voer. De Regiotaxi rijdt ze-
ven dagen per week tussen 
6.00 en 24.00 uur. Connexxi-
on verzorgt het vervoer via de 
Regiotaxi Noord-Kennemer-
land. Voor pashouders geldt 

een starttarief van 0,50 cent 
en een km-tarief van 0,14 
cent. Medisch begeleiders 
en kinderen tot vier jaar rei-
zen gratis mee. Voor ‘socia-
le’ medereizigers en kinderen 
vanaf vier jaar geldt hetzelf-
de tarief als voor de pashou-
der. Alle huidige klanten van 
de regiotaxi worden rond 16 
maart door Connexxion ge-
informeerd over de verande-
ringen. In een brief en folder 
kunnen zij lezen wat de voor-
waarden zijn voor het taxiver-
voer, hoe ze kunnen reserve-
ren en hoe bedragen wor-
den geïncasseerd. De klan-
ten ontvangen daarbij ook de 
nieuwe vervoerspas. De bij-
drage daarvoor is 7,50 euro. 
Wie de pas niet wenst, moet 
dat aangeven bij het Wmo-/
Zorgloket van zijn gemeente.

Annegreet van Bergen 
over de Gouden jaren

Limmen - Limmen Cultuur 
houdt op vrijdag 8 april van-
af 20.00 uur in Cultureel Cen-
trum Vredeburg een lezing 
met schrijfster en journaliste 
Annegreet van Bergen. An-
derhalf jaar geleden is haar 
boek Gouden jaren voor het 
eerst verschenen. De re-
censies waren meer dan lo-
vend. Sinds die tijd heeft zij 
al meer dan 250.000 boeken 
verkocht. Ook staat zij al zeer 
lang in de top-25 van best 
verkochte boeken.
Haar boek was genomineerd 
voor de NS publieksprijs 
en het stond op de short-
list voor de Libris Geschie-
denisprijs. Haar boek Gou-
den jaren vertelt het verhaal 
van de ongekende naoorlog-
se groei die ons leven op al-
le fronten heeft veranderd. Zij 
schrijft boeken over uiteenlo-
pende onderwerpen die haar 
zeer aan het hart liggen, zo-
als over zelfbeschikking en 

burn-out. Wekelijks schrijft zij 
ook column in de krant van 
Zutphen. 
Annegreet van Bergen komt 
bij ons in Limmen vertellen 
over haar boek Gouden jaren 
en neemt leuke foto’s en di-
gitale beelden mee. Meer in-
formatie over prijzen en het 
reserveren van kaarten is te 
vinden op www.limmencul-
tuur.nl.

Vroege Akerpop herleeft
Akersloot - Op zondagmid-
dag 24 april presenteert de 
Historische Vereniging Oud-
Akersloot het eerder die 
week te verschijnen jaarboek 
2016 in de Storey Club, met 
daarin het eerste deel van de 
Akerpop geschiedenis uitge-
breid belicht.
Dat het dorpje aan het Alk-
maardermeer een rijke pop-
geschiedenis heeft is alge-
meen bekend, maar dat er 
sinds de jaren 60 meer dan 
veertig aan Akersloot geli-
eerde bands hebben bestaan 
is ronduit verrassend. Daar-
om is door de redactie van 
De Groene Valck, het jaar-
boek van de Historische Ver-
eniging Oud-Akersloot, aan 
dorp- én muziekkenner Pe-

ter Velzeboer gevraagd of hij 
eens wilde onderzoeken wel-
ke muzikanten en bands er in 
of vanuit Akersloot popmu-
ziek hebben gemaakt. Peter 
wist op het jaarlijkse Walk-
In evenement een aantal mu-
zikanten te strikken om met 
hen de volledige Akerpopge-
schiedenis in beeld te bren-
gen.
Op zondagmiddag 24 april is 
het moment daar. Het jaar-
boek wordt op het podium 
van de Storey Club gepresen-
teerd aan een groot aantal 
van de in dit eerste deel be-
schreven bands en muzikan-
ten. Bluesdiva Tineke Schoe-
maker, de zangeres van Bar-
relhouse, speelt samen met 
De Tophitters een paar num-

mers en ook het Alpha Trio, 
Jan Verduin van De Trouba-
dours, Henk Kerssens en een 
paar bandleden van Switch 
hebben beloofd om muziek 
te komen maken. The Magic 
Strings verzorgt de rest van 
de middag de muzikale om-
lijsting. 
Iedereen is vanaf 15.00 uur 
welkom in de Storey Club. De 
boekpresentatie staat rond 
16.00 uur gepland.

Brand in de schuur
Castricum - Vrijdag om rond 
22.30 is de brandweer met 
spoed uitgerukt voor een 
schuurtje dat in de brand 
stond aan de Dokter de Jong-
hweg. De brandweer heeft de 

brand geblust met twee stra-
len hogedruk van de tank-
autospuit. Tijdens de brand 
heeft de brandweer ook een 
paar gasfl essen uit de schuur 
verwijderd. De vermoedelijke 

oorzaak is kortsluiting, maar 
dit moet uit onderzoek blij-
ken. 
Ook is Salvage ter plaat-
se gekomen om te zorgen 
voor de eerste opvang na de 
brand. De schade in en aan 
het schuurtje is aanzienlijk. 
Foto: Hans Peter Olivier.

De Helleveeg
In de Helleveeg, gebaseerd 
op de succesvolle, gelijkna-
mige roman van A.F.Th. van 
der Heijden, speelt Tiny een 
pittige en imposante ver-
schijning die alle mannen in 
Brabant gek weet te maken. 
Haar twaalf jaar jongere 
neefje Albert is gefascineerd 
door zijn bijzondere tante en 
dol op haar verhalen. Haar 
ouders en haar zus Hanny 
maken zich echter zorgen 

over Tiny. Zal ze ooit de juis-
te man vinden en zich als een 
correcte vrouw weten te ge-
dragen? 

De reden van de moeizame 
band tussen Tiny en haar fa-
milie blijkt echter veel com-
plexer te zijn dan iedereen in 
eerste instantie zou kunnen 
vermoeden. De Helleveeg is 
een bitterzoet familiedrama 
met een sterrencast.

Richard Jones en Antonio 
Pappano pakken hun crea-
tieve samenwerking weer op 
met deze nieuwe productie 
van Mussorgsky’s historische 
meesterwerk, hier ten tonele 
gevoerd in de compacte, eer-

Boris Godunov ste versie uit 1869, in zeven 
akten. Hoge verwachtingen 
zijn er van Bryn Terfels titel-
rol - een der meest complexe 
operarollen in de geschiede-
nis - alsmede John Graham 
Halls verschijning als Prins 
Shuisky en John Tomlinson 
als de vagebondmonnik Var-
laam.
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Melange7 Restaurant & Shopping;
Het meest bijzondere 

horecabedrijf Nederland
Heiloo - Bijna een jaar gele-
den opende Melange7 Res-
taurant & Shopping zijn deu-
ren met een totaal nieuw 
winkelconcept: een combi-
natie van food en shopping 
die helemaal past in deze tijd. 
Hier kan iedereen shoppen 
en eten, borrelen en schoe-
nen passen. Vers brood en 
gebak halen, lingerie pas-
sen en kinderkleding uitzoe-
ken. Ook zijn de sfeervolle in-
terieuraccessoires van Riviè-
ra Maison hier volop verkrijg-
baar. Kortom, een multizintui-
gelijke beleving!
Om de gasten van het res-
taurant constant te blijven 
verrassen organiseert Me-
lange7 Restaurant maande-
lijks Wining & Diningavon-
den. Op deze drukbezoch-
te avonden kan men genie-
ten van een heerlijk viergan-
gendiner in combinatie met 
een perfect passend wijnar-

rangement. Natuurlijk kan ie-
dereen ook met vrienden ge-
woon gezellig gaan borrelen 
aan de bar of met vriendin-
nen lunchen. 

Op zoek naar een culinair ca-
deau? In de inpandige deli-
catessenshop lonkt een rijk 
assortiment aan bijzonde-
re wijnen en heerlijke hoog-
waardige oliën en azijnen. 
Leuk als cadeau, maar na-
tuurlijk ook onmisbaar in de 
keuken thuis.

Modeshow
In Melange7 Shopping wor-
den ook regelmatig verschil-
lende activiteiten georgani-
seerd. Op zaterdag 26 maart 
houdt Melange7 Restaurant 
& Shopping een spectacu-
laire modeshow. Tijdens de-
ze modeshow presenteren 
prachtige modellen de nieu-
we voorjaars-/zomercollectie. 

Neem een lekker drankje aan 
de bar, of geniet van een fa-
shionlunch, voordat de mo-
deshow van start gaat, of re-
serveer een fashiondiner na 
de modeshow. Voor de eer-
ste honderd betalende klan-
ten is er een leuke goodie-
bag. Melange7 is te vinden 
op de Kennemerstraatweg 
99-103 in Heiloo.

Beken kleur deze zomer!
Hizi Hair kleurexperts 

adviseren graag

Castricum - Het voorjaar 
begint goed met de mooi-
ste nieuwe haarkleuren bij 
de kleurexperts van Hizi Hair. 

De veelzijdige collectie 
van Shoes van den Broek
Castricum - De nieuwe col-
lectie voor het voorjaar en zo-
mer is weer gearriveerd bij 
Shoes van den Broek, schoe-
nen voor een mooie prijs ver-
sus kwaliteit. De dames-
schoenen van het merk Ara, 
Aco, Marco Tozzi en Capri-
ce zijn te vinden in vele leu-
ke modellen in pasteltinten, 
waar onder rosé, zilver, blauw, 
champagne en natuur-
lijk in een witte kleur; spor-
tief en elegant. Allen vervaar-
digd van hoogwaardig leer 
met trendy details.  De col-
lectie is zomers, licht, fl exibel 
en comfortabel. De gemak-
kelijke sportieve Aco dames-
schoen kenmerkt zich door de 
brede leest en de uitneemba-
re binnenzool. De Caprice da-
messchoen staat bekend om 
het zogenaamde ‘walking on 
air’; een gevoel dat gecreëerd 
wordt door de met luchtballe-
tjes vervaardigde binnenzool 
die zorgt voor luchtcirculatie 
en massage van de voet tij-
dens het lopen. De antishock 
hak zorgt voor demping en 
tezamen verhoogt de hak het 
draagcomfort. Diverse model-
len sandaaltjes van Caprice 

zijn uitgevoerd met een zach-
te ‘memory foam’ binnenzool, 
die de vorm van de voet aan-
neemt. Voor heren is ook een 
mooie voorjaarscollectie sa-
mengesteld, onder andere 
van de merken Brunotti en 
Ara, beiden met een uitneem-
bare binnenzool. De collectie 
is uitgebreid met het Italiaan-
se merk Zen. Zen kenmerkt 
zich door zijn lichtgewicht, 
een maximum aan comfort 
en Zen heeft alle functies van 
topkwaliteit schoeisel.
Aan de collectie lichtgewicht 
wandelschoenen van het Ita-
liaanse merk Grisport is een 
nieuw model toegevoegd; een 
mooie beige lage, waterafsto-
tende wandelschoen met uit-
neembare binnenzool voor de 
prijs van 67 euro. Naast de 
dames- en herenschoenen is 
Shoes van den Broek al vanaf 
1974 gespecialiseerd in veilig-
heidsschoenen.
Shoes van den Broek is te vin-
den op de Beverwijkerstraat-
weg 6 in Castricum, tel.: 0251-
650190, info@shoesvanden-
broek.com. Bezoek ook eens 
de website: www.shoesvan-
denbroek.com.

Want in aanloop naar deze 
zomer wordt kleur bekend. 
Naast een zongebruinde 
huid, wordt gekozen voor de 
mooiste kleurencombinaties 
en kleurtechnieken, die het 
haar diepte geven. Met één 
van de prachtige kleuren-
combinaties als de bronde, 
een combinatie van verschil-
lende tonen blond en bruin, 
ronze, een mix van rood, ko-
per en bruin, en rose gold zit 
iedereen deze zomer sowieso 
goed. Hiernaast zijn ook sub-
tiele pasteltinten ongekend 
populair.
Natuurlijk kan er ook geko-
zen worden voor de beken-
de zomerse high ligts, de be-
kende opgelichte plukjes die 
zijn ingezet vanaf de hoofd-
huid. Voor een meer natuur-

lijk effect is er de subtiele ba-
bylight variant, met extra fi jne 
plukjes. Een andere �natural 
look¹ wordt gecreëerd met 
de balayage, waarbij de aan-
zet van het haar donker is en 
richting de punten met een 
vegende techniek het haar 
lichter wordt gemaakt. Ex-
tra veel lichteffecten? Ga dan 
voor een Ombre kleuring. 
Deze kleurtechniek is fan-
tastisch in combinatie met de 
halfl ange bob, die deze zo-
mer veel zien is.

Hizi Hair inspireert en infor-
meert via haar Facebook-
pagina regelmatig over de 
mooiste kapsels en nieuw-
ste trends voor hem en haar. 
Voor een persoonlijk advies 
over een perfecte zomerkleur 
en styling is iedereen bij de 
Hizi Hair in Castricum zes da-
gen per week welkom zon-
der afspraak. Hizi Hair Cas-
tricum is te vinden in win-
kelcentrum Geesterduin. Kijk 
ook op www.hizihair.nl of 
ww.facebook.com/hizihair.

Bakkum - In en om Bezoe-
kerscentrum De Hoep is van 
alles te doen met Pasen. De 
paashaas heeft in de Hoep-
tuin een speurtocht uitgezet 
om jouw paas- en haasken-
nis te toetsen. 

Bij de balie van het bezoe-
kerscentrum is voor een euro 
een speurtocht op te halen. 
Na het speuren krijgen de 
kinderen een kleine paasver-

Pasen in en
om De Hoep

rassing. Ouder dan acht jaar? 
Dan is het mogelijk op Twee-
de Paasdag om 9.00 uur mee 
te gaan op paddenexcursie. 

Paddendeskundige Thea 
Spruijt geeft antwoord op alle 
vragen over de paddentrek. 
Na afl oop van de excursie is 
er in de fi lmzaal een fi lm te 
zien over deze jaarlijkse trek 
van padden en kikkers naar 
het water. In De Hoep is de 
wisseltentoonstelling over 
Nederland waterland te zien 
en de vaste tentoonstelling 
over het drinkwaterzuive-
ringsproces.

Gratis workshop Mindful wandelen
Castricum - Indigo orga-
niseert voor de inwoners 
van Castricum een gratis 
workshop Mindful wande-
len. 

De cursusleidster vertelt over 
Mindfulness in het alge-
meen, gevolgd door enkele 
oefeningen. Daarna staat er 

een korte wandeling op het 
programma, waarbij de deel-
nemers oefenen in het rich-
ten van aandacht. 

Mindfulness kan helpen om 
los te komen uit ingesleten 
patronen en meer rust creë-
ren in de maalstroom van ge-
dachten. Op dinsdag 5 april 

van 9.30 tot 11.30 uur bij 
het Lescentrum op het ter-
rein van Dijk en Duin, Ou-
de Parklaan 125. Verzamelen 
bij kamer 0.15 op de begane 
grond. 

Aanmelden kan via tel.: 088-
3571100 of secretariaatindi-
go@indigonoordholland.nl.
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Jouke en Tess naar NK 
trampolinespringen

Castricum - Op zaterdag 5 
en 12 maart vonden de eer-
ste twee landelijke plaat-
singswedstrijden trampoli-
nespringen in de A/B klasse 
plaats in Alkmaar en Zoeter-
meer. Castricummers Jouke 
Windig en Tess de Vries wis-
ten zich na twee van de drie 
wedstrijden al te verzekeren 
van plaatsing voor het NK 
trampolinespringen. 

Het NK is op 25 en 26 juni  
in Ahoy Rotterdam. De der-
de plaatsingswedstrijd is op 
9 april bij Triffis in Sportcom-
plex de Meent in Alkmaar.

Tess (13) en Jouke (9) komen 
dit wedstrijdseizoen voor het 

eerst uit in de nationale B 
klasse. De talentvolle tram-
polinespringers trainen bij 
het Talent Opleidings Cen-
trum van trampolinevereni-
ging Triffis in Alkmaar onder 
begeleiding van Sven Mooij. 
Tess zit in de brugklas HAVO/ 
VWO op de Topsport talenta-
fdeling van de OSG Willem 
Blaeu. Zij traint twaalf uur 
iper week om op dit niveau te 
kunnen presteren. Jouke zit 
in groep zes van de Juliana 
van Stolbergschool in Castri-
cum en traint daarnaast ne-
gen uur per week. 
In mei zullen ze ook aan een 
internationale wedstrijd deel-
nemen in het Duitse Sörup, 
de Ostseepokal. 

Inzameling 
voor armsten
Limmen - Ook dit jaar wil de 
Parochiële Caritas Instelling 
weer een inzameling houden 
op Witte Donderdag. Vorig jaar 
haalden ze vijf gevulde man-
den op. ,,Omdat Witte Donder-
dag in het teken staat van de-
len, willen wij dat ook doen met 
onze medemensen die het niet 
zo breed hebben. Wij vragen ie-
dereen iets weg te geven, bij-
voorbeeld een pak koffie, thee, 
rijst, pannenkoekmix, koek, 
drinken. Graag producten die 
lang houdbaar zijn. Alles wat 
wij binnenhalen, gaat naar de 
Voedselbank waar ook mensen 
in Limmen gebruik van maken.” 
Inzamelen op Witte Donderdag 
24 maart om 19.30 uur in de 
Corneliusparochie. Iets afgeven 
in de pastorie of neerzetten in 
deMariakapel die overdag open 
is, kan ook. 

Castricum - Op zaterdag-
avond 9 april wordt de vei-
ling van FC Castricum geor-
ganiseerd. Men kan zich van-
af 19.15 uur inschrijven voor 
de veiling en een biednum-
mer bemachtigen. 
Om 20.00 uur gaat de veiling 
van start. Voorafgaand aan 
de veiling wordt er een lote-
rij gehouden. De jeugd van 
FC Castricum is al druk met 
loten verkopen. De trekking 
van de loterij is omstreeks 
16.30 uur in de kantine. Geen 
zin om tussendoor naar huis 
te gaan?! Geen probleem, er 
is een mogelijkheid om na 
de loterij om 17.30 uur aan te 
schuiven voor een  buffet in 
de kantine voor vijf euro per 
persoon. Dit is mede moge-
lijk gemaakt door de Johan-
na’s Hof. Nieuwsgierig ge-
worden naar de kavels? Ga 
naar www.fccastricum.nl en 
bekijk daar de powerpoint 
presentatie.

Veiling bij FC 
Castricum

Biljartclub voor ouderen 
viert 35-jarig bestaan
Castricum - Het was feest 
bij de biljartclub voor ou-
deren (BVO), de club be-
stond 35 jaar. De hele week 
werd elk dagdeel begonnen 
met koffie met gebak en er 
werd afgesloten met een bit-
tergarnituur. Die hadden ze 
voor een feestelijk prijsje be-
steld bij De Roset en De To-
ren.  Bloemen werden uitge-
reikt aan Maarten Voogt, me-
deoprichter van de BVO en 
nog steeds actief als biljarter.
BVO heeft op dit moment 

zo¹n honderd leden met ge-
middeld vijftien leden per 
dagdeel. Er zijn tijden ge-
weest met 170 leden met een 
maximum van 24 leden per 
dagdeel en een wachtlijst. 
De BVO speelt in het biljart- 
en bridgecentrum aan de 
Stetweg 41a in Bakkum van 
maandag tot en met vrijdag 
op alle ochtenden en daar-
naast ook elke woensdag-
middag en woensdagavond. 
Voor meer informatie: Joop 
Mooij, tel.: 0251-656339.

Simone Veldt-Bakker bij 
Perspectief vereeuwigd

Castricum - Bij Perspectief, 
de ateliers voor beeldende 
vormgeving, is weer een ver-
volg gegeven aan de jaarlijk-
se traditie om een bekende 
Castricumse inwoner op een 
expressieve manier te ver-
eeuwigen. Zaterdag was het 
de beurt aan Simone Veldt-
Bakker om zich van alle kan-
ten te laten observeren om 
de veertien verzamelde kun-
stenaars in de gelegenheid 
te stellen scheppend bezig te 
zijn met haar persoon.
Enigszins timide geworden 
door alle aandacht troonde 
Simone, de tegenwoordige 
bedrijfsleider van ‘Bij Bakker’, 
de snoepwinkel voor kunste-
naars in de Dorpsstraat, op 
haar zetel in het atelier van 
Perspectief. Na een kwartier-

tje poseren werden de eer-
ste contouren al duidelijk. De 
verschillende gehanteerde 
technieken en het gebruik-
te materiaal leverden verras-
sende resultaten. Zelfs twee 
maal werd het model in cha-
motteklei opgezet. Met hier 
en daar een deskundige aan-
wijzing van docente Maria 
Heideveld, oogden de wer-
ken nog professioneler.
Nieuwsgierig geworden en 
vol bewondering voor de 
werken maakte Simone na 
twee uur een ronde langs de 
eerste resultaten. Het zal nog 
moeilijk voor haar zijn om op 
zaterdag 4 juni, bij de ope-
ning van de kunstfietsrou-
te in Castricum, een keuze te 
maken uit de dan tentoonge-
stelde werken. Foto: Ton Pots.

Skere Heren bij Bakkerij
Castricum - Skeer is een an-
der woord voor blut of arm-
zalig. De mannen van de hip-
hop/rockband Skere Heren 
zijn misschien wel ‘skeer’, 
maar ze hebben een hoop te 
bieden. Afgelopen weekend 
hebben de heren akoestisch 
opgetreden op straat in Cas-
tricum, om hun optreden in 
de Bakkerij te promoten. Gi-
tarist Jur de Vries zegt: ,,Je 
merkt aan de reactie dat de 
inwoners van Castricum nog 
nooit een akoestisch rapop-
treden hebben gezien. Maar 
ze reageerde er goed op. 

We hebben zelfs een beet-
je kleingeld verdiend.” Za-
terdag 26 maart komen de 
Skere Heren naar de Bak-
kerij. De rapper Marvin Vier-
bergen zegt: ,,Ik kom al een 
paar maanden naar de Bak-
kerij en ben de host bij hun 
evenement Tribe Loves Beats. 
Er is in die zaal altijd een leu-
ke sfeer. Ik heb zin om met 
mijn band daar te spelen!” De 
deuren gaan aanstaande za-
terdag om 21.00 open en de 
entreeprijs is vijf euro. Naast 
Skere Heren treedt ook de 
band Plutonium op.

Verdonk blijft op stoom
Akersloot - Henk Verdonk 
junior is donderdagavond op 
sportcomplex De Cloppen-
burgh om de KPB-mountain-
bikecup weer tot winnaar uit-
geroepen. Achter de uitein-
delijke winnaar ging het er 
fel van langs tussen Wilfred 
Knegt, Henk Louwe en de 
jongste van de Verdonken 

Wim. Wilfred Knegt kon zich 
definitief losmaken van de-
ze strijd en een zekere twee-
de plaats pakken. Spannend 
bleef het tot het eind gaan 
om plek drie en vier tussen 
Wim Verdonk en Henk Lou-
we, waarvan Verdonk ver-
dienstelijk het podium com-
pleet maakte.
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FC Uitgeest strijdt en ‘verrijst’
Uitgeest - Nee, langs de 
kant gaven wij supporters er 
niet veel meer voor. 0-2 ach-
ter bij rust en machteloos ge-
ploeter van hen in het groen 
en geel. Maar ziedaar, een 
donderspeech van coach Re-
né van Marsbergen en een 
helft verder en er stond zo-
waar een 3-2 voorsprong 
op het scorebord. Een won-
derbaarlijke verrijzenis  van 
een ploeg die eindelijk deed 
wat het moest doen name-
lijk strijden voor iedere meter 
grond en bereid pijn te lijden.  
De beloning volgde in de zo-
genaamde “dying seconds” 
of the game. Ok, met behulp 
van de keeper, maar toch! 
Team en begeleiding verdie-
nen dit keer een groot com-
pliment voor passie en gele-
verde inzet.
FC Uitgeest moet het nog 
steeds doen zonder aan-
voerder Sander van den Hel-
der en ook Sven de Wit was 
niet van de partij. Het eerste 
kwartier was duidelijk voor 
FC Uitgeest. Een paar keer 
werd dreigend het doel van 
keeper Kok gezocht maar 
het leidde vooralsnog niet tot 
doelpunten. Dat gebeurde 
wel aan de andere kant. Een 
diepe bal werd volkomen ver-
keerd geraakt door de overi-
gens vandaag goed spelen-
de Mike Olgers en belandde 
pardoes voor de voeten van 
Pronk die niet aarzelde en 
keeper Sven Koning kansloos 

liet. FC Uitgeest raakte ter-
stond helemaal van slag. Ge-
pruts en onzekerheid leverde 
een paar fraaie mogelijkhe-
den op voor spits Abcouwer 
waarbij FCU van geluk mocht 
spreken dat het voorlopig bij 
die ene treffer bleef.  Toch 
gebeurde het onvermijde-
lijke. Een afgeketste bal be-
landde in de 33e minuut voor 
de voeten van Putten die be-
heerst scoorde. 0-2. Met pijn 
en moeite werd de lijdens-
tocht  zonder verdere schade 
voor FCU tot de rust vol ge-
maakt. Hoe nu een einde te 
maken aan het machteloos 
geploeter? Coach Rene van 
Marsbergen keek eens rond 
in de kleedkamer en zag ble-
ke terneergeslagen koppies 
en sprak de woorden: “Het 
zit alleen maar in jullie hoofd 
dat zij beter zijn. De wedstrijd 
is nog lang niet afgelopen en 
jullie gaan vanaf de eerste 
minuut alleen maar strijd le-
veren en pijn lijden”. En zie-
daar, FC Uitgeest kwam als 
herboren uit de kleedkamer 
en vertoonde allerlei tekenen 
van nieuw leven. Met harts-
tocht werd het doel van kee-
per Kok gezocht en gevon-
den. De gasten werden te-
ruggedrongen tot ver in het 
eigen strafschopgebied en 
tegenhouden was het de-
vies. Het hielp niet. FC Uit-
geest was opgestaan. De be-
loning volgde in de 63e mi-
nuut. De bal komt voor de 

voeten Lester Half die tot dan 
toe wat slordig was geweest 
in de afwerking maar nu niet 
faalde. 1-2. Vijf minuten later 
draaide Ruud Koedijk in het 
strafschopgebied schitterend 
weg van een tegenstander en 
werd daarbij onreglementair 
gestuit. De toegekende straf-
schop werd door hemzelf be-
nut. 2-2 
Dan de hectische slotfase. 
Twee teams die nog volop 
spelen voor de overwinning 
en kansen krijgen. Toch lijkt 
het uit te draaien op een ge-
lijkspel. Maar dan is er in de 
94e minuut ineens het won-
der voor FC Uitgeest. Een 
eenvoudige bal wordt door 
keeper Kok knullig losgela-
ten, Lester Half ziet de bal 
zomaar uit de hemel voor zijn 
voeten belanden. 3-2. Ieder-
een blij en een FC Uitgeest 
dat op z’n “paasbest” het ko-
mend voetballoze weekein-
de kan gaan doorbrengen 
en mag nagenieten van een 
mooie overwinning. (De Af-
vallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, Out, 
Vrouwe, Emiel Sinnige, Tim 
uit den Boogaard, Olgers 
(84e W.Uit den Boogaard) 
, Duijn, Post (61e Smit), de 
Jong, Koedijk, Half.

Bakkum en Krookspeler 
van de wedstrijd is Mike 
Olgers. Ondanks zijn nog 
jonge leeftijd is Mike al 
twee seizoenen een vaste 
basispeler in het eerste. Al-
weer voor de tweede keer 
dit seizoen slaagde hij erin 
om afgelopen zondag te-
gen West Frisia uitverkozen 
te worden tot Bakkum en 
Krookspeler van de wed-
strijd. Dat is knap en zegt 
veel over zijn kwaliteiten. 
Mike Olgers: een speler die 
je er graag bij hebt.

Bakkum en 
Krookspeler

Programma FC Uitgeest
Woensdag 23 maart
Senioren:
Foresters de 7-FC Uitgeest 4  20:00

Donderdag 24 maart 
Senioren:
FC Uitgeest 1-KFC 1 20:00
FC Uitgeest 2-FC Uitgeest 2 20:00
Assendelft 2-FC Uitgeest 4 20:00
Pupillen:
FC Uitgeest D4-Velsen D3 19:00
FC Uitgeest D6-SVW 27 D6 19:00

Vrijdag 25 maart
Meisjes:
DSOV Jeugdtoernooi 
FC Uitgeest MC1 19:00
DSOV Jeugdtoernooi 
FC Uitgeest MD1 19:00
DSOV Jeugdtoernooi 
FC Uitgeest ME1 19:00

Zaterdag 26 maart
Senioren:
FC Uitgeest 3-Vitesse 22 3 13:00
Pupillen:
FC Uitgeest WK MP 09:00
FC Uitgeest E2 
DEM Marco van Balen Toernooi 12:00
FC Uitgeest E5 
DEM Marco van Balen Toernooi 12:00
FC Uitgeest E6 
DEM Marco van Balen Toernooi 12:00
FC Uitgeest F1 
DEM Marco van Balen Toernooi 09:00
FC Uitgeest F2 
DEM Marco van Balen Toernooi 09:00
FC Uitgeest F3 
DEM Marco van Balen Toernooi 09:00
FC Uitgeest F7 
DEM Marco van Balen Toernooi 09:00

Clubkampioenschappen 
shoot-out bij MHCU
Uitgeest - Met een prach-
tig voorjaarszonnetje was het 
donderdagmiddag heerlijk 
weer om op het hockeyveld 
te staan. Dat kwam goed uit 
want veel jeugdige hockey-
ers hadden zich deze middag 
verzameld voor de clubkam-
pioenschappen shoot -out.  
Bij een shoot-out start de 
hockeyspeler met bal recht 
tegenover het doel op de 23 
meterlijn. Hij krijgt dan 8 se-
conden de tijd om met de bal 
de cirkel in te gaan, de kee-
per te passeren en te scoren. 
Zowel keepers als spelers 
tot 17 jaar konden zich voor 

de competitie inschrijven en 
daar was goed gehoor aan-
gegeven. Het werd voor de 
toeschouwers een aantrek-
kelijk schouwspel; er bleken 
namelijk behoorlijk wat uit-
stekende doelverdedigers en 
aanvallers aanwezig te zijn. 

Na een spannende strijd 
hebben de volgende talenten 
zich gekwalificeerd voor de 
districtskampioenschappen:
Lars de Boer (keeper), Isa 
Goedkoop (keepster), Ro-
sanne Beentjes, Meike van 
Dijck, Jord Roest en Daan 
Loose.

     Korfbalnieuws
       Stormvogels

Uitgeest - Zaterdag organi-
seerde K.V. Stormvogels een 
mini driekamp in samen-
werking met buurtvereni-
gingen Koog Zaandijk (KZ) 
en Helios uit Castricum voor 
de F-jeugd.  Vol enthousias-
me konden deze jonge leden 
hun energie kwijt in wed-
strijdverband.  Het spelplezier 
spatte er aan alle kanten van-
af. De Uitgeester F-ploeg was 
nog niet ingeschreven voor 
de competitie en speelde dit 
weekend voor het eerst ech-
te wedstrijden en hoe! Aan-
vallen, verdedigen, het steeds 
maar omschakelen ging hen 
allen goed af.  Het toege-
stroomde publiek kon regel-

matig juichen, hetgeen de 
kinderen ook weer opzweep-
te. Al met al een succesvolle 
ochtend die zeker voor her-
haling vatbaar is. Mocht u 
ook belangstelling hebben 
voor de korfbalsport, dan-
wel uw kind dan kunt u ge-
rust contact opnemen via e-
mail en informeren naar de 
mogelijkheden: stormvogels.
uitgeest@knkv.nl    

Ook voor de allerkleinsten 
biedt Stormvogels gelegen-
heid om spelendewijs ken-
nis te maken met de sport, de 
zogenaamde Kangoeroeclub.  
Vrijblijvend een aantal keer 
meetrainen is zeker mogelijk.



Toneelseizoen Kindervreugd 
succesvol afgesloten

Uitgeest - Zaterdagmiddag 
en zaterdagavond verzorg-
den de leerlingen van Ger-
da Pie en Judith Noom een 
prachtig optreden in de zaal 
van speeltuinvereniging Kin-
dervreugd. Vanaf oktober 
waren de jonge spelers on-
der leiding van Gerda en Ju-
dith aan het repeteren om het 
spannende stuk met als the-
ma de moord op Winfred Ga-
thy in te studeren. Een toerist 
die zich per ongeluk in een 

museum met wassenbeel-
den had ingesloten, kreeg de 
schrik van haar leven toen de 
beelden tot leven kwamen. 
Langzaam maar zeker werd 
het mysterie ontrafeld. 

De beginnende acteurs wa-
ren best zenuwachtig maar 
gelukkig verliepen de voor-
stellingen succesvol en wist 
iedereen zijn tekst te onthou-
den en op het goede moment 
uit te spreken.

Podiumplaats voor 
Wesley op laatste NK 

Uitgeest - Zondag werd in 
Utrecht, op de Vechtse Ba-
nen, het laatste NK junioren 
van dit schaatsseizoen gere-
den: de 3 kilometer. Wesley 
Hollenberg uit Uitgeest had 
zich hiervoor, samen met 19 
andere B-junioren geplaatst.
Aan de start dus 20 jongens, 
B2 junioren van 17 jaar, en B1 
junioren, wat Wesley nu nog 
is, van 16 jaar. Het werd een 
spannende strijd, de omstan-
digheden waren best zwaar, 
een half overdekte baan, en 

ijs, wat aan het eind van het 
seizoen, ook wat stroever 
was. Daarbij komt nog dat 
Wesley de week ervoor nau-
welijks heeft kunnen trainen, 
omdat de ijsbanen Haarlem 
en Alkmaar beide al geslo-
ten zijn. 
Wesley mocht starten in rit 7, 
en zette een tijd op de klok 
van 410.66. De tot dan toe 
snelste tijd. Met nog 3 ritten, 
6 rijders te gaan, spannend 
dus. In de een na laatste rit 
waren er 2 rijders die snel-

Wesley Hollenberg op het podium met Louis Hollaar (1ste) en 
Chiel Smit (2de)

ler over de eindstreep kwa-
men, wat voor Wesley resul-
teerde in een prachtige der-
de plaats!

Nu is het seizoen echt bijna 
ten einde, 23 en 24 maart rijdt 
Wesley nog mee met de gro-
te vierkamp in Thialf, woens-
dag een 500 meter en 5 ki-
lometer, en donderdag een 
1500 meter en 10 kilometer. 
Dan sluit hij dit seizoen met 
een zeer goed gevoel af, en, 
na wat rustiger aan doen,  op 
naar de zomertraining!
Om dit alles mede mogelijk 
te maken wordt Wesley door 
vele bedrijven uit Uitgeest en 
omliggende gemeenten ge-
sponsord. Middels deze weg 
willen hij hiervoor zijn dank 
uitbrengen aan:  Smits Keu-
kens, van der Vleuten en van 
Hooff Gerechtsdeurwaar-
ders, BD Design, Ton Schol-
ten tegels en sanitair, Bak-
kerij Putter, Fietsshop Uit-
geest, Spa Davidson groen-
te en fruit, Tuincentrum Frits 
Janssen, Ambiance zonwe-
ring, Paul Goeman autoser-
vice, Slagerij Vermeer en Si-
ro!  Maar ook de steun van 
vele familie, vrienden, ken-
nissen en buren wordt zeer 
gewaardeerd.  Ook voor het 
volgend seizoen zijn we weer 
op zoek naar steun, het zou 
dus zo maar kunnen dat We-
sley uw bedrijf  binnenkomt 
met de vraag om sponsoring. 
En dat ook uw naam hier vol-
gend jaar bij komt te staan?

Film ‘Mustang’ bij 
De Zwaan Cultureel

Uitgeest - De film ‘Mustang’ 
wordt vrijdag 1 april gedraaid 
in Filmhuis de Zwaan Cultu-
reel.
Het is het begin van de zo-
mervakantie in Turkije. Vijf 
zussen zijn onderweg van 
school naar huis als ze bij 
een strand een stel manne-
lijke klasgenoten tegenko-
men. De speelse jonge mei-
den klimmen op de schou-

ders van de jongens en pro-
beren elkaar in het water te 
duwen. Dit op het oog on-
schuldige vermaak gaat al 
snel van oor tot oor in het 
dorp en wordt bestempeld 
als onzedelijk gedrag. Zo ook 
door hun conservatieve oom 
en grootmoeder. Die treffen 
onmiddellijk maatregelen. 
Om soortgelijk gedrag in de 
toekomst te voorkomen wor-

den de meisjes opgeslo-
ten in huis en van hun pri-
vileges ontnomen. Na een 
ontsnappingspoging wordt 
ook het plan om de meisjes 
uit te huwelijken langzaam-
aan ingezet. Door middel 
van kook- en naailessen le-
ren de pubers hoe ze straks 
in de schaduw moeten leven 
van hun man. Hoe opstandi-
ger de meisjes tegenover dit 
beleid zijn, hoe radicaler het 
huisarrest.

Zo is de naam Mustang een 
gepaste metafoor voor de 
meiden die zich als onge-
temde paarden verzetten 
om maar niet in het islamiti-
sche keurslijf geperst te wor-
den. Echter zakt met elke uit-
huwelijking het paard steeds 
wat meer door de knieën.

Deze film wordt vertoond 
op vrijdag 1 april. De zaal is 
open vanaf 19:45 en de film 
begint om 20:15. Toegang 
5 euro 4 euro voor vrienden 
van de Zwaan) inclusief een 
kopje thee of koffie voor-
afgaand aan de film. Kaar-
ten zijn vooraf in de verkoop 
verkrijgbaar bij boekhandel 
Schuyt aan de Middelweg 
139 in Uitgeest.

Uitgeest - Vrijdagochtend 
tegen 05.00 uur werd gemeld 
dat door een aantal jongens 
fietsen in de Zientunnel wer-
den gegooid. In de omgeving 
werden 4 jongens aangetrof-
fen. Deze waren kort daar-
voor door een taxi bij het sta-
tion afgezet. De politie heeft 
de jongens de fietsen op la-
ten ruimen en bekeurd.

Jongens gooien  
met fietsen

Uitgeest - Modehuis Ro-
vers presenteert woensdag 
30 maart de nieuwe voor-
jaars- en zomercollectie bij 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren. De modellen laten u de 
nieuwste modetrends zien. 
Tevens is er gelegenheid tot 

Modeshow

Uitgeest - Voor de collecte 
van het Longfonds (voorheen 
Astmafonds) is de organisa-
tor nog op zoek naar dames 
of heren die zouden willen 
collecteren. De collecte is in 
de week van 23 tot en met 28 
mei. Daarmee helpt u men-
sen met een ongeneeslijke 
longziekte en maakt u on-
derzoek mogelijk om kapot-
te longen te repareren. Als 

collectant kunt u zelf bepalen 
hoeveel tijd u wilt investeren. 
De meeste collectanten lo-
pen in hun eigen straat of 
buurt. Het kost u zo’n ander-
half tot twee uur van uw tijd. 

Wilt u zich opgeven of wilt 
u meer informatie? Ga naar 
longfonds.nl/collecte of bel 
met de organisator in Uit-
geest op tel.nr. 0251-316524.

het passen van deze kleding. 
Er worden 3 bonnen van 25 
euro verloot. Uw entreebe-
wijs is tevens uw lotnummer. 
Woensdag 30 maart van 
14.00 tot 16.00 uur. Zaal open 
om 13.45 uur. Kosten 2 euro 
inclusief koffie/thee en cake 
in de pauze. Geen voorver-
koop.

Uitgeest - Op de Gees-
terweg werd vorige week 
maandag een snelheidscon-
trole gehouden. Van de 536 
passanten overtraden 20 be-
stuurders de maximaal toe-
gestane snelheid van 50 kilo-
meter per uur.

Snelheids-
controle op 

de Geesterweg
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55e Avondvierdaagse 
van start op 19 april

Uitgeest - Speeltuinvereni-
ging Kindervreugd organi-
seert dit jaar de 55e avond-
vierdaagse van Uitgeest van 
dinsdag 19 tot en met vrijdag 
22 april. Dit jaarlijkse wande-
levenement, waarbij men kan 
kiezen tussen 5 en 10 kilo-
meter, leidt langs de mooiste 
plekken van Uitgeest en om-
geving. De inschrijving vindt 
plaats van dinsdag 5 april tot 
en met vrijdag 8 april. ’s Mid-
dags tussen 15.30 en 17.00 
uur en ’s avonds tussen 19.00 
en 20.00 uur kan men terecht 
bij de vrijwilligers in het club-
gebouw van Kindervreugd 
aan de Middelweg 108-110. 

Inschrijfformulieren worden 
eind maart uitgedeeld op de 
scholen in Uitgeest en zijn 
tevens te downloaden via 
www.avondvierdaagse.speel-
tuinuitgeest.nl. Net als voor-
gaande jaren zijn er twee ver-
schillende afstanden. Voor de 
kleinsten (groep 1 tot en met 
5) zijn er tochten van 5 kilo-
meter uitgestippeld. Zij lo-
pen verplicht onder begelei-
ding. Voor de grotere kinde-
ren (vanaf groep 6) en de fa-
natieke volwassenen is er de 
10 kilometer. Beide afstan-
den beginnen en eindigen bij 
de speeltuin. De 5 kilometer 
start om 18.00 uur en de 10 
kilometer om 18.15 uur. 

Iedereen loopt op eigen risi-
co en is verplicht om de aan-
wijzingen van de verkeersre-
gelaars op te volgen. Tijdens 
de avondvierdaagse is een 
deel van het parkeerterrein 
voor de speeltuin afgezet. 
Hier kunnen de wandelaars 
zich verzamelen en hun fiet-

sen stallen tegen de drang-
hekken. De kosten voor het 
deelnemen aan de avond-
vierdaagse zijn bij voorin-
schrijving 4 euro per persoon 
(ook verplicht voor de bege-
leiding). Bij start is het alleen 
mogelijk in te schrijven voor 
de 10 kilometer. De kosten 
bedragen dan 4,50 per per-
soon. 
Binnenhalen deelnemers en 
uitreiken medailles gaat an-
ders dan andere jaren. De 
wandelaars komen op vrij-
dag 22 april vanaf ongeveer 
18.30 uur aan bij de Kerk-
buurt (Reghthuysplein). Hier 
kunnen de kinderen worden 
opgevangen en kan men ge-
zamenlijk de route vervolgen 
tot aan de speeltuin, waar de 
medailles direct worden uit-
gereikt.

Stempelboekjes zijn lootjes! 
Dinsdag, woensdag en don-
derdag verloot men twee 
prijsjes onder de nummers 
van de stempelboekjes. Ie-
dere avond maakt de orga-
nisatie de prijswinnaars be-
kend via de Facebookpagina 
van Speeltuinvereniging Kin-
dervreugd. Hier wordt tijdens 
de vierdaagse ook actuele in-
formatie, foto’s en gevonden 
voorwerpen gedeeld. Alge-
mene informatie en inschrijf-
formulieren staan op de web-
site, www.avondvierdaagse.
speeltuinuitgeest.nl.

Tot slot doet de organisa-
tie een beroep op alle weg-
gebruikers om deze vier da-
gen rekening te houden met 
dit evenement, waar vele jon-
ge en oudere Uitgeesters aan 
meedoen. 

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Na de inundatie-procedure blijft het water in de weilandpolder van de Uitgeester 
en Heemskerkerbroek nog wel een paar weken erg aantrekkelijk voor vogels. De foto is ge-
nomen langs de Lagendijk, het is daar nu echt genieten! Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - Eindelijk heeft 
Marit Groenland het gevoel 
dat zij op haar plek zit. Na 
de Havo deed zij het eerste 
jaar Verpleegkunde met het 
idee met zieke kinderen te 
werken, maar kwam er ach-
ter dat ze toch niet met ziekte 
bezig wilde zijn. Dus koos zij 
voor een meer logische rich-
ting, de Pabo. Om de leeg-
te tussen twee studies op te 
vullen, werkte ze een tijdje bij 
een boekhandel in Heems-
kerk. In die tijd bereidde zij 
zich ook voor op het behalen 
van de toelatingscertificaten 
Aardrijkskunde en Geschie-
denis. Haar Havo pakket Na-
tuur en Gezondheid had zij 
immers gekozen in verband 
met haar eerste keuze in de 
gezondheidszorg. Het vak-
kenpakket op haar huidige 
opleiding is divers. Zo krijgt 
zij onder anderen, Pedago-
giek, Kunstzinnige orienta-
tie, Drama, Nederlands, En-
gels, en Rekenen en Logope-
die. De stof is goed te doen 
maar is vooral veel leeswerk. 
Door een nieuw concept zijn 
er maar drie tentamens en 
voor de rest veel verslagen te 

Welk beroep?
De tijd is weer aangebroken dat scholieren zich gaan oriënteren op een 

vervolgopleiding. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Wij vroegen 
jongeren in Uitgeest naar hun keus en motivatie. 

Naam: Marit Groenland
Leeftijd: 18 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer 
College Castricum, Havo
Nu: Pabi InHolland Haarlem
Duur: 4 jaar

maken. Marit: “Het fijne van 
de Pabo is dat je hier vroeg 
met de praktijk begint waar-
door je het meeste leert en 
dat komt goed van pas want 
ik ben een doener. Voor die 
verslagen heb je een vrije in-
leverweek waarbij je vijf ver-
slagen in een keer inlevert.” 
De school herbergt vele op-
leidingen en de Pabo heeft 
een eigen vleugel die nieuw 
oogt en waar het gezellig is. 
Leerkrachten zijn betrokken 
en men spreekt elkaar met 
de voornaam aan. Er zijn drie 
eerstejaarsgroepen, de groep 
van Marit begon met vieren-
twintig studenten waar er in-
middels vier van zijn afgeval-

len. Marit: “Wij hebben vijf 
jongens onder de studen-
ten en dat is best veel, school 
probeert ook mannen binnen 
te halen. Met Stage wordt in 
de derde week iedere don-
derdag begonnen. Zo stond 
zij in Castricum al voor groep 
8 en momenteel op De Kor-
nak bij de kleuters. Ma-
rit: “Dat is erg leuk, kleuters 
zitten nog in hun eigen we-
reld en zijn zo eerlijk! Het is 
ook grappig, hebben ze net 
de letter L geleerd, de LU en 
vraag je of ze iets willen pak-
ken wat met de LU begint, 
komen ze met een boek aan.” 
De reistijd is goed te doen, 
vanaf station Uitgeest rijdt 
zij met de trein naar Haarlem 
waar zij overstapt naar Over-
veen, totaaltijd een half uur. 
Er is in het begin een intro-
ductieweek maar die heeft 
zij gemist omdat haar ver-
standskies werd getrokken. 
En de borrel van de studen-
tenvereniging ‘Personalia’ op 
de donderdagavond heeft zij 
ook nog geen gebruik van 
gemaakt. Marit lacht: “Ik loop 
op donderdag stage en kom 
dan gesloopt thuis dus geen 
puf meer.” Al met al is het een 
goeie overstap geweest en 
hoopt Marit later een leuke 
baan in het onderwijs te vin-
den. In welke groep dat moet 
zijn, kan ze nu nog niet zeg-
gen. (Monique Teeling)



Paaseditie superzaterdag 
in speeltuin Kindervreugd
Uitgeest - Het winteractivi-
teitenseizoen van speeltuin-
vereniging “Kindervreugd” 
wordt op 26 maart groots af-
gesloten met een specia-
le superzaterdag. Liefst drie 
leuke activiteiten staan tij-
dens deze paaseditie van dit 
evenement op het program-
ma. Om tien uur begint men 
in het clubgebouw aan de 
Middelweg 108-110 in Uit-
geest met het beschilderen 
van eieren. Daarna volgen 
nog een paasbingo en een 
paashazendisco. Tussendoor 
wordt er een lekkere paas-
lunch geserveerd.
Al jaren is het eieren schil-
deren een traditie bij de ver-
eniging. De mooiste creaties 
worden gemaakt. Belangrijk 
is dat de kinderen hiervoor 
drie hardgekookte eieren 
meenemen naar de speel-
tuin. Rond een uur of elf wor-
den de briefjes en balletjes 
tevoorschijn gehaald en zijn 
er leuke prijzen te winnen tij-
dens de paasbingo. Onder-
tussen bereiden de vrijwilli-
gers achter de schermen een 
lekkere lunch voor.
Na het eten starten de dj’s 
rond 13.00 uur met een te 
gekke paashazendisco. Sa-
men met de lichteffecten, 

bellenblaas, rookmachines 
en lasers maken zij er weer 
een geweldig feest van. Tij-
dens de disco wordt er ook 
een speciale ei-dols talen-
tenjacht georganiseerd. Alle 
kinderen die het leuk vinden 
om te playbacken, te zingen 
of om een dansje te doen, zijn 
hierbij van harte welkom. Al-
leen of in een groepje, alles 
mag! Gedurende de dag kun-
nen zij hun act invullen op de 
deelnemerslijst. Uiteraard ligt 
er voor de winnaar(s) een 
mooie prijs klaar!

Vooraf inschrijven
Kinderen die het leuk vin-
den om bij deze speciale su-
perzaterdag aanwezig te zijn 
moeten vooraf worden opge-
geven. Dit kan via www.in-
schrijven.speeltuinuitgeest.
nl. Aanmelden is mogelijk 
van donderdag 17 tot don-
derdag 24 maart 17.00 uur. 
Kun je niet bij alle activiteiten 
zijn? Dat is niet erg. Het is ui-
teraard ook mogelijk om later 
aan te schuiven. Geef dit dan 
even aan bij het inschrijven.

Voor meer informatie kunt u 
terecht op de website van de 
speeltuin, www.speeltuinuit-
geest.nl. 

Vondel met ‘Tramlijn 
Begeerte’ in De Zwaan
Uitgeest - Toneelvereni-
ging Vondel heeft voor haar 
voorjaarsproductie gegrepen 
naar weer een Amerikaanse 
klassieker en dit keer voor “A 
Streetcar Named Desire” van 
Tennessee Williams, die voor 
dit stuk de Pulitzer prijs voor 
drama won. De voorstelling is 
7, 8, 9 en 10 april te zien in De 
Zwaan.
Niet veel toneelstukken wor-
den verfilmd, laat staan, dat 
ze bewerkt worden tot ope-
ra en ballet. Vivian Leigh 
ontving voor haar filmrol als 
Blanche Dubois een Oscar, 

terwijl de film zelf ook nog 
drie Oscars kreeg. Reden ge-
noeg om dit stuk in de Ne-
derlandse vertaling van Jani-
ne Brogt onder de titel “Tram-
lijn Begeerte” op de planken 
te brengen.
Blanche Dubois raakt de 
plantage van haar familie 
kwijt, maar wil dat tegenover 
de buitenwereld en zichzelf 
niet weten. Ze glijdt steeds 
verder af van haar grootse 
verleden en komt uiteindelijk 
terecht bij haar zuster Stel-
la, die samen met haar man 
Stanley Kowalski , ergens in 

de achterbuurten van New 
Orleans woont. Ook hier pro-
beert Blanche haar stand op 
te houden, maar Stanley prikt 
door doorheen. Vooral als hij 
geruchten hoort over het ver-
leden van Blanche. Daarmee 
geconfronteerd stort Blan-
che in.
De sfeer van dit stuk is dan 
weer beklemmend, dan ro-
mantisch en humoristisch en 
dat alles gelardeerd met de 
sfeervolle achtergrondmu-
ziek van het naoorlogse New 
Orleans. Kortom een stuk, 
waarin de spelers en de re-
gisseur hun tanden moeten 
zetten om het overtuigend 
over te brengen. Door de in-
zet van de spelers en de in-
spirerende regie van Ingrid 
Kluft  denkt  Vondel daarin te 
slagen.  

“Tramlijn Begeerte “ wordt 
gespeeld in De Zwaan, Mid-
delweg 5 in Uitgeest, op 7, 8, 
9 en 10 april. De avondvoor-
stellingen van 7, 8 en 9 april 
beginnen om 20.15 uur, de 
middagvoorstelling van zon-
dag 10 april begint om 14.15 
uur.

U kunt uw kaarten à 10 euro  
reserveren bij Tecla Jansen, 
06-53513750. Tevens zijn de 
kaarten te koop bij boek- en 
kantoorboekhandel Schuyt,  
Middelweg 139.

De column van Monique.....

Mijn dochter heeft een vrije dag en een onbedwingbare behoefte iets winkeligs te gaan 
doen. Eigenlijk willen we naar de stad maar het regent pijpenstelen, een weinig aanlokkelijk 
idee wat mij betreft. Dus tuffen we naar een Scandinavisch blauw gele vestiging. Niet eens 
om grote aankopen te doen maar meer om te oriënteren en te loeren naar geinige hebbe-
dingen. Veel verder dan barbecuetangetjes, ovenwant en kaarsjes komen we niet. De com-
pleet ingerichte woninkjes geven het gevoel wat een kleuter heeft bij het betreden van een 
boomhut. We struinen door slim ingerichte badkamers en zien mensen in huiskamers op 
banken hangen alsof ze er echt wonen, zich niet storend aan winkelend publiek. Er loopt een 
vrouw met vijf kinderen die op en af de meubels hoppen. Ze kijkt stug de andere kant op ter-
wijl oma haar nazaten tot de orde probeert te roepen. De kleinste staat rechtop in de win-
kelkar en zet het op een onbedaarlijk krijsen omdat haar knuffel is gevallen en nu onder de 
voet gelopen wordt. Aan alles is gedacht bij dit bedrijf, zelfs potloodjes en meetlintjes voor 
sukkels zoals ik, die overhaast van huis zijn gegaan. Maar ook voor ouders met kinderschaar 
heeft men een afgebakend territorium bedacht waar het kroost kan spelen of elkaar de her-
sens inslaan zodat pa en moe rustig rond kunnen kijken. Braaf volgen wij de route die einde-
loos lijkt maar uiteindelijk betreden wij de snoeiharde werkelijkheid, het magazijn. De omge-
ving die uitstraalt ‘Leuk rondgekeken? Ok dan nu inpakken, afrekenen en vertrekken’. Of nee, 
niet direct vertrekken, eerst nog een hapje eten in het spotgoedkope restaurant. Tijdens on-
ze salade met versgebakken warme bol kijken we nog eens goed om ons heen. Het is intus-
sen best druk geworden, de meeste tafeltjes zijn bezet. Op gezette tijden horen wij een stem 
ouders vriendelijk doch dringend oproepen hun kroost af te halen. PLING PLONG ‘Attentie 
alstublieft, Jinde en Kate-lyn willen opgehaald worden uit Smalland’ Mijn dochter en ik ver-
staan ongelogen bij de laatste naam Kibbeling dus de toon is gezet. We kunnen niet wach-
ten tot de volgende moeilijke naam wordt omgeroepen om er een eigen draai aan te geven. 
Hikkend van de lach halen we de herinnering op aan een scene uit Koefnoen over een meis-
je met de naam hilarische naam Tiger-lilly. Erger kan het niet worden. Dan horen we door de 
speaker galmen: ‘Attentie alstublieft, de ouders van Lové-ly zijn naar haar op zoek, zij draagt 
een roze jasje’. Zeker weten dat het arme schaapje ‘m gepeerd is vanwege een naamtrauma, 
goeie actie. Ren Lové-ly, ren nu het nog kan!

Monique Teeling

Naam

Nog enkele plaatsen 
vrij bij dagbustocht
Uitgeest - De jaarlijkse Dag-
bustocht van de S.U.S. wordt 
dit jaar georganiseerd op 
woensdag 11 mei. Voor de-
ze dag betaalt u 37,50. Dit 
is inclusief vervoer per tou-
ringcar, 2 x koffie met gebak, 
rondrit over de Utrechtse 
Heuvelrug met gids, koffieta-
fel met soep en kroket en en-
tree van het Oude Ambach-
ten & Speelgoedmuseum. U 
dient voor deelname aan de-
ze dag redelijk goed ter been 

te zijn; rollators worden niet 
meegenomen. Er zijn nog en-
kele plaatsen vrij. 

Informatie en opgave op 
het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, op 
de eerste etage van dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 
5, 1911 EA Uitgeest, telefo-
nisch: 0251 – 31 90 20 of via 
de mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook de website: www.uit-
geestersenioren.nl.
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Albert Braam wint de 
Bonte Sint Patricksprijs
Uitgeest - Zaterdag werd op 
uitbundige wijze de Nationa-
le Feestdag van Ierland, St. 
Patricks Day, in café de Bon-
te Vivant gevierd. Uitgees-
ters, Britten, Ieren en omstre-
ken vierden gebroederlijk het 
feest van de overigens in En-
geland geboren heilig ver-
klaarde St. Patrick.

Tijdens de avond werd tijdens 
de pauzes van de vermaarde 
Ierse Folkgroep The Fisher-
man Bend and Friends een 
wedstrijd gehouden onder de 
gasten. Wie is de Ierland ken-
ner bij uitstek en mag zich 

Bonte St. Patrick 2016 noe-
men. De gasten kregen een 
zevental lastige meerkeuze-
vragen voorgeschoteld.
De bekende aimabele Uit-
geester blueszanger Al-
bert Braam had als enige al-
le zeven vragen goed beant-
woord. Maar wist ook de ul-
tieme bonusvraag goed te 
beantwoorden namelijk wel-
ke regeringsleiders bellen el-
kaar traditiegetrouw op tij-
dens deze dag (antwoord: die 
van Ierland en Amerika).
Vandaar dat Albert de eerste 
Bonte St. Patrick 2016 is ge-
worden.

Links en rechts de organisatoren OIly Satoer en Bart Schenk, in 
het midden winnaar Albert Braam

Boek over Jachthaven 
Gebr. Van Tol

Uitgeest - Zondag 10 april, 
zal Riet van Tol haar boek 
‘Herinneringen aan: Jacht-
haven Gebr. Van Tol’ presen-
teren van 11.00 uur tot 13.00 
uur in de Smelterij bij Stok-
kenfabriek Zonjee, Meldijk 
23 te Uitgeest.
Jachthaven Gebr. Van Tol  
was een begrip in het wa-
tersportrijke Uitgeest en om-
geving. Het bouwen van bo-
ten, wat in 1939 begon als 

hobby van de broers Dirk en 
Joop van Tol, groeide uit tot 
een mooi bedrijf. Om dit alles 
niet te vergeten heeft Riet, 
de oudste dochter van Dirk, 
dit fotorijke boek met herin-
neringen over de jachthaven 
geschreven. 
Voor meer inlichtingen of  
bestellen van het boek kunt 
U contact opnemen met Riet. 
Mailadres: rivatol@gmail.
com.

ICGT 2016 met sterke herenteams

Uitgeest - Ook dit jaar orga-
niseert het ICGT een interna-
tionaal voetbaltoernooi voor 
oudere jeugdspelers. Op za-
terdag 14 mei wordt er op de 
velden van FC Uitgeest afge-
trapt voor alweer de 31e edi-
tie. De finale zal gespeeld 
worden op maandag 16 mei.
Inmiddels is het deelnemers-
veld voor de aanstaande edi-
tie rond. Zo zal het Griekse 
Panathinaikos voor de der-
de keer deelnemen aan het 
ICGT. In 2015 reikten ze tot 
de halve finale maar werden 
daarin verslagen door de la-
tere toernooiwinnaar Benfi-
ca. De Grieken werden uit-
eindelijk 3e na winst op ADO 
Den Haag. Een van de deel-
nemende spelers overigens, 
Lazeros Lamprou, heeft in-
middels zijn debuut gemaakt 
in het eerste elftal van Pana-
thinaikos. 
In 2016 gaat het ICGT op de 
Braziliaanse toer. Zo is de or-
ganisatie erin geslaagd om 
Cruzeiro uit Belo Horizonte 
vast te leggen. De club kent 
een rijke traditie en heeft in 
haar bestaan vele prijzen ge-
wonnen. Zo waren ze in 2013 
en 2014 landskampioen. Be-
kende spelers die hun voet-
balcarrière bij de club zijn 
begonnen zijn doelman Go-
mes (ex-PSV nu Watford) 

verdediger Alex (ex-PSV en 
nu AC Milan) en Maxwel (ex-
Ajax nu Paris Saint Germain). 
Je hoeft geen profeet te zijn 
om te voorspellen dat de Bra-
ziliaanse club zal aantreden 
met een ijzersterk team.
De tweede Braziliaanse club 
is Atletico Paranaense uit de 
in het zuiden van Brazilië ge-
legen stad Coritiba. De club 
werd voor het laatst in 2001 
landskampioen. Nu staat het 
team op een keurige 10e 
plaats in de Braziliaanse se-
rie A. Ook van hen zijn er ho-
ge verwachtingen.
Voor het eerst sinds lange 
tijd maakt ook weer eens een 
club uit de Premier League 
deel uit van het deelnemers-
veld van het ICGT. Niet de 
eerste de beste namelijk het 
uit Londen afkomstige West 
Ham United. “The Hammers” 
kennen een lange traditie, de 
club is namelijk al in 1895 
opgericht en wonnen drie-
maal in de geschiedenis de 
FA-Cup. Een mooie naam op 
het affiche.
De organisatie prijst zich ge-
lukkig dat ook AZ weer van 
de partij is. De club heeft een 
sterke band met deze regio 
en kent veel fans. De jeugd-
opleiding van de Alkmaar-
ders wordt allerwegen ge-
roemd. Vorig jaar kreeg de 

club daarom de prestigieu-
ze Rinus Michels Award uit-
gereikt voor beste jeugdop-
leiding van Nederland. Te-
recht want de jeugdteams 
doen het uitstekend en trai-
ner John van den Brom van 
AZ doet steeds vaker een be-
roep op spelers die de eigen 
jeugdopleiding hebben door-
lopen.
Naast AZ is er op de aan-
staande editie nog een ander 
Nederlandse topclub aanwe-
zig namelijk Vitesse Arnhem. 
Vitesse is een oude beken-
de van het ICGT want nam al 
vijf keer eerder deel, haalde 
tot drie keer aan toe de finale 
in Uitgeest en won twee keer 
namelijk in 1995 en 2005. Dat 
Vitesse een sterke jeugdop-
leiding heeft hoeft geen be-
toog. Zo waren namens de 
club uit Arnhem spelers als 
van Wolfswinkel, Pröpper, 
van Ginkel, Büttner en kee-
per Room actief op het ICGT.
De laatste buitenlandse deel-
nemer is Fortuna Düssel-
dorf. Op dit moment speelt 
de club in de tweede Duit-
se Bundesliga maar het be-
schikt wel degelijk over een 
sterke jeugdopleiding. Daar-
naast weten we uit ervaring 
dat jeugdteams uit Duitsland 
altijd fysiek en tactisch sterk 
zijn.
Tot slot is ook het eigen 
jeugdteam van FC Uitgeest 
van de partij. Voor die spelers 
is het natuurlijk altijd een be-
levenis af te mogen trappen 
tegen clubs met gerenom-
meerde namen.
Nieuw is dat het publiek dit 
keer via de website (www.
icgt.nl )en onze facebookpa-
gina kan mee beslissen welk 
Braziliaans team bij FC Uit-
geest in de poule mag gaan 
spelen. Wordt het Cruziero of 
Atletico Paranaense? 

ICGT Bedrijventoernooi 
2016 loopt snel vol!

Uitgeest - Voor veel bedrij-
ven is het ICGT bedrijven-
toernooi een prachtige gele-
genheid om elkaar als per-
soneel eens in hele ande-
re omstandigheden te leren 
kennen.  Het “niet helemaal 
echte” voetbaltoernooi wordt  
georganiseerd op de velden 
van FC Uitgeest aan de voor-
avond van het internationa-
le vetbaltoernooi namelijk op 
vrijdagmiddag13 mei vanaf 
16.00 uur. 
Het doel van het toernooi is 
om en samen iets te doen en 
bedrijven op een gezellige en 
vriendschappelijke wijze met 

elkaar in contact te brengen. 
Het voetbal wordt gespeeld 
met zeven spelers op een 
half veld, ieder team speelt 
vier wedstrijden en kan be-
staan uit zowel mannen als 
vrouwen. Daarnaast doet ie-
der team mee aan het zoge-
naamde “Rode draad spel”. 
Wat dat precies is houden 
we nog even geheim. Uiter-
aard staat bij dit toernooi ge-
zelligheid voorop en niet het 
winnen.
Het inschrijfgeld bedraagt 
175 euro per team (maximaal 
10 personen). Daarvoor krijg 
je 30  consumptiebonnen en 

een gezellige barbecue na af-
loop. Natuurlijk is het moge-
lijk om met meerdere teams 
in te schrijven. Na de barbe-
cue worden de deelnemers 
van harte uitgenodigd een 
kijkje te nemen in de feest-
tent van het ICGT. 
Is je bedrijf te klein maar wil 
je wel betrokken zijn bij het 
toernooi dan kun je ook met 
minder personen inschrijven 
en bijvoorbeeld helemaal niet 
voetballen. De kosten bedra-
gen dan 17,50 euro p.p. Dat is 
inclusief barbecue en 3 con-
sumptiebonnen.

Inschrijven is nog moge-
lijk maar haast u wel want 
het loopt al aardig vol. Voor 
meer informatie en inschrij-
ven ga naar www.bedrijven-
toernooi.nl.





 
16   23 maart 2016

Volop lente bij Frits Janssen

Akersloot - Wie bij Tuincen-
trum Tuinaanleg Frits Jans-
sen binnenloopt krijgt van-
zelf lentekriebels. De prach-
tig bloeiende planten, vaste 
planten, heesters, coniferen 
en klimplanten zijn van de al-
lerbeste kwaliteit. Tuincen-
trum Tuinaanleg Frits Jans-
sen is dan ook al ruim 34 jaar 
het vertrouwde adres, waar 
men alles voor de tuin onder 
één dak vindt. 
Naast beplanting is er volop 
sierbestrating, tuingereed-
schap, hardhouten schuttin-
gen en tuinverlichting. Om de 
tuin weer lenteklaar te ma-
ken mag een goede onder-

grond niet ontbreken en hier-
voor heeft Frits Janssen een 
uitgebreid assortiment aan 
meststoffen, tuinaarde en 
potgrond. Zo is er ook alles 
voor de liefhebbers van een 
groenten, kruiden en fruit-
tuintje. 
Het bijbehorende hoveniers-
bedrijf staat ook goed aange-
schreven in de regio. Een tuin 
aanleggen is een vak apart, 
maar voor de ervaren hove-
niers is dit geen enkel pro-
bleem. Zij leveren een prach-
tig eindresultaat af van elke 
tuin. Dennis Janssen: ,,Het 
voordeel van het tuincen-
trum en hoveniersbedrijf sa-

men is dat men alles voor-
af kan bekijken. Een vrijblij-
vend gesprek over de aanleg 
en inrichting van de tuin is 
altijd mogelijk.” Binnen staat 
er een nieuwe collectie aan 
potterie en bloembakken. De 
‘wooden look’ bloembakken 
zijn trendy net zoals de hou-
ten bloembakzuilen. Voor ori-
ginele woonaccessoires en 
sfeerartikelen kan iedereen 
hier ook terecht. Voor wie 
niet kan kiezen is er de ca-
deaubon. Deze wordt fees-
telijk ingepakt. Er is een uit-
gebreide dierenafdeling waar 
men alles vindt voor elk dier. 
Van voer voor kippen en ka-
naries tot speelgoed voor de 
hond en kat. Ook voor paar-
den is er een uitgebreid as-
sortiment aan paardenvoer 
en accessoires. Alles is in 
klein en grootverpakking ver-
krijgbaar, en dit alles voor 
een zeer scherpe prijs. 
Tweede Paasdag is Tuincen-
trum Tuinaanleg geopend 
van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Het adres is Klein Dorregeest 
3a. Kijk voor meer informa-
tie op www.tuincentrumfrit-
sjanssen.nl. 

Ideal Standard presenteert: 
Revolutionair Aquablade 
waterval spoelsysteem

Regio - Ideal Standard heeft 
het revolutionaire waterval 
spoelsysteem AquaBlade ont-
wikkeld. Hiermee gaat de le-
verancier nog een stap verder 
dan de randloze wc’s, zowel in 
comfort als in design.
Als toonzettende ontwikkelaar 
van complete badkamerop-
lossingen heeft Ideal Standard 
een reputatie hoog te houden. 

Met AquaBlade® schrijft Ide-
al Standard een nieuw hoofd-
stuk in de geschiedenis van 
de wc-spoeltechniek.
De extra hoog gepositioneerde 
spoelopening creëert een ‘wa-
terval’ vanaf de toiletrand die 
samen met twee sterke water-
stralen voor een extra krachti-
ge spoeling zorgen, zelfs met 
een beperkt watervolume van 

4,5 liter. Ongekende hygiene 
en eenvoudig schoon te ma-
ken. Het exclusieve en gepa-
tendeerde AquaBlade water-
valspoelsysteem garandeert 
een 100% reiniging van het 
complete spoelvlak onder de 
spoelopening. Dit in tegen-
stelling tot bestaande spoel-
systemen,  waar 20% van 
het oppervlak niet wordt ge-

spoeld. Dit zorgt voor extra 
hygiëne en geeft een groot 
schoonmaakgemak. Door de 
gestroomlijnde waterstralen 
zijn de closets ook nog stiller 
in vergelijking met bestaande 
spoelsystemen. In de nieuwe 
Dea serie bewijst AquaBlade 
dat de superieure spoeltech-
niek en hygiëne optimaal sa-
men gaan met een uitmunten-

de vormgeving. De AquaBlade 
technologie is ontworpen met 
strakke en moderne lijnen. De 
Ideal Standard AquaBlade is 
bij Versani nu extra voordelig 
verkrijgbaar. Bovendien krijgt 
iedereen er een gratis Soft-
close toiletzitting bij. Versa-
ni Alkmaar, Zijperstraat 34 in 
Alkmaar, telefoon 072-528 08 
92, www.versani.nl. 

Lezing over darmklachten
Regio - Buikpijn, prikkelba-
re darm, verstopping, diar-
ree, eczeem en andere huid-
problemen, chronische ver-
moeidheid, slapeloosheid, 
depressie, angsten, onver-
klaarbaar stressgevoel of  
hormonale stoornissen; het 
zijn enkele voorbeelden van 
uiteenlopende vage klachten 
waarvoor  vaak nog geen op-
lossing is gevonden. In veel 
gevallen is de darm de boos-
doener. 
Op dinsdagavond  5 april 

houdt Frank Jonkers, de op-
richter van BodySwitch, een 
lezing over dit onderwerp.
De lezing is bedoeld voor 
iedereen die meer wil we-
ten over klachten die voort-
komen uit de darmen, zo-
wel bij kinderen als volwas-
senen. Frank Jonkers gaat in 
op symptomen die wijzen op 
een verstoorde darmwerking 
en voedingsstoffen die deze 
kunnen veroorzaken. Voor-
beelden zijn lactose in zui-
vel, gluten in brood en pas-

ta, of bepaalde stoffen in op 
zichzelf gezonde voedings-
middelen, zoals knofl ook en 
andere kruiden en spece-
rijen, noten, uien. Maar ook 
parasieten en bacteriële of 
virale infecties kunnen een 
boosdoener zijn. Hierdoor 
kunnen ongemerkt klachten 
ontstaan. De lezing is in het 
opleidingslokaal van BodyS-
witch aan de Rijksstraatweg 
55 in Heemskerk van 19.30 
tot 2100 uur. Er is plaats voor 
circa vijftig personen. 
De lezing is gratis. Aanmel-
den kan via www.bodys-
witch.nl, info@bodyswitch.nl 
of telefonisch: 0251-745084.

Inloopavond op Westerveld
Driehuis - Westerveld houdt 
op woensdag 30 maart de 
maandelijkse inloopavond. 
Iedereen kan dan zonder af-
spraak van 18.30 tot 21.00 
uur binnenwandelen en vra-
gen stellen. 
De bezoekers worden ont-
vangen met een kopje koffi e 
in de toonzaal, waar ook de 
uitgebreide collectie gedenk-
tekens, urnen en assieraden 
te bekijken is.
Ellis Verkerk, teamleider In-
fo & Nazorg, geeft informatie 
over de verschillende moge-
lijkheden voor gedenkplek-
ken en monumenten: ,,Men 
kan altijd een eigen plek uit-

zoeken in het gedenkpark. 
Een plek omringd door weel-
derig groen, op een heuvel of 
juist op een open plek. Wes-
terveld heeft zoveel moois, er 
is altijd wel een plek die aan-
spreekt. Ook bij de keuze van 
een monument adviseren wij 
graag.”
Om juiste keuzes te kunnen 
maken, is het van belang om 
te weten wat er allemaal mo-
gelijk is. Om hierbij te helpen 
heeft Westerveld een ‘Wen-
senformulier’ ontwikkeld. 
Ook dat kan men tijdens de 
inloopavond bekijken en 
meenemen naar huis. Zie ook 
www.bc-westerveld.nl.

Gratis fi ttest voor 60+
Castricum - Mensen van 
zestig jaar en ouder die be-
nieuwd zijn hoe fi t ze zijn 
kunnen meedoen aan een 
gratis fi ttest. De Buurtsport-
coach houdt op 7 en 8 april 
in samenwerking met Fysio-
praktijk Pool de test. Op 7 
april kan men tussen 10.00 
en 11.30 uur terecht in het 
gemeentehuis. Op 8 april tus-
sen 13.30 en 15.00 uur in de 
gymzaal aan de Vondelstraat.

In vervolg op de fi ttest is het 
mogelijk met het zes weken 
durende programma ‘60+ in 
beweging’ mee te doen. On-
der begeleiding van trainers 
maken de deelnemers kennis 
met diverse sporten. De start 
is in de week van 18 april. 
Aanmelden bij Ron Grave-
maker, buurtsportcoach Cas-
tricum. tel.: 0251-254740 of 
rgravemaker@sportservice-
kennemerland.nl.





Castricum - Tijdens de jaarverga-
dering van de brandweerpost Cas-
tricum op dinsdag 15 maart ontvin-
gen Arnold) Res en Jan Theissling uit 
handen van burgemeester Toon Mans 
een koninklijke onderscheiding: Lid 
in de Orde van Oranje Nassau. Zij 
kregen de onderscheiding vanwe-
ge hun twintigjarig dienstverband 

bij de brandweer. Daarnaast reik-
te Petra Abma, teammanager Brand-
weerzorg Zuid-West, insignes uit aan 
een groep jubilarissen vanwege hun 
12,5-jarige dienstverband. Deze wer-
den uitgereikt aan Max Kronenberg, 
André Schermer en John Koopman. 
Foto: Frank Bruggeling. 

Lintjes voor brandweer

Akersloot - Jantien Ranzijn en haar vader Jan hebben een 
meubelmakerij in Akersloot. Samen met Rob van Diepen delen 
zij een werkplaats, waar alle meubels op maat gemaakt worden. 
Maar wanneer gaat iemand nu eigenlijk naar een meubelmaker?
 
Vakvrouw Jantien vertelt: ,,Als je ideeën hebt voor een meubel 
en het niet kan vinden in de winkel, dan kom je bij ons. Mis-
schien is het een lastige hoek of plek om een standaardmeubel 
neer te zetten. Of gewoon omdat je een meubel helemaal naar  
je eigen stijl en zinnen kan laten maken. Zoals het bureau dat te 
zien is op de foto die ik gemaakt heb voor de verloskundeprak-
tijk in Uitgeest. Het team ging verhuizen naar een ander pand. 
Zij wilde een kindvriendelijk, maar ook een stoer bureau aan de 
praktijk toevoegen. Met oude kranten aan elkaar geplakt kwa-
men zij naar de werkplaats om te laten zien welke vorm het blad 
moest krijgen. 
De computer en hun eigendommen wilde zij het liefst buiten 
het zicht realiseren. Dus is er een zogenaamd schaamschot ge-
maakt onder het blad. Het is een massief, rustiek, eikenhouten 
blad geworden met een onderstel in de vorm van het blad van 
gefi neerd eiken.²
Iedereen die ook een meubel, zoals een kast, tafel, dressoir of 
een keuken, op maat wil laten maken, kan ideeën uitwisselen 
met de meubelmakers in Akersloot aan de Fielkerweg 2b. Maak 
een afspraak via 0251-320071 of 06-20299230 en kijk voor 
meer informatie op www.meubelsenmakers.nl.

Op maat gemaakte 
meubels, sieraad 

in interieur

Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

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

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n
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Bijzondere vondst bij 
Atelier Goudsbergen

Bakkum - Op het terrein van Dijk en 
Duin zijn veel veranderingen gaan-
de op dit moment.  Dieren verdwijnen 
zoals de herten van het hertenkamp 
maar het is zeker opmerkelijk te noe-
men dat er ook dieren verschijnen die 
er nooit eerder waargenomen zijn. ,,In 
Atelier Goudsbergen, de voormalige 
Bouwkundige Dienst, is een bijzonde-
re ontdekking gedaan”, vertelt Mireil-
le Schermer die werkt in het atelier. 
,,In het pand werd een kleine kolo-
nie vleermuizen aangetroffen. Arend 
de Jong, bioloog en deskundige op 
het gebied van vleermuizen, ver-

moedt dat het om de kleine hoefi jzer-
neus gaat. Normaal leeft die in grot-
ten, maar het donkere vorstvrije pand 
vonden ze blijkbaar ook een geschik-
te overwinterplek.” Zaterdag 26 maart 
vanaf 20.00 uur geeft Arend de Jong 
een gecombineerde uilen/vleermuis-
excursie. Deelname is gratis.

Startpunt van deze excursie is Ate-
lier Goudsbergen. Om de rust van de 
vleermuizen niet te verstoren is be-
zichtiging van de kolonie in Gouds-
bergen enkel in kleine groepjes mo-
gelijk in volgorde van aankomst.

Limmen - In de voormalige pastorie 
van de Corneliuskerk zijn vijf appar-
tementen gerealiseerd. Voor de gun-
ning van woonruimten heeft een pro-
cedure plaatsgevonden, waarbij het 
kerkbestuur voor vier van de vijf ap-
partementen de bemiddeling heeft 
ingeroepen van Makelaardij Hopman. 
Eén studio is beschikbaar gesteld om 
te kunnen worden toegewezen aan 
een statushouder. Bij de toewijzing 
van deze woonruimte heeft de paro-
chie, zo valt te lezen in het Jaarver-
slag 2015, de voorwaarde gesteld dat 
de kandidaat christen is.

Dat viel Ron de Haan van De VrijeLijst 
op en dat verbaasde hem. ,,En ik maar 
denken dat Jezus voor ons allemaal 

gestorven is”, meldt hij op Twitter. Ver-
volgens heeft hij een aantal vragen 
gesteld aan het college. Hij wil we-
ten of de gemeente betrokken is bij 
de procedure voor het toewijzen van 
een woonruimte aan een statushou-
der, waaraan door de parochie een 
aanvullend criterium is gesteld. 

De Haan: ,,De VrijeLijst is overtuigd 
van de sympathieke bedoeling en 
maatschappelijke betrokkenheid die 
ten grondslag hebben gelegen aan 
het initiatief van de parochie. Onze 
fractie prijst het parochiebestuur voor 
zijn gebaar, maar is ongelukkig met 
de procedure en de gestelde voor-
waarde. Wij willen weten welke rich-
ting het college hierin kiest.”

Woning pastorie voor 
christelijke statushouder
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Voorzitter OVC kondigt 
plotseling vertrek aan

Castricum - Onverwacht 
legt de voorzitter van de On-
dernemersvereniging Castri-
cum zijn hamer neer. Wouter 
den Harder was ruim een jaar 
de eerste man bij de OVC. Nu 
zijn werkzaamheden naar 
Amsterdam zijn verlegd, is de 
combinatie van werk, privé 

en OVC niet meer te combi-
neren. Althans, niet zoals hij 
dat voor ogen heeft. ,,Het be-
richt kwam onverwacht”, al-
dus vice-voorzitter Roelant 
van Ewijk. ,,Als bestuur zijn 
we direct op zoek gegaan 
naar een opvolger. Het aan-
bod van Wouter om nog een 
periode als voorzitter te fun-
geren werd goed ontvangen. 
Echter, als de geest uit de fles 
is, is de persoonlijke inspira-
tie niet meer wat ie geweest 
is.” 
Op 29 maart is de ledenver-
gadering en komt het be-
stuur met een voorstel om 
de continuïteit van de OVC 
te waarborgen. ,,We zijn een 
mooie weg ingeslagen en die 
zetten we voort”, Tekst: Mi-
chaëla Wierdsma, Foto: Rob 
Berkemeier.  

Meervogels en Vitesse 
delen punten in derby

Castricum - De tweede der-
by tussen Vitesse en Meer-
vogels bracht allesbehalve 
hartverwarmend spel. Met de 
puntendeling was nog wel te 
leven, want geen van beide 
ploegen kon aanspraak ma-
ken op de drie punten. 
Meervogels was de eerste 
helft duidelijk de bovenlig-
gende partij. Geheel verdiend 
namen de Akersloters in de 
35e minuut de leiding. Vlak 
voor rust werd het nog bij-
na gelijk toen een Tanno van 
de Berghe goed doorging op 
links en zijn voorzet voor-
bij de tweede paal door Rik 
Beentjes prima werd terug-
gelegd op Luuk ten Broek. 
Zijn volley ging echter rake-
lings over. 

Direct na rust sloeg Vites-
se toe. Na een goede aanval, 
waarbij het vlagsignaal van 
de grensrechter werd gene-
geerd, wist Robin Bakker de 
gelijkmaker achter keeper 
Rinus Kok te schieten. Dat 

bleek ook het begin van een 
betere fase van de thuisploeg 
waarin Meervogels weinig 
had in te brengen. Tom Spil 
verzuimde Vitesse op voor-
sprong te brengen toen hij 
een prima voorzet van rechts 
van dichtbij toch over wist te 
schieten. Daarna wist Rinus 
Kok zijn ploeg voor een ach-
terstand te behoeden bij on-
dermeer een mooie kans voor 
Luuk ten Broek. Ook toen 
Robin Bakker in de diepte 
werd aangespeeld en alleen 
voor hem verscheen voor-
kwam hij met de teen van 
zijn schoen een zeker lijkend 
doelpunt. Maar in het laat-
ste deel van het duel zakte 
het spelpeil van Vitesse meer 
en meer en toen Menno Pe-
ters tien minuten voor tijd na 
een tweede gele kaart moest 
vertrekken, nam Meervogels 
het initiatief weer een beetje 
over. Gescoord werd er ech-
ter niet meer, zodat de overi-
gens sportieve derby eindig-
de in een 1-1 gelijkspel. 

Ruim 100 bezoekers op 
open dag project Walstro

Castricum - Meer dan hon-
derd belangstellenden kwa-
men zaterdag 19 maart naar 
de open dag van het nieuwe 
woonproject ‘Walstro’  aan 
de Walstro. Het woonproject 
werd eerder deze maand in 
gebruikgenomen door 23 cli-
enten van de SIG, organisa-
tie voor ondersteuning van 
mensen met een beperking 
in Midden- en Zuid-Kenne-
merland. De open dag bij de 
Walstro werd georganiseerd 
in het kader van de landelijke 
Week van Zorg&Welzijn.
De bewoners van de Wal-
stro woonden tot anderhalf 
jaar geleden in woongroep 
De Weid aan de Walstro. Dat 

werd gesloopt ten behoe-
ve van vervangende nieuw-
bouw. In het nieuwe woon-
project hebben alle cliënten 
een eigen studio. Er zijn di-
verse gemeenschappelijke 
ruimtes. Haaks op het L-vor-
mige woonproject staat een 
appartementencomplex met 
veertien particuliere koop-
appartementen. Bezoekers 
van de open dag van woon-
project Walstro kregen na de 
ontvangst in de hal uitleg en 
een rondleiding. Cliënten lie-
ten trots hun studio zien. Het 
woonproject wist tijdens de 
open dag tevens meerde-
re nieuwe vrijwilliger aan te 
trekken.

Castricum - Leerlingen vwo-
6 van het Bonhoeffercollege 
hebben zich de laatste tijd 
gebogen over Duitse litera-
tuur uit tijd van de DDR. Om 
die reden hebben docenten 
Duits Jan Roemer en Anne 
Rademakers de hoofdperso-
nen uit het boek ‘Vluchtcode 
Vlinder’ van Margriet Brands-
ma uitgenodigd. De hoofd-
personen Michael en Rina 
Ogertschnig zullen aan de 
leerlingen hun verhaal vertel-
len over de tijd dat de Berlijn-
se Muur nog stond. De Cas-
tricumse Rina en de Oost-
Duitser Michael werden be-
gin jaren ’70 verliefd en wil-
den met elkaar verder in Ne-
derland. Met behulp van een 
mensensmokkelorganisa-
tie die Rina inschakelde, on-
dernam Michael in 1973 een 
vluchtpoging. Door verraad 
belandde hij in een DDR-ge-
vangenis en kwam pas jaren 
later vrij nadat West-Duits-
land hem uit humanitaire 
overwegingen vrijkocht. 
De DDR verdiende in die tijd 
miljarden aan deze mensen-
handel; de prijs voor een ge-
vangene kon oplopen tot 
95.000 Duitse Mark. De vraag 
die hen bezighoudt sinds de 
dag van de mislukte vlucht: 
wie heeft Michael verraden?

Vluchtcode 
Vlinder

Tennisclinics op open 
dag TVC bij Berg en Bal
Castricum - Op zondag 3 
april wordt er een groots op-
gezette open dag georgani-
seerd voor belangstellenden 
in alle leeftijden door Tennis 
Vereniging Castricum (TVC). 
In Multisportpark Berg en Bal 
is het die dag mogelijk ken-
nis te maken met de tennis-
sport in het algemeen en TVC 
in het bijzonder. Vanaf 10.30 
uur  kan iedereen meedoen 
aan een tennisclinic, gege-
ven door de ervaren trainers 
van de vereniging. Verder zal 
een demonstratiepartij gege-

ven worden door het twee-
de gemengd team van TVC. 
Wie (aspirant)jeugdlid wordt 
op 3 april krijgt vijf gratis les-
sen, gegeven door de erva-
ren trainers plus een blik ten-
nisballen. Senioren ontvan-
gen vier gratis tennislessen 
in groepsverband en een blik 
tennisballen en zullen tijdens 
het seizoen begeleid worden 
door een ‘coach’. Berg en Bal 
is te vinden op De Bloemen 
69. Bij slecht weer vindt het  
programma plaats op de bin-
nenbanen van de sporthal. 

Akersloot - In het weekend 
van 26, 27 en 28 augustus 
staat Akersloot weer in het 
teken van Rock ‘n Roll Street. 
Tijdens dit drie dagen duren-
de festival zijn er naast drie 
dagen muziek, tal van acti-
viteiten rond het Wilhelmin-
aplein.  Op vrijdag 26 augus-
tus start het evenement met 
de jaarmarkt. 
Op de markt is ruimte voor 
alle mogelijke handel, zowel 
nieuw als tweedehands goe-
deren. Maar ook hobbyisten, 
nijverheid en goede doelen. 
Het lokale koor Aquarius zal 
dit jaar een optreden geven 
op de markt. Er wordt nog 
gezocht naar één of twee ex-
tra koren. 
De markt is dit jaar van 16.00 
uur tot 22.00 uur. Voor 35,00 
euro kan men een kraam 
met verlichting huren. Aan-
melden via anna.oorthuis@
quicknet.nl. Lokale vereni-
gingen of goede doelen kun-
nen voor een speciaal tarief 
een kraam verkrijgen. Ook is 
de organisatie op zoek naar 
vrijwilligers. Bel Rob Dekker 
op 06-16294024 voor meer 
informatie. 

Aanmelden 
voor Jaarmarkt
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Onderlinge strijd bij 
turnvereniging Unitas

Dena Hourik, Marit Mulder, 
Iris de Ruijter en Puck Hessels

Op de ereplaatsen van links naar rechts Joy Ranzijn , Lotte 
Dijkstra  en Tess Szabo

via Berkhout, 2. Linda den 
Boer, 3. Zoë Guit. Pupillen 1: 
1. Sophie, 2. Gwen de Swart, 
3. Julia de Wildt.

Na de prijsuitreiking was het 
de beurt aan de Jong Ta-
lent en recreatiemeisjes om 
te laten zien waar ze het he-
le jaar zo hard voor hebben 
getraind. Er was heel veel 
publiek aanwezig. Iedereen 
ging tevreden naar huis.
Vrijdagmiddag: Groep 1 
1.Roos Frantsen, 2. Isa Groen 
en Pien Scholten. Groep 2. 
1. Anouk Valkering, 2. Quin-
ty Verhagen, 3. Norah Ren-
ken. Groep 3. 1. Marieke Nol-
ten, 2. Isabel   Carvalheira, 3. 
Lois Oudejans. Groep 4. 1. 
Britt Coezan en Liv Beentjes, 
2. Celine Leyen.
Jong Talent: Groep 1. 1.Pip 
Loose, 2. Zaliwe Dekker-
Mhango, 3. Pip Kraaij. Groep 
2.1. Tamar Nijsen, 2. Dani-
que van de Vlugt, 3. Madelief 
Dijkstra.
Maandagmiddag: Groep 
1. 1.Joy Ranzijn, 2. Lotte 
Dijkstra, 3. Tess Szabo. Groep 
2. 1. Elena Bruschweile, 2. 
Amy Kalfsvel, 3. Nikki Se-
verijnse en Maud v. Olphen. 
Groep 3. 1. Roos Funcke, 2. 
Robin van Baaren, 3. Emma 
v. Geenen. Groep 4.1. Tessa 
Buscop, 2. Fien van de Vlugt, 
3. Duna Cleer.

Tessa Buscop, Fien van der 
Vlug, Dunya Cleeren en 
Pasqualle Konings

Uitgeest - De A-lijn van de 
Bridgeclub had nog enigs-
zins last van de naweeën van 
Ruitenboer. De verdelingen 
waren wild, de renonces óf 
juist 7- of 8-kaarten vlogen je 
om de oren en dat resulteer-
de natuurlijk in een parcours 
met voetangels en klemmen. 
En net als vorige week was 
dat een kolfje naar de hand 
van Carien en Jaap Willem-
se. Stiekem verdenk ik ze er 
van dat ze afgelopen week 
hebben geoefend met hun 

fietsen met vierkante wie-
len, sterker nog, het zou ook 
nog wel eens een tandem 
met vierkante wielen kunnen 
zijn geweest. Want, met gro-
te overmacht, 66% waar nr. 
2 Cas van Andel-Tineke Lig-
thart 56% scoorden, werd 
de eerste plaats bereikt. En 
hun voorsprong in de laat-
ste set is voor het kampioen-
schap meer dan relevant. La-
ten we even duidelijk ma-
ken hoe de stand van zaken 
is wat betreft het kampioen-

        Bridgenieuws schap. HaPa staat er op pa-
pier het beste voor (HaPa = 
Hans en Paul Wijte). Als zij in 
deze set 1, 2, 3, of 4 worden, 
zijn zij kampioen op basis van 
de plaatspunten die zijn ver-
gaard in deze en voorgaan-
de sets. Maar als zij 5e of la-
ger eindigen in deze set (zij 
staan nu 10e!) dan hebben 
Klaas de Groot-Peter Kossen 
en/of Carien en Jaap de bes-
te papieren, vermits ze de set 
wél winnen. Carien en Jaap 
zijn wat dat betreft goed op 
weg, zij staan na twee zittin-
gen gemiddeld op 66% en 
die voorsprong is schier on-
overbrugbaar. Maar laten we 

de huid niet verkopen voor 
de beer geschoten is. Klaas 
en Peter hebben al eens eer-
der met het bijltje gehakt (of 
ze beren hebben geschoten 
weet ik niet) en ook HaPa zit-
ten niet bij de pakken neer. 
Afijn, we steken hoe dan ook 
een kaarsje op. Voor wie? Dat 
mag duidelijk zijn. Hieronder 
ziet u de beste drie van iede-
re lijn.
A-lijn: 1 Carien Willemse-
Jaap Willemse 66,32%, 2 Cas 
van Andel-Tineke Ligthart 
56,25%, 3 Nellie Modder-
man-Ans Stephan 54,51%;
B-lijn: 1 Ineke Los-Marjan 
de Gilde 60,76%, 2 Corrie Nij-

sen-Jac Sintenie 59,03%, 3 
Gré Appelman-Tineke van 
Sambeek 56,25%;
C-lijn: 1 Milja van den Boo-
ren-Jeanne Admiraal 62,60%, 
2 Riet Balster-Evert Rozeme-
ijer 56,67%, 3 Nelleke van de 
Kraats-Joke Mooy 55,31%;
D-lijn: 1 Jan van den Booren-
Eddy Jansen 61,98%, 2 Mari-
anne de Groot-Hans Kollerie 
59,90%, 3 Margriet de Beurs-
Tineke Eijking 59,38%;
E-lijn: 1 Alyne Dumas-Han 
Dumas 62,50%, 2 Anneke 
Pel-Karel Romkes 55,21%, 
3/4 Gré Krom-Ank Kager en 
Wil van der Pol-Ank van der 
Eng 51,56%. (Paul Wijte)

Uitgeest - Op maandag 14 
maart werden drie thuiswed-
strijden gespeeld door de le-
den van TTVU..

Team 2 moest tegen Het 
Noothweer 14 uit Purmerend. 
Team 2 momenteel op plek 
1 gevolgd met 2 punten ver-
schil door Purmerend speel-
de weliswaar met een inval-
ler (Thom van Son, zie fo-
to), maar dat mocht de strijd-
lust niet drukken. Vooral een 
prestatie voor Thom die eerst 
nog dacht, dat de plastic bal 
minder voordeel voor zijn 
spel zou betekenen. Hij troef-
de met de hoogste concen-
tratie al zijn tegenstanders af. 
Patrick Rasch en Billy Fatels 
overtuigden in hun enkels en 
vooral in de dubbel waar ze 
in de eerste game 2-8 ach-
ter kwamen te staan en de-
ze toch met 12-10 wisten te 
winnen. Uitgeest boekte de 
best haalbare uitslag bij de-
ze thuiswedstrijd. 10-0 voor 
Team 2.
Team 1 was bijna net zo goed. 
Hun tegenstander was US 10 
uit Amsterdam. Alleen Viktor 
Tchernov (het Russische si-
despinkanon) was de tegen-
stander vriendelijk gezind en 
offerde een punt op. Voor de 

rest gingen alle punten met 
dank aan Viktor, Henk Spoel-
stra en Martin van Veen naar 
Uitgeest 1. De einduitslag 9-1
Team 3 speelde tegen Cas-
tricum 1. Dennis Janssen 
was weer eens de topspeler 
in het team en wist twee en-
kels te winnen. Nico Baltus is 
een van de beste dubbelspe-
lers en zelden gaat een dub-
bel verloren. Ook deze keer 
wist hij samen met Dennis 
met gemak dat puntje bin-
nen te halen. Jelle van Werk-
hoven verloor zijn eerste par-
tij op het nippertje en won al-
leen zijn laatste enkel. Uit-
geest 3 verliest deze met 4-6
Team 4 had eveneens een 
thuiswedstrijd op donderdag 
17 maart tegen Rijsenhout 3. 
Rijsenhout kwam maar met 
2 tegenstanders opdagen 
wat gelijk in 3 punten voor 
Uitgeest resulteert. Erik van 
Breukelen heeft zijn twee en-
kels beide malen in 4 games 
gewonnen. Samen met Euge-
nie wisten ze de dubbel glo-
rieus te winnen. Marijn van 
Kampen heeft dit seizoen 
nog geen wedstrijd verloren 
en ook deze avond bracht 
hier geen verandering in. Uit-
geest 4 had ook een mon-
sterzege van 8-2 te pakken. 

     Tafeltennisnieuws

– Vishandel R.Bont – Karin 
Blok voetverzorging – Bloe-
menstal Marty Sinnege – 
Boekhandel Schuyt – Slijte-
rij Vreeburg – Family –  Brush 
Beauty en De Kapsters. Uni-
tas wil via deze weg ook de 
ondernemers bedanken voor 
hun sponsorbijdrage: Aan-
nemersbedrijf Ruud Martens 
– Piet Putter aannemersbe-
drijf – Loodgietersbedrijf Bas 
Putter – Martens Keukens 
en Haarden – Zonstijl Zon-
wering – Stambouw – Sjaak 
Jonker Elektra – ENK Soft-
ware – Smits Keukens Uit-
geest/Haarlem - Berkhout 
Electrotechniek – Basis Idee 
– Groen Finance – Bouwbe-
drijf van der Eng – Jonker In-
stallatiebedrijf – Timmerbe-
drijf Geert Ranzijn – Hourik 
installatietechniek. 
Om 09.30 uur  begonnen de 
selectieturnsters met hun 
wedstrijd en alle turnsters 
hebben mooie oefeningen 
laten zien. 
De uitslag: 
Junioren/Senioren: 1. Ada-
ja Plinck, 2. Annemarie den 
Boer, 3. Evelien Schouten. 
Jeugd: 1. Sarah Dumpel-
mann, 2. Kim Schelvis, 3. Ja-
mie Beentjes. Instap/pupil-
len: 1. Iris de Ruijter, 2. Puck 
Hessels, 3. Marit Mulder/De-
na Hourik. Pulpillen 2: 1. Sil-

Uitgeest - Zaterdag zijn de 
jaarlijkse Onderlinge Wed-
strijden bij turnvereniging 
Unitas  gehouden en met 
medewerking van veel vrij-
willigers en sponsoren was 
het een groot succes.
Dit jaar was er wederom een 
loterij en van heel veel win-
keliers ontving Unitas prach-
tige prijzen. Via deze weg be-
dankt Unitas alle winkeliers 
die hun steentje hebben bij-
gedragen tot het succes van 
deze loterij: Bakker Putter – 
Slagerij Dick Kok – De Raat 
– Loliyo – Kapsalon In4Hair – 
Bloemenshop ’t Hoekje – Ijs-
salon de Florijn – Bobs/A9 
Studio’s – Drogisterij Visser 



Excursie S.U.S. naar 
Heineken Experience

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester SSenioren organi-
seert op dinsdag 26 april een 
excursie naar Heineken Ex-
perience. Heineken Expe-
rience is gehuisvest in de ori-
ginele Heineken brouwerij in 
Amsterdam en één van de 
meest indrukwekkende in-
dustriële rijksmonumenten 
in Nederland. De experience 
is een eerbetoon aan de ge-
schiedenis van Heineken en 
aan de kunst van het bier-
brouwen. 
Tijdens deze excursie worden 
de minibrouwerij, het proef-
lokaal en de stallen (waar de 
beroemde trekpaarden van 
Heineken te zien zijn) be-
zocht. Ook kunt u zelf ervaren 
hoe het is om te worden ge-
brouwen in de Brew U-simu-
lator. Medewerkers vertellen 
over het bier en het brouw-

proces. Na afloop heeft u de 
mogelijkheid souvenirs te ko-
pen in de shop.
Verzamelen om 09.30 uur op 
station Uitgeest. Kosten 16 
euro, dit is inclusief entree 
en twee drankjes en exclu-
sief reiskosten. Duur bezoek 
ongeveer 1,5 uur. U dient 
zelf te zorgen voor een ver-
voersbewijs met de trein Uit-
geest-Amsterdam-Centraal 
en voor een vervoersbewijs 
in de tram. Vooraf opgeven is 
noodzakelijk.
Informatie en opgave op 
het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, op 
de eerste etage van dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 
5, 1911 EA Uitgeest, telefo-
nisch: 0251 – 31 90 20 of via 
de mail: s.u.s@inter.nl.net. 
Zie ook de website: www.uit-
geestersenioren.nl.

Waar komt die 
straatnaam vandaan?

Waar komt die 
straatnaam vandaan?

Wie kent ze niet, de juffen en meesters op de Uitgeestse basisscholen. Ze kennen 
vaak de helft van het dorp! Monique Teeling ging bij de scholen langs om de juffen en 
meesters te vragen naar hun ervaringen in Uitgeest. Haar bevindingen vindt u  onder 
deze kop regelmatig in de Uitgeester Courant.

Uitgeest - Er heerst een se-
rene rust in groep drie van de 
Uitgeester Vrijburgschool op 
de vrijdagmiddag. Het lokaal 
is gebouwd in de patio en 
oogt ruim en licht. Juf Ingrid 
Drukker zit naast een leerling 
aan een tafeltje en legt uit 
wat de bedoeling is. Zesen-
dertig jaar geleden studeer-
de zij af aan de Pedagogische 
Academie in Amsterdam en 
ontdekte dat er geen banen 
waren. Via een docent kwam 
ze op de Jozefschool in Uit-
geest en uiteindelijk ging zij 
naar de Vrijburgschool waar 
ze nooit meer is weggegaan. 
Ingrid: “Ik heb nu een klas 
met zestien kinderen en het 
bijzondere aan deze groep 
is dat er haast geen ruzie is. 
Ze helpen elkaar en gaan 
goed met elkaar om. Ik vind 
groep drie een enige groep 
om les aan te geven. Ze le-
ren lezen en schrijven, ma-
ken snel vorderingen en zijn 
zelf soms verrast dat ze het 
kunnen. Die verwondering 
die je bij hen ziet, daar ge-
niet ik enorm van. Soms ga 
ik wel eens even terug naar 
een les van het begin en dan 
zie je hen denken ‘ha makkie’ 
en dat is zó leuk!” Momenteel 
heeft de Vrijburgschool een 
project  met de naam Brein-
plein lopen dat is afgeleid 
van een onderwijsinnovatie-
programma van het Talenten-
kracht centrum van de Vrije 

Universiteit. Een nieuwsgie-
rige houding is van essenti-
eel belang voor de ontplooi-
ing van kinderen en hun ta-
lenten op het gebied van we-
tenschap, techniek en bèta 
vaardigheden. Door materia-
len en lesmethoden stimuleer 
je de nieuwsgierigheid, leren 
zij zich concentreren en pro-
bleemoplossend denken. Dit 
alles gebeurt in groepjes die 
samenwerken onder begelei-
ding van twee leerlingen uit 
een hogere groep. Met en-
thousiasme wandelen de kin-
deren naar een aangrenzend 
lokaal en Ingrid neemt plaats 
met twee kinderen aan de in-
structietafel om hen spelen-
derwijs op gang te helpen. Ze 
hebben zichtbaar plezier in 
de opdrachten en laten trots 
zien wat ze bereikt hebben. 
Eenmaal terug in de klas zegt 
Ingrid: “De slogan ‘samen 
presteren en samen presen-
teren’ past bij deze school. 
Dat geldt voor de kinde-
ren maar ook voor de men-
sen om hen heen. We heb-
ben laatst een circusvoor-
stelling gegeven op het po-
dium in de aula met spreek-
stalmeesters, buikdanseres-
sen, clowns en wilde dieren. 
Familie en bekenden kwa-
men kijken. En nu hebben we 
de leesstoel om het lezen te 
bevorderen en te promoten. 
Ouders en opa’s en oma’s 
komen in de kas voorlezen.” 

Ingrid heeft een duobaan 
met juf Ria en zij is volgens 
Ingrid de allerliefste juf die 
je maar kunt hebben.  Pret-
tig is dat zij volledig op een 
lijn zitten. Ingrid: “Wij wor-
den door school vrijgelaten 
om ideeën in te brengen, zo 
hebben we een speelzolder 
in de klas die we straks weer 
ombouwen tot bibliotheek. 
Verder hebben we materiaal 
voor kinderen die meer kun-
nen en uitdaging nodig heb-
ben. In iedere groep hebben 
we een kist met niveau- of le-
velwerk zodat iedereen krijgt 
waar hij of zij aan toe is. Dat 
uitdaging een rol speelt blijkt 
uit het voorbeeld van een re-
kenles. Ingrid: “Ik liet zien dat 
je kunt rekenen 8 eraf 5 = 3, 
maar ook 18 eraf  5 = 13 dus 
weer die 3 in beeld. Vervol-
gens zette ik een enorm ge-
tal op het bord met hetzelfde 
type rekensom waarop een 
leerling die de logica zag ver-
rukt riep:” Oh juf, zulke moei-
lijke sommen hebben ze niet 
eens in groep 5!” Wij pro-
beren in de klas een veilige 
sfeer te creëren zodat je ieder 
kind meekrijgt. Dat het goed 
zit met de sfeer blijkt uit de 
knuffels die Ingrid krijgt als 
iedereen klaarzit voor de fo-
to. Lachend ondergaat zij de-
ze uitbarsting van liefde.
Open huis/inloopavond 
woensdag 23 maart 18.30uur-
19.30uur. (Monique Teeling)

Uitgeest - Zaterdag 2 april 
is bij De Zwaan Cultureel een 
uniek optreden van De Ben-
de van Beuving met ons ei-
gen Zwanenkoor! Een ca-
baretesk muziektheaterpro-
gramma met tussendoor veel 
humor, imitaties en improvi-
satie. ‘Klap van de korenmo-
len’ is ook wel: een spoed-
cursus geluk. Gegeven door 
iemand die zelf ooit in de 
psychiatrie belandde en daar 
vooral leerde: ‘hoe gek het is 
om het niet te zijn.’
Behalve van zijn prachtige 
liedjes moet Ernest Beuving 
het hebben van zijn theater-

persoonlijkheid. Gepokt en 
gemazeld door het leven ver-
telt hij zijn levensverhaal. Op 
muziek die zijn gehoor melo-
dieus meevoert in een aan-
gename vloedgolf van tonen.
Aanvang 20.15 uur. De toe-
gangsprijs is 15 euro,  Vrien-
den van de Zwaan Cultureel 
krijgen 2,50 korting.
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal (mits 
nog beschikbaar), of via onli-
ne reservering. Voor meer in-
formatie en andere voorstel-
lingen zie de website van De 
Zwaan Cultureel (www.de-
zwaancultureel.nl).

Uniek optreden op 2 april
Bende van Beuving en het 
Uitgeester Zwanenkoor
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Burgerlijke stand
geBOren

abel, zoon van r.j. timmer 

en j. de Haan

OndertrOuW

j.j. schmidt en l.j.M. van Mill

OVerleden

s. de Wit, 85 jaar

j.M. schoorel, weduwe van t. 

Mijnen, 91 jaar

‘Uitzicht op Heiloo’, schilderij van Nancy van den Boom, hangt ook in het 
gemeentehuis.

nancy van den Boom exposeert 
in gemeentehuis uitgeest
Van 3 maart tot 22 april zijn de olieverfschilderijen van Nancy van den 
Boom te zien in de hal van het gemeentehuis van Uitgeest. Nancy woont 
zelf al jaren in Uitgeest en schildert sinds 2004 met veel passie. Het 
schilderen heeft ze zichzelf aangeleerd. Haar werk kenmerkt zich door 
de losse toets en het kleurgebruik en ze maakt voornamelijk landschap-
pen, stillevens en bloemen. Nancy schildert graag buiten in de omge-
ving van Uitgeest. In deze expositie zijn dan ook een aantal buitenwer-
ken terug te vinden. Ook werkt ze met veel plezier in haar atelier thuis 
aan de Korhoenstraat. Ze werkt tevens in opdracht, en haar schilderijen 
zijn al in 20 landen verkocht. In de expositie in het gemeentehuis han-
gen, naast de buitenwerken, ook enkele stillevens van bloemen. U bent 
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis van harte welkom.

nieuwe site reisinformatie 
Velsertunnel
Uit een samenwerking tussen IJmond Bereikbaar en Rijkswaterstaat is 
de site ijmondverkeer.nl ontstaan. Op de site kan men in een oogopslag 
zien waar het druk is op de weg tijdens de renovatie van de Velsertun-
nel. Omdat de Velsertunnel vanaf 15 april voor negen maanden dicht 
gaat, zal het verkeer vooral tijdens de ochtend- en avondspits extra hin-
der ondervinden op de A9. De vertraging kan oplopen tot een half uur.
IJmondverkeer.nl is in het leven geroepen omdat de werkzaamheden 
zeer lang duren en de hinder aanzienlijk is. Door de site kunnen mensen 
de verkeersdrukte omzeilen door bijvoorbeeld eerder of later te vertrek-
ken, door met het openbaar vervoer te gaan, of door thuis te werken. De 
informatie is tot op de minuut bijgewerkt, dus zeer actueel.

raadsvergadering
Donderdag 31 maart 2016 vindt er om 20.00 uur een openbare raadsver-
gadering plaats. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De agenda is te vinden op www.uitgeest.nl via het ‘Raads-
informatiesysteem’.

Ophaaldata restafval

in week 13 wordt het restafval opgehaald:
Oude dorp en bedrijventerrein: dinsdag 29 maart
de kleis en Waldijk: woensdag 30 maart
de koog: donderdag 31 maart
Buitengebied, uitgeesterweg: vrijdag 1 april

Vrijdag 25 maart wordt het plastic en kunststof afval weer 
opgehaald. Zet uw plastic afval vóór 7.00 uur buiten. nieuwe 
afvalzakken bestelt u via zakkenvoorplastic.nl of haalt u bij 
de gemeente.

dag van de leerplicht
Op donderdag 17 maart was het de Dag van de Leerplicht. In Uitgeest 
bezocht wethouder Antoine Tromp de groepen 8 van basisschool Bin-
nenmeer. Hij was hier samen met zijn collega’s uit de BUCH: wethouder 
Ans Pelzer uit Castricum, wethouder Elly Beens uit Heiloo, en wethouder 
Jan Mesu uit Bergen.Deze groepen 8 hadden van alle basisscholen in Uit-
geest het minste verzuim in de week voor de voorjaarsvakantie.
De wethouder besprak met de kinderen hoe fijn het is dat je naar school 
mag en je kunt ontwikkelen. En ook hoe belangrijk het is voor je toe-
komst. De kinderen wisten al best veel over de leerplicht. Bijvoorbeeld 
over wat er kan gebeuren als je spijbelt in het voortgezet onderwijs en 
of je eigenlijk wel op vakantie mag buiten de schoolvakantie.

stemkaarten referendum 
in de bus
De stemkaarten voor het referendum van zes april worden rond 25 
maart bezorgd. Mocht u deze niet ontvangen hebben, is een vervangen-
de stemkaart op te halen bij de balie van het gemeentehuis. Neem hier-
voor een geldig legitimatiebewijs mee. Indien de oude kaart teruggevon-
den wordt, is deze niet meer geldig. Informatie over het referendum zelf 
is te vinden via www.referendum-commissie.nl. Ook is de volledige tekst 
van het associatieverdrag kosteloos beschikbaar in het gemeentehuis.

gemeentehuis en -werf gesloten
Vrijdag 25 maart, Goede Vrijdag, en maandag 28 maart, Tweede Paas-
dag, is het gemeentehuis gesloten. Dit geldt ook voor de gemeentewerf. 
De werf is zaterdag 26 maart wel geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

Wethouder Antoine Tromp temidden van groep 8 van de Binnenmeer. 
(foto: gemeente Uitgeest)
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