
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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Uitgeest - Zaterdag luidde 
de paashaas op zwembad De 
Zien de start van de inschrij-
vingen voor de abonnemen-
ten en zwemlessen in. 270 
Bezoekers zochten op het 
zwembad de Zien naar paas-
eieren. 

Hugo Binkhorst, 5 jaar, won 
een water-spel-pakket. Tieme 
Hes, 8 jaar, vond het gouden 
ei en ontving het eerste abon-
nement van dit jaar cadeau! 

De bassins worden op dit 
moment gevuld en vanaf 27 
april kan er weer een heel 
seizoen lang worden ge-
zwommen.

Bestuurder op de vlucht 
na negeren stopteken

Uitgeest - Een bestuurder is 
zondag op de vlucht geslagen 
na het negeren van een stop-
teken op de A9.

Politieagenten zagen een auto 
rijden met afwijkend rijgedrag. 
Toen de agenten een stopte-
ken gaven aan de auto ging 
deze er vandoor. Na een kor-
te achtervolging over de N203, 
Geesterweg, Twaalfhoven-
straat en Prinses Irene-laan 

werd de auto op de parkeer-
plaats tegenover de apotheek 
aan de Dokter Brugmanstraat 
achtergelaten.
De bestuurder is vervolgens te 
voet gevlucht. De politie heeft 
in de omgeving uitgebreid 
gezocht naar de bestuurder. 
Voor zover bekend is deze nog 
niet aangetroffen. Waarom de 
bestuurder het stopteken ne-
geerde is niet bekend. (bron: 
112-uitgeest.nl)

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

PUUR PASSIEVRUCHT EN VERSE FRAMBOZEN!

PASSIE/YOGHURT SLOF

8,95
10,95

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235
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gemeentenieuws

Het zwemseizoen 
komt eraan!
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Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
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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:
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Mobiel 06-20278532
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op aanvraag
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Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
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Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
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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

R   aadslid 
aan het wooRd

Nieuwbouw scholen
Al jaren daalt het aantal leer-
lingen op scholen in het oude 
dorp en de Koog en is bekend 
dat de kwaliteit van sommige 
schoolgebouwen matig is.

Daarom kreeg een steden-
bouwkundig bureau op-
dracht te onderzoeken of het 
mogelijk is om in het gebied 
ten noorden van de Brug-
manstraat één nieuwe school 
te bouwen ter vervanging van 
de huidige scholen in oude 
dorp en Koog. Ook de plan-
nen van VIVA om in dit gebied 
75 appartementen te bouwen 
ter vervanging van het huidige 
Geesterheem zou het bureau 
meenemen.
De politiek gaf aan dat nieuw-
bouw moest passen in een 
historische omgeving, een 
dorpse uitstraling moest heb-
ben en de groene accenten 
versterkt moesten worden. 
Voor de ijsbaan, die ook in het 
plangebied ligt, kreeg het bu-
reau de opdracht te onderzoe-
ken of die geschikt gemaakt 
kon worden voor meer eve-
nementen. Het ijsbaanterrein 
was geen zoeklocatie voor 
welke bebouwing dan ook.   
Inmiddels lijkt het of men twij-
felt of realisatie van alle plan-
nen mogelijk is als er aan de 
randvoorwaarden wordt vol-
daan. Om die reden komt toch 
de ijsbaan in zicht als bouw-
locatie.

Progressief Uitgeest is van 
mening dat het ijsbaanter-
rein een evenemententerrein 
is, te gebruiken als ijsbaan, 
speelveld voor buitensporten 
(schoolgym), straattoernooien, 
tijdens huttenweken enz. Ook 
zou de kermis kunnen uitwij-
ken naar deze plek als Nieuw-
Geesterheem is gebouwd op 
de bibliotheeklocatie. Mijn 
voorstel: de ijsbaan behouden 
en een school in elke wijk. Dit 
zal ook de verkeersveiligheid 
alleen maar ten goede komen.

Jan Schouten
raadslid Progressief Uitgeest

Jan Schouten

Uitgeest - Op dinsdagavond 
5 april wordt de jaarvergade-
ring van Gymnastiekvereni-
ging Unitas Uitgeest gehou-
den. Aanvang: 20.30 uur in 
Sporthal de Zien. De stukken 
zijn te raadplegen via www.
unitasuitgeest.nl.

Jaarvergadering 
Unitas

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 3 
april plaats in de kerk op 
de Castricummerweg in Uit-
geest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is de heer B. van 
der Bent. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Vaarexcursie
Regio - Zodra de weidevo-
gels weer op gewicht zijn 
na hun lange reis begint de 
paarvorming en territorium-
afbakening met indrukwek-
kende paringsrituelen. Som-
mige kieviten zijn al aan het 
broeden of hebben pullen.  
Grutto’s zijn hoog in de lucht 
aan het stuntvliegen en laten 
zich volop horen. Tureluurs 
maken indruk met trilvluch-
ten en scholeksters houden 
hun typische tepietceremo-
nies op sosen, hun vaste ver-
zamelplaatsen. U kunt het 
zelf aanschouwen op zater-
dag 2 en zondag 3 april tij-
dens een vaarexcursie door 
het Wormer- en Jisperveld 
vanaf 13.30 uur. Reserve-
ren bij bezoekerscentrum 
De Poelboerderij via 075-
6219100 of per e-mail: be-
zoekerscentrum@poelboer-
derij.nl onder vermelding 
van naam, aantal personen 
en telefoonnummer. Kosten 
mét consumptie na afloop 
12 euro, kinderen 3 euro. Le-
den Natuurmonumenten, Vo-
gelbescherming Nederland, 
Vogelbeschermingswacht 
Zaanstreek en Vrienden van 
Bezoekerscentrum De Poel-
boerderij 10 euro. Meer in-
fo: www.bezoekerscentrum-
poelboerderij.nl. Afvaart Be-
zoekerscentrum Poelboerde-
rij, Veerdijk 106, Wormer. (fo-
to: parende futen, foto Larry 
Kef)

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.

Wat gaat Rijkswaterstaat 
in de Wijkertunnel doen?

Tijdens de sluiting van de Velsertunnel vanaf 15 april lopen 
de belangrijkste omleidingsroutes over de A9 en door de 
Wijkertunnel. Dat betekent dus dat het verkeer daar toe-
neemt. Om te zorgen dat de Wijkertunnel er helemaal klaar 
voor is om de extra auto’s door te laten, treft Rijkswater-
staat veel maatregelen. 

Extra rijstrook in beide richtingen
De Wijkertunnel krijgt er tijdelijk in beide richtingen een 
extra rijstrook bij. Daarvoor gebruikt Rijkswaterstaat de 
huidige vluchtstroken. In 2015 werd de verlichting hier al 
op aangepast. In de week van 28 maart tot en met 1 april 
worden de puntjes op de i gezet: we passen de belijning 
op de weg aan en maken pechhavens. Ook voeren we de 
laatste testen uit van de systemen in de Wijkertunnel.

Incidenten zo veel mogelijk voorkomen
Als op de A9 of in de Wijkertunnel een groot incident ge-
beurt, is vertraging onvermijdelijk. Om dit zo veel mogelijk 
te voorkomen, treft Rijkswaterstaat maatregelen. Naast de 
extra rijstrook in beide richtingen, gaat de maximumsnel-
heid omlaag naar 90 km per uur. Hierdoor vermindert de 
kans op ongelukken en is de impact minder groot. Als er 
toch een ongeluk gebeurt, zorgen we ervoor dat bergers 
en weginspecteurs sneller dan gewoonlijk ter plekke zijn 
om beschadigde voertuigen weg te slepen. Ook staat er 
voor de Wijkertunnel een storingsmonteur paraat.

Ga goed voorbereid op weg
Bij grote incidenten in de Wijkertunnel of op de A9 stuurt 
Rijkswaterstaat een sms-alert uit. Dankzij deze gratis sms-
service ben je snel op de hoogte. En kun je waar mogelijk 
je reis uitstellen of een alternatieve route kiezen. 
Sms ‘A9 aan’ naar telefoonnummer 3669 om je aan te 
melden. Wil je weten of er file staat? Kijk voor routes en 
reistijden in de regio op www.IJmondverkeer.nl. De naviga-
tiesoftware in je auto toont de tijdelijke verbindingswegen 
niet. Zet daarom je navigatie uit en gebruik www.here.com 
om je route te bepalen (let op: niet via de app). 

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



Familie- en straten-
toernooi groot succes
Uitgeest - Zaterdag werd 
het eerste familie- en stra-
tentoernooi van Uitgeest ge-
organiseerd door tennisclub 
Uitgeest. Op het park van 
TC Uitgeest streden diverse 
teams om deze felbegeerde 
titel. Vele wedstrijden, rode 
draad spellen en een heer-
lijk gezamenlijk buffet ston-
den op het programma. Uit-
eindelijk bleek dat de Prinses 
Irenelaan de grote winnaar 
was bij de categorie Straten 
(foto onder) en  de familie 

van Ruiten mag zich een jaar 
lang “best tennissende fami-
lie van Uitgeest” noemen (fo-
to onder). De avond werd af-
gesloten door de wereldbe-
roemde Uitgeester DJ “Ro-
pi” van Leeuwen, en de deel-
nemers hadden nog genoeg 
energie om de dansvloer on-
veilig te maken.
TC Uitgeest kijkt met volle te-
vredenheid terug op dit eve-
nement. De organisatie  kijkt 
al weer uit naar volgend jaar 
wie de titel gaat veroveren.

Viscompetitie voor 55-plussers
Uitgeest - Op dinsdag 26 
april start de hengelsport-
competitie voor 55+ deel-
nemers met de eerste ont-
moeting van de in totaal 20 
geplande wedstrijden.  De 
wedstrijden worden weke-
lijks, vanaf eind april tot be-
gin september, op de dins-
dagochtend gevist. Om ze-
ven uur ‘s morgens wordt er 
aan het AHB viswater De Kuil 
verzameld.
De wedstrijden starten, af-
hankelijk van de locatie, tus-
sen 7.30 uur en 8.00 uur en 
duren tot 11.00 uur. Er wordt 
gevist in de regionale viswa-
teren in en rond Uitgeest, 
Alkmaar en Zaanstad. Er mag 
uitsluitend en alleen met de 
vaste hengel worden gevist.
Het wedstrijdresultaat be-
staat uit de som van het re-
sultaat van aantal (1 punt per 

vis) en het gewicht (1 punt 
per 100  gram) van de gevan-
gen zoetwatervis. Het eind-
resultaat van de competi-
tie werd gevormd door van 
de 20 wedstrijden de 14 bes-
te wedstrijdresultaten op te 
tellen. Ter afsluiting van de 
competitie wordt op 13 sep-
tember een koppelviswed-
strijd georganiseerd, waarna 
in de kantine van VV Uitgeest 
de prijsuitreiking van de zo-
mercompetitie plaats vindt.

Naast de interne competi-
tie worden jaarlijks tussen 
de deelnemers van de 55+ 
competitie van de Algemene 
Hengelaars Bond (AHB) af-
deling en  HSV “ ’t Snoekje” 
uit Heemskerk, een onderlin-
ge koppelviswedstrijd geor-
ganiseerd.
Heeft u interesse om als en-

thousiast visser, aan de-
ze competitie mee te wil-
len doen, dan vraagt men 
om u z.s.m. aan te melden 
bij een van de wedstrijd-
commissieleden: Pico Pilkes  
06-12180223, Gerard Vosse 
0251-310116 of Joop de Beer  
0251 311348.
Overigens is het niet noodza-
kelijk, om als nieuwe deelne-
mer aan de competitie, erva-
ring te hebben met het wed-
strijdvissen. Uw aanstaande 
competitiegenoten zijn graag 
bereid om u het een en ander 
uit te leggen, en aan de wa-
terkant enige instructie te ge-
ven. Met relatief eenvoudig 
standaard hengelsportmate-
riaal kan, in eerste instantie, 
worden volstaan.
Ook als u zich na de start van 
de competitie aanmeld, bent 
u van harte welkom.

Lakeside Blues zondag 3 april in Uitgeest
Uitgeest - Zondag 3 april wordt het Lakeside Blues Festival 2016 gehouden in Uitgeest. 
Het bluesfestival vindt plaats in café Beams, ‘t Portiertje en Bar Dancing Buona Sera  
en de entree kost 5 euro. In Beams treedt om 16.00 uur op Juke Joints en om 19.30 uur 
Bluebrew. Bluetails begint om 15.00 uur in ‘t Portiertje, gevolgd door Matt Jacobs rond 
18.30 uur. In Bar Dancing Buona Sera begint het festival om 15.30 uur met een optreden 
van Snakedogs. Om 19.00 uur treedt hier op: Duketown Dogs.

PAPION
TRIMSALON DIERENSPECIAALZAAK

EN RUITERSPORT
Middelweg 75, 1911 EB  Uitgeest

Telefoon: 0251 314193, E-mail: papion@casema.nl

Betere voeding voor 
een betere gezondheid

De natuurlijke voeding
voor uw hond en kat

Nieuw in ons assortiment

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d, 1911 HP Uitgeest, 0251-312340

Advertentie geldig tot en met 15 april 2016Advertentie geldig tot en met 15 april 2016Advertentie geldig tot en met 15 april 2016Advertentie geldig tot en met 15 april 2016

Voorjaar
€ 4,50

€ 5,95

Nieuwe roomboter fruit-cake
met appel en pistache chocolade!!! 

2 pakken voor

Roomboter koeken
(Kaneel) Krakelingen, Karrenwielen, Molenkoeken, 
Dennekoeken, Spritsen (met chocolade),
Pindakoeken

Uitgeester Courant 

 
 
 
 

PC of Laptop niet in orde? 
Computer Center Uitgeest! 

Molenwerf 21-A (t.o. Monkey Town) 
 

- nakijken, opschonen, repareren, her installeren 
- verkoop nieuwe & gebruikte pcÕ s/laptops/iPads 
- back-up schijven, wifi routers en access points 
- printers, toetsenborden, muizen, boxen, kabels 

 
 

Meer info op: www.computercenteruitgeest.nl 
E-mail naar: info@computercenteruitgeest.nl 
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Lach om trots op te zijn!
Castricum - Tandprotheti-
sche Praktijk Reuvers is ge-
specialiseerd in het aanme-
ten en maken van tandpro-
theses, oftewel kunstgebit-
ten. Het team werkt samen 
met specialisten als tandart-
sen, kaakchirurgen en huis-
artsen. Dat hoeft niet, patiën-
ten kunnen hier ook recht-
streeks terecht.  
In het dagelijkse werk komt 
het team de meest uiteen-
lopende situaties tegen. Je-
roen Reuvers, tandprothetist: 
,,Het valt me daarbij op dat 
mensen vaak onnodig lang 
een kunstgebit dragen waar 
ze niet gelukkig mee zijn. 
Het kunstgebit zit niet pret-
tig of klopt niet met de rest 
van het gezicht van de pa-
tiënt waardoor het letterlijk 
niet bij die persoon past. Zo 
kwam er laatst ook een pa-
tiënte bij ons binnen. Ze had 
een bovenprothese op vier 
implantaten, aangemeten 
door een tandprotheticus. Al 
snel kwamen er verschillen-
de klachten, met name over 
het aangezicht van de pro-
these. Haar tanden waren 
veel te zichtbaar en mevrouw 
had het gevoel dat ze een te 
volle mond had. Bovendien 
bleek het kunstgebit keer op 
keer te breken. Ze had al bij 
verschillende vakspecialis-
ten aangeklopt, helaas zon-
der resultaat.”
Na een uitgebreid gesprek 

en mondonderzoek zijn haar 
problemen in kaart gebracht 
en besproken met een kaak-
chirurg. ,,Samen kwamen we 
al snel tot de conclusie dat er 
onder het kunstgebit te wei-
nig ruimte was voor het klik-
systeem waarop het kunst-
gebit bevestigd was. Om het 
probleem te verhelpen heb-
ben we een kleine correc-
tie aan het tandvlees gedaan 
en een compactere construc-
tie gemaakt om het kunst-
gebit op vast te klikken. Ten 
slotte hebben we een nieuw 
kunstgebit gemaakt. Toen we 
eenmaal klaar waren was de 
patiënte ontzettend geluk-
kig met het eindresultaat: het 
kunstgebit brak niet langer 
en had ze geen last meer van 
een vol gevoel in de mond. 
Deze keuze bood ook nog 
eens meer mogelijkheden om 
haar esthetische klachten op 
te lossen. Tijdens de nacon-
trole vertelde ze dat ze einde-
lijk een lach had waar ze trots 
op kon zijn. Een groter com-
pliment kunnen wij niet krij-
gen!”
Ook klachten over het kunst-
gebit? Of toe aan een nieuw 
kunstgebit? Maak een af-
spraak voor een gratis con-
sult op de Van Egmondstraat 
7 in Castricum. Men kan tele-
fonisch een afspraak maken 
op tel.: 0251-653653 of de 
website bezoeken voor meer 
informatie: www.tpreuvers.nl.

Massagetherapie Beter 
herstelt het lichaam

Heemskerk - Massage-
therapie Beter is een nieu-
we praktijk in Heemskerk die 
ontstaan is vanuit de passie 
voor het menselijk lichaam. 

Moeder en zoon zijn begon-
nen vanuit het idee dat veel 
lichamelijke klachten opge-
lost of verminderd kunnen 
worden. De behandeling is 

klachtoplossend en gericht 
op het herstellen van spie-
ren en de energie in het li-
chaam. Door kennis van ver-
schillende technieken, kun-
nen Jolanda van Tunen en 
Barend Hollenberg kiezen 
voor meerdere behandelmo-
gelijkheden. Hier hebben zij 
voor gekozen, omdat niet ie-
dereen gebaat is bij dezelf-
de behandeling. De behan-
delingen bestaan niet uit oe-
feningen zoals bij fysiothe-
rapie, maar uit verschillen-
de massagevormen en wer-
veltechnieken. Een behande-
ling bij Massagetherapie Be-
ter wordt vergoed door zorg-
verzekeraars. 
Voor de hoogte van de ver-
goedingen, behandeltech-
nieken die worden gebruikt 
en overige informatie is een 
kijkje op de website: www.
massagetherapiebeter.nl 
nuttig. Voor een afspraak kan 
men bellen op 0251-827826 
of mailen naar info@massa-
getherapiebeter.nl. Jolanda 
van Tunen en Barend Hollen-
berg heten iedereen welkom 
op de Mary Zeldenruststraat 
16 in Heemskerk. De praktijk 
bevindt zich op de eerste ver-
dieping.

Kievit maaltijden, al 
sinds 1970 populair

Regio - Kievit is 46 jaar ge-
leden begonnen met het ver-
zorgen en bezorgen van war-
me maaltijden. Tegenwoor-
dig is Kievit veel meer, behal-
ve de warme maaltijden le-
vert het bedrijf ook vriesver-
se maaltijden van Apetito en
koken de koks voor grote-
re groepen, bijvoorbeeld voor 
open eettafelprojecten.
Het team zet zich ook in voor 
ŒHotel Thuis¹ van Service-
paspoort. Dit houdt in dat 
wanneer iemand herstelt van 
een behandeling, bijvoor-
beeld na een ziekenhuisop-
name er geen zorgen hoeven 
te zijn over de maaltijd. Kievit 
is één van de leveranciers die 
dit verzorgt. Meer informatie 
hierover is te vinden op www.
servicepaspoort.nl.

Bovendien is er een bood-
schappenlijn en is Kievit 
aangesloten bij Zorgbood-
schap van het Verscentrum. 
De boodschappen worden 
dan tegelijk met de maaltijd 
bezorgd. Ook wanneer men 
geen klant van Kievit is, kan 
men gebruikmaken van de-
ze boodschappenservice. Be-
drijven doen ook regelmatig
een beroep op Kievit. De 
lunch en/of het diner worden 
verzorgd voor de medewer-
kers als er overgewerkt moet 
worden. Wanneer iemand 
iets te vieren heeft kan Kie-
vit zorgen voor heerlijke sala-
des en buffetten en het team
speelt daarbij in op alle wen-
sen. Voor meer informatie: 
www.kievitbv.nl of bel 023-
5319143.

Praten met de regisseur 
van De Helleveeg

In de Helleveeg, gebaseerd 
op de succesvolle, gelijkna-
mige roman van A.F.Th. van 
der Heijden, maakt het pu-
bliek kennis met Tiny, een 
pittige en imposante ver-
schijning die alle mannen in 
Brabant gek weet te maken. 

Haar twaalf jaar jongere neef-
je Albert is gefascineerd door 
zijn bijzondere tante en dol 

op haar verhalen. Haar ou-
ders en haar zus Hanny ma-
ken zich echter zorgen over 
Tiny. De reden van de moei-
zame band tussen Tiny en 
haar familie blijkt echter veel 
complexer te zijn. Donderdag 
31 maart na de film De Hel-
leveeg ‘Question & Answer’ 
met de regisseur van de film 
André van Duren en Jac. Go-
derie.

Wanneer de Tweede Wereld-
oorlog teneinde loopt wordt 
een groep Duitse soldaten, 
eerder jongens dan mannen, 
gevangen genomen door het 
Deense leger. 
Ze worden gedwongen een 
dodelijke taak ten uitvoer te 
brengen: het ontmantelen en 

Land of Mine ruimen van duizenden in de 
Deense stranden ingegraven 
landmijnen. De jongens ont-
dekken dat de oorlog voor 
hen nog lang niet ten einde 
is. 
Geïnspireerd op ware ge-
beurtenissen vertelt Land of 
Mine - Under Sandet een on-
gekend en tragisch hoofd-
stuk uit de Deense geschie-
denis.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 uur

zaterdag 16.00 & 21.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur 
Land of Mine

donderdag 19.30 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur 
De Helleveeg

vrijdag 16.00 & 21.00 uur
zaterdag 18.30 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur 
Rokjesdag 

vrijdag 18.30 uur
zaterdag & zondag 16.00 uur

dinsdag 20.00 uur 
Knielen op een bed violen

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
The Revenant 

zaterdag & zondag 13.30 uur  
woensdag 14.00 uur  

Zootropolis (NL) 2D
zaterdag & zondag 13.30 uur  

woensdag 14.00 uur  
Alvin en de Chipmunks: Road Trip

Programma 31 maart  t/m  6 april 2016
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Na wat studiekeuzetesten op 
school wist Jelle dat hij de 
groene kant op wilde. Geen 
onverwachte keuze als je 
bedenkt dat hij zijn oom al 
af en toe in het tuindersbe-
drijf hielp met kool planten 
of aardappels rooien. Wat de 
opleidingen in deze richting 
betreft waren er niet veel mo-
gelijkheden. Jelle kon naar 
Den Bosch, hij keek nog in 
Dronten maar vond uiteinde-
lijk Leeuwarden leuker omdat 
deze school in het centrum 
ligt. In het begin pendelde hij 
nog dagelijks vier uur met de 
bus tussen Alkmaar en Leeu-
warden en hoewel het niet 
makkelijk was iets knaps te 
vinden, woont Jelle sinds kort 
in een studentenhuis samen 
met vijf andere studenten. 
Nu reist hij alleen nog voor 
het weekend naar Akersloot 
waar hij woont. 
Jelle: “Ik heb het naar mijn 
zin. Het is een brede oplei-
ding en zeer divers want je 
krijgt van alle vakken een 

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: Jelle Verduijn
Leeftijd: 19 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer 
College Castricum, Havo
Nu: Van Hall Larenstein in 
Leeuwarden, Hbo Tuinbouw 
en Akkerbouw
Duur: 4 jaar

beetje. Naast Bedrijfsecono-
mie, Engels, Communicatie, 
en Genetica, zijn er ook prak-
tijklessen. We hebben bij-
voorbeeld laboratoriumles-
sen, daarnaast leren we hoe 
machines werken en hoe ze 
moeten worden afgesteld. 
Het vak Bodemkunde is inte-
ressant maar ook lastig want 
er zijn begrippen die ik nog 
nooit gehad heb, ook niet 
met de biologielessen op de 
Havo. Daar had ik een dubbel 
profiel Natuur en Gezond-
heid plus Natuur en Techniek 
omdat ik niet precies wist wat 
ik nou wilde, werktuigbouw-
kunde leek mij toen ook nog 

wel leuk.” 
Jelle startte zijn kennisma-
king met de introductieweek 
waar hij tijdens de kroegen-
tocht heel wat leerlingen 
leerde kennen. In totaal heeft 
Van Hall Larenstein circa 
2000 leerlingen en er heerst 
een gemoedelijke en per-
soonlijke sfeer. In zijn klas zit-
ten vijf meisjes en vijftien jon-
gens. Jelle: “We hebben veel 
projecten en maken behoor-
lijk wat verslagen, dat kost 
tijd. Je maakt bijvoorbeeld 
een bedrijfsanalyse, vergelijkt 
en geeft advies. En we wer-
ken samen met een proef-
boerderij van de organisatie 
waar wij onderzoeken uitvoe-
ren voor landbouw.” 
Stages worden er geduren-
de deze opleiding veelvuldig 
gelopen en het zou zo maar 
kunnen dat Jelle gaat kiezen 
voor een stage in het buiten-
land. Het vierde jaar is een 
volledig stagejaar. Jelle: “Voor 
de toekomst lijkt bedrijfslei-
der van een akker- of tuin-
bouwbedrijf in het buitenland 
mooi, daar liggen kansen. 
Ik zou wel naar Scandinavië 
willen, ik hoef niet de massa 
naar bijvoorbeeld Canada te 
volgen. Noorwegen of Zwe-
den dat lijkt mij wel wat en 
het is effe dichterbij.” (Moni-
que Teeling)

Kom naar het Lees Lokaal!
Uitgeest - Bent u al bij de ruilbibliotheek geweest? Wat heeft 
het bestuur veel medewerking gehad : de vrijwilligers en de 
sponsors. Van buiten zie je de nieuwe naam Lees Lokaal dui-
delijk staan. Mooie letters op het raam en een groot bord bij 
de deur. Alles gesponsord door Impulsar Strategy & Design, 
een bedrijf hier in het dorp. We hebben nog meer sponsoring 
gehad, de schaakclub kwam met een cadeaubon, Paulien van 
Tol bood haar nieuwe boek aan, de A.V.B.U. sponsorde een 
mooi bedrag en ook het Uitgeester notariaat sponsorde.  Ver-
der hielpen  Bouwbedrijf Buur, Computer Connections, Siro/
Marskramer, Boekhandel Schuyt. Bloemen kregen we van de 
gemeente en van de Muziekschool, onze buren.
Zo zie je maar weer de bibliotheek wordt gedragen door de 
gemeenschap. Veel  mensen hebben  boeken geschonken en 
nu hebben wij een mooie collectie waar we allemaal van kun-
nen genieten. 
Er zijn ook kinderboeken , dus als de kleintjes meekomen 
kunnen ze ook prentenboeken lenen.
We zijn begonnen met het inschrijven van Vrienden en op de 
eerste dag hebben we 190 vrienden leren kennen. Voor 10 
euro  bent u vriend. Wij zijn blij als u ons wilt steunen want 
daar kunnen nieuwe boeken van gekocht worden. En ons 
motto is: je komt met een boek en je gaat met een boek.
Alle mensen van Uitgeest, vrijwilligers, sponsors en het be-
stuur heel veel dank voor jullie medewerking! 

Wies de Wit, 
voorzitter van de Stichting Bibliotheek Uitgeest

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.

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 de B1 junio-
ren van VVU, uit het seizoen 
1977/1978.
Staand van links naar rechts:  

Bert Visser (leider), Mark 
Postma, Gert Jan Rietdijk, 
Erwin Duits, Ronald van de 
Booren, Roel Kraaij, Erik 
Broekroelofs en Marinus 

Postma (leider)
Zittend: Jan van Wierst, Hans 
Koek, Arthur Riesenkamp, 
Rachid van Velzen, Wouter 
Winkel en Martijn de Jonge.
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Bad Name in Vriendschap
Akersloot - Op zaterdag 
2 april speelt Bad Name in 
De Vriendschap. Bad Na-
me is de nieuwe naam voor 
de Noord-Hollandse cover-
band die sinds 2007 bekend 
staat onder de naam Cool-
cast. Doorgestart met een 
nieuwe naam om de stap te 
zetten van stevige rockband 
naar allround coverband voor 
elke gelegenheid. Bekende 
nummers uit vervlogen tij-
den worden afgewisseld met 
hedendaagse muziek. Door 
het variëren van oude klas-
siekers zoals ‘Smoke on the 

Water’, Proud Mary’ en de he-
dendaagse krakers van bij-
voorbeeld Anouk, Katy Per-
ry en Bløf, is de muziek van 
Bad Name een aanwinst voor 
jong en oud. Bad Name be-
staat uit Sarina Burger, zang 
en slaggitaar, Matthijs Groe-
nendaal, sologitaar en zang, 
Jasper Revers, basgitaar, Ti-
ono van Schaik, drums en 
zang en Nico Zomerdijk, ge-
luid, verlichting en effecten. 
De entree is gratis en deuren 
van De Vriendschap aan de 
Kerklaan 16-18 in Akersloot 
gaan om 21.00 uur open.

Slangennest
in zandbak?

Bakkum - Rein Luijckx van 
volleybalvereniging Croonen-
burg maakt melding van een 
opmerkelijke gebeurtenis. Hij 
vertelt: ,,Bij het controleren 
van het doek bij de 2 beach 
volleybalvelden aan de Zee-
weg heeft Arjen Pauzenga 
een bijzondere ontdekking 
gedaan. Arjen, de grondleg-
ger van het 2 beach com-
plex, zag slangen wegvluch-
ten. Hij belde daarna met de 
reptielenvereniging Neder-
land (RVN). Het zou gaan om 
de ringslang, de enige niet 
giftige slang in Nederland 
die eieren legt en die ook va-

ker wordt gesignaleerd in het 
duingebied. Het bestuur van 
de volleybalvereniging Croo-
nenburg en de 2 beachcom-
missie zijn verontrust, want 
mochten de eieren nog niet 
uitgekomen zijn dan kan het 
betekenen dat het beach-
seizoen nog niet kan star-
ten eind april.” Volgens Luij-
ckx komt vrijdag om 17.00 uur 
een bioloog van de RVN kij-
ken om wat voor een slang 
het gaat en of er eieren lig-
gen. Belangstellenden kun-
nen daarbij aanwezig zijn. De 
2 Beach locatie ligt naast de 
atletiekbaan.

Jimmy Hendriks op 
weg naar plaatsing WK

Castricum - Nadat darter 
Hendriks op de Dutch Open 
in grootse vorm verkeerde en 
daardoor een goede sponsor 
in Libra Energy uit Castricum 
vond, lijkt het er nu op dat hij 
deze steun gaat verzilveren. 
Er zijn nu enkele grote toer-
nooien gespeeld en bij elk 
toernooi kon Hendriks zich 
meten met de grote mannen. 
Schotland Open , Isle of Man 
in Engeland, Top of Waregem 
in België en de HAL Open in 
Venray leverde allemaal pun-
ten op voor de ranking, waar-
mee het wereldkampioen-
schap in Lakeside dichter-
bij komt. Afgelopen weekend 
werd zelfs de laatste acht ge-
haald in België, waar Jimmy 
zich met een 143- , 147- en 

een 160 fi nish kon plaatsen 
voor de kwartfi nales. Daar 
werd Hendriks uitgescha-
keld door de op nummer een 
geplaatste speler Jamie Hu-
ghes. Deze Hughes had wel 
in alle vijf gewonnen legs 
twaalf pijlen of minder no-
dig om met 5-2 van Hendriks 
te winnen. Dat zegt al iets 
over het niveau op dit toer-
nooi, waar de hele wereld-
top aanwezig was. Door de-
ze resultaten staat de Castri-
cummer inmiddels op de 25e 
plaats van de wereldranglijst 
van de British Darts Organi-
sation. Een ongekend pres-
tatie tot nu toe, zeker als je 
bijna twee jaar niet veel ge-
speeld hebt in het internatio-
nale dartsveld.

Wildcard 
voor WK

Akersloot - Jaimie van Sik-
kelerus van Start Racing zal 
in het weekend van 15, 16 en 
17 april met een wildcard van 
start gaan in de supersport 
600 klasse tijdens het we-
reldkampioenschap super-
bikes. De wedstrijd wordt live 
uitgezonden op Eurosport. 
Jaimie is de enige Neder-
lander die in deze klasse van 
start gaat. Foto: Kees Siroo.

Nog een keer 
Dr. Jacobi

Castricum - De eerstvolgen-
de open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum op 
zondag 3 april biedt nog één 
keer de mogelijkheid om de 
fototentoonstelling te bezich-
tigen over ‘Jacobi, zijn fami-
lie, zijn gezin en zijn levens-
werk’. Dr. Jan Willem Jacobi 
was vanaf de oprichting van 
het voormalige Provinciaal 
Ziekenhuis Duin en Bosch tot 
aan zijn overlijden in 1916 de 
eerste geneesheer-directeur. 
De expositie geeft een inkijk-
je in het familieleven en het 
werk van Jacobi. 

Ook kan er een fi lm bekeken 
worden waarin herinnerin-
gen worden opgehaald aan 
het vroegere Duin en Bosch. 
De Duynkant aan de Gevers-
weg 1b is op zondag 3 april 
open van 12.00 tot 17.00 uur. 
Op de foto de familie Jacobi 
die met toneelspelen een bij-
drage leverde aan het cultu-
rele leven op Duin en Bosch.

Vondsten in museum
Castricum - Onlangs werd 
de collectie van het Strand-
vondstenmuseum aangevuld 
met enige opmerkelijke voor-
werpen. Meerdere pakjes 
Cubaanse sigaretten bijvoor-
beeld die deel uitmaakten 
van containers die in 1993 bij 

Vlieland aanspoelden. Ook 
is er een vliegtuigonderdeel 
aangespoeld van een Cirrus 
Aircraft CR20, tenminste, dat 
wordt vermoed. 

Dit toestel stortte ter hoogte 
van Petten in zee op 4 janua-

ri 2016. De piloot kwam hier-
bij om het leven. 

ScheidingsMakelaar 
maakt het makkelijker

Regio - De ScheidingsMa-
kelaar Hans van Son, MfN 
registermediator heeft de 
opleiding tot ‘gespeciali-
seerd familie mediator’ met 
succes gevolgd. Hans is nu 
ruim acht jaar werkzaam  als 
ScheidingsMakelaar. ,,Ik be-
geleid mensen bij het be-
eindigen van de relatie. Zo-
wel getrouwde stellen, men-
sen die samenwonen of een 
geregistreerd partnerschap 
zijn aangegaan. Er komt 
nogal wat om de hoek kij-
ken. Je kunt het af met een 
half A4tje of je kunt een goe-
de basis leggen voor de toe-

komst. Mijn insteek is om uit-
gebreid te gaan bespreken 
en samen te ontdekken wat 
de goede oplossing is. Daar-
bij komt de specialisatie fa-
milie mediation goed van 
pas. Regelmatig worden er 
gevoelige onderwerpen be-
sproken en tot een gezamen-
lijk gedragen oplossing ge-
bracht. Daarna gaan we de-
ze vastleggen en verankeren 
naar de toekomst. Ik verzorg 
het hele proces, van het eer-
ste gesprek tot en met de in-
schrijving in het gemeentelijk 
register. Ook de procedure-
le afhandeling richting advo-
caat en rechtbank wordt ver-
zorgd. Alles tegen een vaste 
prijs. Duidelijkheid en zeker-
heid, geen verrassingen ach-
teraf.”
Door de specialisatie familie 
Mediation is nu ook ‘toevoe-
ging’ mogelijk. Dus eigenlijk 
pro deo Mediation. De raad 
van Rechtbijstand bepaald 
dan een eigen bijdrage. Af-
hankelijk van het inkomen 
kan dat slechts 92 euro zijn. 
Hans van Son is het aan-
spreekpunt in de IJmond en 
Haarlem en omgeving. Bel 
voor meer informatie of een 
gratis scheidingsscan: 06-
21236301 of mail naar son@
scheidingsmakelaar.nl. 
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Winleuke prijzen!

Plus-Wijzer
maart 2016www.50pluswijzer.nl
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   Anniek Pheifer 
   speelt hoofdrol in
The Little Foxes

’s WERELDS
beste persfoto’s
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Lees de in deze krant
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50 pLus-Wijzer op 
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Gemaal 1879 draait weer
Akersloot - Op zondag 3 
april gaan de deuren van Ge-
maal 1879 weer open voor 
een nieuw zomerseizoen. Het 
gemaal kreeg afgelopen win-
ter een grote onderhouds-
beurt door de vrijwilligers, 
terwijl Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier de 
vijzellagering verbeterde en 
weer in orde bracht; er kan 
dus weer water verpompt 
worden komende zondag. 
Met het openen van de deu-
ren is er ook een nieuwe ex-
positie op het gemaal te be-
wonderen, van Gerwin Tromp 
uit Castricum.
Gerwin is een veelzijdig ta-
lent, tekenen, boetseren, 
speksteen snijden, schilderen 
en dat in vele genres. Zo zijn 
er van zijn hand potloodteke-
ningen, maar ook schilderij-
en in acryl of olieverf. Verder 
maakt hij naast tekeningen 

en schilderijen, 3D-werk en 
commercieel  werk. De ex-
positie heeft de naam Kwets-
baar meegekregen. Gerwin: 
,,Ik vind op het moment dat je 
iets of iemand uitbeeldt dat je 
jezelf als kunstenaar kwets-
baar maakt door je zienswij-
ze te geven op het onderwerp 
en tevens je niveau te laten 
zien.  Tegelijkertijd wordt het 
uitgebeelde onderwerp broos 
omdat die door de ogen van 
de kunstenaar bekeken en 
verbeeld wordt.”

Het werk is te zien in april en 
mei op zondag van 13.30 tot 
16.30 uur in het Gemaal 1879 
aan de Fielkerweg 4 (Klein 
Dorregeest) in  Akersloot. 
Voor groepen is bezichti-
ging mogelijk op andere tij-
den na het maken van een 
afspraak. Zie hiervoor www.
gemaal1879.nl.

Backum Brass en Skulpers 
spelen in Jac. P. Thijsse

Castricum - De voorver-
koop is gestart. Op 22 en 23 
april treden De Skulpers en 
Backum Brass op het Jac. P. 
Thijssecollege. Beiden bren-
gen een muzikaal, mondi-
aal menu met een Hollands 
toetje. Meezingen wordt zeer 
gewaardeerd. Backum Brass 

laat horen waarom zij Ne-
derlands kampioen zijn ge-
worden en De Skulpers la-
ten nieuwe nummers horen. 
Deze kaarten zijn te koop bij 
Boekhandel Laan, De Read-
shop, via de leden van de 
Skulpers en de website skul-
pers.nl.

De doppen van het Clusius
Castricum - Net zoals vorig 
jaar heeft het Clusius Colle-
ge plastic doppen gespaard 
voor de opleiding van pups 
tot geleidehonden bij het 
KNGF Geleidehonden. Door 
doppen te sparen ontlast de 
school het milieu én steunen 
ze KNGF Geleidehonden. De 
ingezamelde doppen leve-
ren namelijk geld op bij recy-
clebedrijven. Deze opbrengst 
gaat geheel naar de oplei-
ding van de geleidehonden.
Buurtbewoners kunnen ook 
doppen inleveren bij het Clu-
sius College aan de Oranjel-
aan. ,,Meedoen aan de dop-
penactie is heel simpel,”  ver-
telt docent Koen Glorie, die 

de actie coördineert. ,,Gooi 
de plastic doppen niet weg, 
maar spoel ze even schoon. 
Wie een zak vol heeft ge-
spaard, kan die inleveren bij 
de school. Een gebaar waar 
wij heel blij mee zijn!”
Alle ronde plastic doppen 
en deksels zijn welkom, van 
mineraalwaterflessen, fris-
drankflessen, melk- of yog-
hurtpakken, fruitsappak-
ken en sportdrank zonder 
het kleine doorzichtige dopje 
binnenin. Maar ook doppen 
van slagroombussen, do-
seerdopjes van wasmiddel-
flessen en deksels van pin-
dakaas- en chocopastapot-
ten zijn welkom.

Castricum - Maandag 4 
april wordt in stilte gewan-
deld in het bos en de duinen. 
Verzamelen rond 9.30 uur 
op de parkeerplaats van De 
Hoep aan de Zeeweg. Deel-
name is gratis,. Na afloop is 
er gelegenheid om samen 
iets te gebruiken bij Johan-
na’s Hof.

Stiltewandeling

Bevolkingsonderzoek 
borstkanker op Brink
Castricum - Vanaf 29 maart 
start in Castricum een nieu-
we ronde van het bevolkings-
onderzoek borstkanker. Het 
mobiele onderzoekscentrum 
staat op het parkeerterrein 
De Brink. Vrouwen van 50 tot 
en met 75 jaar krijgen iede-
re twee jaar een uitnodiging. 
De gegevens van de vrou-
wen ontvangt Bevolkingson-
derzoek Midden-West au-
tomatisch van de gemeen-
te. De uitnodigingen wor-

den vier weken van tevoren 
verzonden per straat of wijk 
aan de hand van de postco-
de. Afhankelijk van de duur 
van de onderzoeksperiode 
kan het daarom enige tijd 
duren voordat alle vrouwen 
een uitnodiging hebben ont-
vangen. In Castricum worden 
dit jaar vrouwen uitgenodigd 
met postcode 1901 en 1902. 
Het gaat om ongeveer 4.100 
vrouwen die een uitnodiging 
ontvangen.

Akersloot - Tijdens de jaar-
vergadering van brand-
weer Akersloot in de kazer-
ne aan de Buurtweg werd af-
scheid genomen van de vrij-
willigers Siem Meijne (na 7 
jaar) en Gerard Boots (na 26 
jaar). Daarnaast werden  vrij-
willigers door burgemees-
ter Mans onderscheiden voor 
hun langdurige brandweer-

dienst; Thom Groot en Vin-
cent Tiebie met het bron-
zen brandweerkruis voor hun 
twintigjarig dienstverband, 
Ton Dekker en Gerard Swart 
kregen het verzilverde brand-
weerkruis voor hun 25-ja-
rig dienstverband. Op de fo-
to v.l.n.r.: Thom Groot, Vincent 
Tiebie, Ton Dekker & Gerard 
Swart.

Castricum - Op zaterdag 9 
april vindt er weer een Re-
pair Café plaats in De Bakke-
rij om kapotte spullen samen 
met vrijwilligers te repareren. 
Dat kan gaan om mobieltjes, 
kleding of elektrische appa-
raten. De textielvrijwilligers 
vinden het ook leuk om ad-
viezen te geven bij haak- of 
breiwerk. Ook is er advies 
bij computerproblemen en 
bij fietsreparaties. Dit   Repair 
Café wordt vier keer per jaar 
georganiseerd door Transi-
tion Town Castricum en De 
Groene Bak en is toeganke-
lijk voor jong en oud. De ope-
ningstijden van het Repair 
Café zijn 13.00 tot 16.00 uur.

Repair Café

Castricum - Op dinsdag 5 
april organiseert het Oude-
rinitiatief Vrijeschool Cas-
tricum een informatieavond 
vanaf 20.00 uur. Tijdens de-
ze informatieavond kunnen 
belangstellenden voor Vrije-
schoolonderwijs in Kenne-
merland zich laten informe-
ren door de lezing van Dick 
Bruin, directeur Vrijeschool 
Parcival te Hoorn. De bij-
eenkomst vindt plaats bij 
de Springplank, Dorpsstraat 
109. Het ouderinitiatief zet 
zich in om een Vrijeschool 
te realiseren in de gemeente 
Castricum. Op 13 april orga-
niseert het ouderinitiatief een 
speelochtend 9.30 tot 11.30 
uur bij de Springplank om zo 
ongedwongen kennis te ma-
ken met de vrijeschoolsfeer.

Bijeenkomst 
Vrijeschool

Heiloo - Men neme een 
daklozenkrant, een tuinka-
bouter, een pot pindakaas 
en een soapserie in Pensi-
on De Richel. Falkland speelt 
De Richel op zaterdag 2 april 
(20.15 uur) en zondag 3 april 
(14.00 uur) in Theater De 
Beun in Heiloo. Reserverin-
gen: www.falklandtoneel.nl.

Falkland speelt 
De Richel 

Castricum - Op 3 april is er 
een Vipassana meditatiedag, 
een eenvoudige en krachtige 
vorm van meditatie. 
Een dag in aandacht en stil-
te. De meditatie wordt uitge-
legd, er is een lezing en ge-

Meditatiedag legenheid voor vragen. De 
maandelijkse zondagoch-
tendmeditatie van 3 april 
vervalt hierdoor. Voor deze 
dag moet men zich aanmel-
den. Van 11.00 tot 17.00 uur 
in Yoga2Go, Pernestraat 31 in 
Castricum. Aanmelden: bree-
dan7@xs4all.nl  of via tel.: 
0251-658851.



Gevaarlijk kruispunt
Uitgeest - Zover we weten en hopen is dit ongeluk dat plaats 
vond op zaterdag 26 maart om 15.00 uur op de kruising 
Geesterweg - Prinses Beatrixlaan goed afgelopen voor motor-
rijder en automobilist. Het leek een enorme crash, door de si-
renes van het grote aantal ziekenwagens, politieauto’s en de 
inzet van de traumahelicopter, niet zichtbaar op de foto, maar 
geland op het grasveld van de Irenelaan.
Nogmaals willen wij benadrukken hoe onveilig dit kruispunt is.
Allereerst het zebrapad, waar heel vaak geen voorrang wordt 
verleend aan voetgangers, kinderen, ook onze kleinkinderen, 
steken hier vaak alleen over. 
Bij afslaand of doorgaand gemotoriseerd verkeer door de toe-
nemende drukte op de Geesterweg, houden wij ons hart vast 
voor meer ongelukken in de toekomst.
Het blijft jammer dat er in het verleden alleen voor de één 
keer per jaar gehouden harddraverij op dit stuk Geesterweg 
geen rotonde is aangelegd.
De Geesterweg was destijds ook nog stukken rustiger, dus 
een rotonde zou werkelijk een uitkomst zijn voor ieders veilig-
heid.

Met vriendelijke groet,
Theo en Karin Blanken

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Deze week een foto van de haven van scoutingcentrum “de Stierop”. Scoutingcen-
trum “de Stierop” wordt bestuurd door stichting “de Stierop”, waar aangesloten scoutinggroe-
pen in deelnemen. De boerderij wordt voltijds beheerd door een beheerderspaar. De boerde-
rij is eigendom van de stichting. Er is een apart toiletgebouw met 4 douches, 8 toiletten, 4 uri-
noirs, een buitenwasbak, en 2 grotere wasruimtes. Vervoer van en naar de boerderij zal per 
boot, per auto (via Marken-Binnen, aan de overkant van de Markervaart) of per fiets (via Uit-
geest of Krommenie) moeten gebeuren. Indien men per auto komt, zal gebruik gemaakt wor-
den van de zwarte roeiboot “de Stier” of de blauwe motorboot “de Snik”. De terreinen wor-
den gepacht van Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer. In het weekend en tijdens 
de schoolvakanties wordt de boerderij en omgeving bevolkt door scoutinggroepen die in het 
zomerseizoen hier hun onderdak vinden. Deze scoutinggroepen bepalen het gezicht van het 
centrum. Hun “haven” wordt weer in gereedheid gebracht voor het komende seizoen. De ha-
ven bestaat uit ca. 40 boxen van 6 x 2 meter, waar de lelievletten en vergelijkbare boten van 
de scoutinggroepen liggen. Er is ruimte voor ligplaatsen van huurders. Buitenom is er een 
aanlegsteiger om rustig op- en af te tuigen. Foto en tekst: Ger Bus

Uitgeest - Toch maar niet te 
snel weggooien, al die ou-
de gewoontes! Mijn moeder 
deed dat vroeger en ik geloof 
dat een van mijn tantes het 
nog steeds doet: als de gele-
genheid er om vraagt wordt 
er een kaarsje opgestoken. 
Wel, de gelegenheid vroeg er 
om (we stonden 10e) en vori-
ge week heb ik hier dus een 
virtueel kaarsje opgestoken, 
en verdraaid, het hielp en de 
overwinning was daar, met 
een dikke 63%! In één grote 
sprong van de 10e naar de 3e 
plaats in het klassement van 
deze 5e set. Als het afgelo-
pen zondag geen Pasen was 
geweest, dan zou ik het een 
verrijzenis hebben durven 
noemen. Bijna blasfemisch 
maar gelukkig kan mijn god 
tegen een grapje.
Andere mooie scores zien we 
in de B-lijn waar Gré Appel-
man-Tineke van Sambeek de 
hoogste score van de avond 
halen met ruim 66%, in de C-
lijn wint de familie Braken-
hoff met op de tweede plaats 

een mooie score voor een 
gelegenheidskoppel en niet 
zomaar een gelegenheids-
koppel: Jac Sintenie had de 
illustere Piet de Wildt, telg 
uit een roemrucht Uitgees-
ter geslacht (en bridger van 
De Zwaan?), uitgenodigd en 
dat pakte goed uit: ruim 58%. 
Het bestuur van de bridge-
club zou eens kunnen over-
wegen om contact te leggen 
met De Zwaan, maar dat hier 
verder terzijde. In de D-lijn 
zien wij een mooie score voor 
Joke Jacobs-Jaap (niet min-
der roemrucht Uitgeester) 
Zonneveld. Het paar raakt 
steeds beter op elkaar inge-
speeld. En in de E-lijn wint 
Wil vd Pol-Ank vd Eng (ook al 
roemrucht en Uitgeesters?) 
met bijna 62%. 
Tenslotte, willen wij kampi-
oen worden dan kunnen wij, 
het Paasfeest indachtig, nog 
een keer hét ultieme kaarsje 
opsteken! In de Paasnacht-
wake wordt voor heil en ze-
gen van de rest van het jaar 
de Paaskaars (minstens 1m. 

        Bridgenieuws
hoog) aangestoken (oudere 
RK-Uitgeesters ligt het nog 
op het netvlies, Dolf van Tol 
die aankondigt: ‘Daer staet 
dan de Paeskaers!’). 
Jammer genoeg lezen onze 
medetitelkandidaten dit idee 
ook, dus laten we dit maar als 
niet-geschreven beschou-
wen.
A-lijn: 1 Hans Wijte-Paul 
Wijte 63,54%, 2 Harry Twaalf-
hoven-Eric Molenaar 62,15%, 
3 Fred van Andel-Ruud Berk-
hout 57,99%;
B-lijn: 1 Gré Appelman-Ti-
neke van Sambeek 66,25%, 2 
Marian de Vries-Truus Jansen 
62,50%, 3 Ria Admiraal-Wout 
Admiraal 58,33%;
C-lijn: 1 Guurtje Braken-
hoff-Ton Brakenhoff 61,25%, 
2 Piet de Wildt-Jac Sintenie 
58,33%, 3 Milja van den Boo-
ren-Jeanne Admiraal 57,08%;
D-lijn: 1 Joke Jacobs-Jaap 
Zonneveld 60,94%, 2 Ti-
neke de Groot-Constance 
Dirks 56,25%, 3 Marianne de 
Groot-Hans Kollerie 54,69%;
E-lijn: 1 Wil van der Pol-Ank 
van der Eng 61,88%, 2 Alyne 
Dumas-Han Dumas 57,29%, 
3 Jan Aben-Alma Wiersma 
55,21%.

Uitgeest - Team 4 van TT-
VU moest afgelopen week 
tegen Heemskerk 6 spelen. 
Heemskerk kwam maar met 
twee dames opdraven waar-
door Uitgeest 3 punten ca-
deau kreeg. Marijn van Kam-
pen hield het kort op deze 
avond en won zijn partijen al-
weer zeer overtuigend in het 
minimum aantal games. Ma-
rijn en Eugenie Rasch waren 
ook veel te sterk in de dub-
bel. Eugenie en Antoine van 
der Spek wisten helaas niet 
te overtuigen in hun enkels. 
Uitgeest wint wel met 6-4.
Team 2 moest tegen DOKO 
(V) 3 uit Velsen-Noord spe-
len. De Uitgeesters hadden 
er weer zin in, want een week 
geleden wonnen ze nog met 
10-0. Deze keer lukte het bij-
na weer, de einduitslag was 
9-1. Patrick Rasch en Bil-
ly Fatels wisten elke tegen-
stander in de enkel en dub-
bel te slim af te zijn. René van 
Buren kwam net van vakan-
tie terug en was bij één par-
tij nog met andere gedach-

ten bezig. Gelukkig hervat-
te hij zich en won 2 van de 
3 enkels. Team 3 verongeluk-
te tegen TSTZ Haarlem in een 
8-2 nederlaag. Alleen Dennis 
Janssen en Jelle van Werkho-
ven wisten een punt te sco-
ren. Het scheelde niet veel 
en Dennis had bijna nog één 
punt gepakt en het dubbel 
ging ook nipt verloren. Haar-
lem staat in de poule boven-
aan.
Team 1 kwam ook in zwaar 
Nootwheer (2) uit Purmerend 
terecht. Hier viel ook niet veel 
te halen, Henk Spoelstra be-
gon de avond weliswaar goed 
en pakte het eerste punt, 
maar daar bleef het bij voor 
hem. Patrick Schuddeboom 
wist ook een tegenstander 
vooral mental de baas te zijn 
en twee games met 10-12 te 
winnen om in de vierde game 
5-11 de punt binnen te ha-
len. Victor Tchernov had wel-
iswaar één set in vijf games 
maar kon het punt niet waar-
maken. Helaas ook hier een 
8-2 nederlaag.

     Tafeltennisnieuws
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Samen wandelen door  
Wimmenummerduinen

Regio - De maandelijkse 
wandeling van IVN in het Eg-
mondse duingebied start op 
zondag 3 april om 10.00 uur 
bij het Sportcentrum aan de 
Watertorenweg in Egmond 
aan Zee. De wandeling wordt 

geleid door een natuurgids 
en duurt ongeveer twee uur. 

Duinkaart verplicht. Een do-
natie (2,50 euro) wordt op 
prijs gesteld. Foto: Paul ten 
Have.

Wie helpt vluchtelingen?
Castricum - Welzijn Castri-
cum zoekt vrijwilligers ter on-
dersteuning van andersta-
ligen. Zij kunnen helpen bij 
het leren van het Nederlands 
spreken, fi etsen, de thuisad-
ministratie of betrokken wor-
den bij het voorleesproject.  

Op dit moment zijn via Wel-
zijn Castricum al 115 vrij-
willigers ingeschakeld voor 
dit vrijwilligerswerk, met als 
grote voordeel dat de werk-
zaamheden aangepast kun-
nen worden aan de eigen 
agenda. Tijdstip, locatie en 
frequentie van de ondersteu-
ning worden door de vrijwilli-

ger en de deelnemer onder-
ling geregeld. Over het alge-
meen vindt het contact één 
keer per week bij de anders-
talige thuis plaats, met een 
duur van een á twee uur per 
keer. Welzijn Castricum biedt 
deskundigheidsbevordering 
en begeleiding.
Wie belangstelling heeft vrij-
williger te worden kan con-
tact opnemen met het Steun-
punt Vrijwilligerswerk, onder-
deel van Welzijn Castricum, 
tel. 0251–656562 of mailen 
naar vcc@welzijncastricum.
nl. Men kan ook een kijkje 
nemen op de website www.
vrijwilligerswerkcastricum.nl.  

Castricum - De Canadese 
Chris Irwin komt weer naar 
Castricum om lessen te ver-
zorgen op 2 en 3 april. Chris 
Irwin is een paardentrainer 
en coach, met inzichten van-
uit empathie en gevoel maar 
ook analytisch en logisch.

Op donderdag 24 maart geeft 
Chris Irwin zelf een gratis de-
monstratie van zijn werkwij-

ze bij Stal Duinveld van 19.00 
– 21.00 uur bij Stal Duinveld, 
Jan Miessenlaan 5, in Cas-
tricum. Op de lesdagen zijn 
toeschouwers welkom. 

Meer informatie over de les-
sen en opgave als toeschou-
wer is te vinden op www.
paardenbewustzijn.nl of mail 
naar paardenbewustzijn@
gmail.com

Volwassenen-SportPas
Castricum   Met de Volwas-
senenSportPas (VSP) krijgen 
volwassenen de mogelijkheid 
kennis te maken met ver-
schillende sporten. 
Iedereen van achttien jaar 
en ouder die in de gemeen-
te Castricum of Heems-
kerk woont kan voor vijf eu-
ro doorgaans vier keer mee-
trainen bij een vereniging 
zonder verdere verplichtin-
gen. Het is mogelijk mee te 

doen met badminton, hand-
bal, krav maga, looptraining, 
mountainbiken, squash, ver-
schillende dans- en fi tness-
vormen, volleybal, zwemmen 
en meer. 
Het volledige aanbod is te 
vinden op www.sportser-
vicekennemerland.nl waar 
het ook mogelijk om zich in 
te schrijven. Dit kan van 24 
maart tot en met 6 april. De 
lessen starten in mei.

Sporten met 
jeugdsportpas
Castricum - De JeugdSport-
Pas (JSP) start binnen-
kort met het derde blok. 
Kinderen die in Castri-
cum, Akersloot, Limmen 
en Heemskerk wonen of op 
school zitten kunnen zich 
weer inschrijven voor de 
JSP en zodoende kennis-
maken met een sport naar 
keuze. 

Met de JSP kunnen kinderen 
voor vijf euro kennismaken 
met een sport, zonder verde-
re verplichtingen. De kennis-
making bestaat doorgaans uit 
vier lessen. 

Er kan onder andere inge-
schreven worden voor atle-
tiek, basketbal, beeball, diver-
se dansvormen, golf, scher-
men, zwemmen en meer. Op 
de JSP website, die te vinden 
is via www.sportserviceken-
nemerland.nl, staat het volle-
dige aanbod met alle informa-
tie over de sporten. Inschrijven 
voor het derde blok kan van 24 
maart tot en met 6 april via de 
website. De lessen starten na 
de meivakantie.

Rommelmarkt bij Helios
Castricum - Op zaterdag 2 
april organiseert korfbalver-
eniging Helios een rommel-
markt. 
De opbrengst is bestemd 
voor acties voor de jeugd zo-
als clinics van internationals 
of extra trainingsmateriaal. 
De rommelmarkt vindt plaats 

tussen 10.00 uur en 16.00 
uur in en om de kantine op 
Sportpark Noord-End. Ook 
worden er op 2 april jeugd-
wedstrijden gespeeld tijdens 
de rommelmarkt. Helios heeft 
momenteel een jeugdafde-
ling met teams in alle leef-
tijdscategorieën. 

Egmond - Op 5 april begint 
in Galerie De Kapberg een 
reeks van zes schrijfochten-
den onder de titel ‘Dichter bij 
Dichter’. 
Tijdens deze ochtenden le-
zen en bespreken de deel-
nemers gedichten van be-
kende en minder bekende 
dichters, maar vooral zullen 
zij zelf gedichten schrijven. 
De begeleiding van de och-
tenden wordt verzorgd door 
Jan Loogman, docent cre-
atief schrijven. Aanmelding  
kan via www.schrijfzucht.nl.

Dichten in
de Kapberg

Mad Science op Van 
Stolbergschool groot succes

Castricum - Basisschool Ju-
liana van Stolberg werkt sa-
men met Mad Science om 
de leerlingen van groep drie 
tot en met acht enthousiast 
te maken voor wetenschap 
en techniek. Zes weken lang 
worden de kinderen meege-
nomen in de wondere wereld 
van experimenten, proefjes 
en demonstraties. Elke week 
staat een nieuw thema cen-
traal en wordt de wetenschap 
en techniek die daarachter zit 
uitgelegd. Uiteraard gaan de 
45 kinderen ook zelf aan de 
slag als een echte weten-
schapper. Kinderen uit Cas-
tricum die enthousiast zijn 
over wetenschap en techniek 
hebben geluk. Van 22 tot en 

met 25 augustus kunnen zij 
volop verder experimenteren 
tijdens de Mad Science Va-
kantiedagen in bezoekers-
centrum de Hoep.
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OP ZOEK  NAAR LEUKE
BIJVERDIENSTE?

WIE HELPT? Goede verdienste!
Bel Martin van Ooyen: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl

Ook 55+ van harte welkom

VERSPREIDNET

Omgeving Hollaan/
Polderdijk en omgeving 
Doodweg/Oosterbuurt

Gezocht 
chauffeur 

voor bezorgen van pakketjes 
bij tandartsen in de omgeving

van Castricum.

4 dagen per week,
4 uur per dag.

Uw sollicitatie kunt u sturen naar:
sollicitatie@4dental.nl 

o.v.v. chauffeur castricum.

Dankzij initiatief GroenLinks 
krijgen burgers meer zeggenschap

Castricum - Komende 
donderdag 30 maart wordt 
een notitie van het college 
met een eerste opzet voor 
het invoeren van het uit-
dagingsrecht in stemming 
gebracht in de gemeente-
raad. Het uitdagingsrecht 
is een idee dat is overge-
waaid uit Engeland, waar 
het ‘the Right to Challen-
ge’ heet. 

Het is een pakket maatrege-
len om mensen meer moge-
lijkheden te geven om hun 
leven naar eigen inzicht vorm 
te geven. Het gaat om het be-
heer van delen van de open-

bare ruimte, initiatieven om 
de zorg beter in te richten, 
en het organiseren van ma-
nieren waarop iedereen deel 
kan nemen aan de samenle-
ving. Wie denkt dat zelf  be-
ter voor elkaar kan krijgen 
dan de gemeente, kan de 
gemeente uitdagen met een 
plan. De gemeente kan des-
gewenst helpen dit plan zo 
goed mogelijk uitvoerbaar te 
maken.

GroenLinks had al in juni en 
november 2014 al de moties 
‘Uitdagingsrecht’ ingediend. 
De andere partijen in de raad 
waren het daar mee eens en 

het toenmalige college zeg-
de toe er werk van te ma-
ken. Fractievoorzitter Hannie 
Lutke Schipholt: ,,We gaan er 
nu van uit dat het uitdagings-
recht nog moet groeien. Het 
is een hele nieuwe manier 
van werken, en de burgers 
en het gemeentelijk apparaat 
zullen gaandeweg steeds 
meer van elkaar gaan leren. 
Het uitdagingsrecht kan op 
verschillende manieren wor-
den ingezet, en het is natuur-
lijk aan de burgers om zelf 
creatief aan de slag te gaan.”
Ter inspiratie geeft Hannie 
drie voorbeelden. ,,In de re-
guliere zorg zijn mensen vaak 

Bibliotheek dicht, 
einde contant betalen 

Castricum - De bibliotheek  
is van maandag 11 tot en met 
zaterdag 30 april gesloten. Tij-
dens deze periode wordt de 
ruimte opnieuw ingericht. In 
de vernieuwde bibliotheek kan 
niet meer met contant geld 
betaald worden. Er is een be-
taalautomaat. Ook is het mo-
gelijk vooraf een tegoed op de 

bibliotheekpas te zetten. Dit 
kan door in te loggen in de 
account op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl en via iDe-
al een bedrag te betalen. Na 
de herinrichting is er een ta-
bletcafé, plaats voor taalkrin-
gen, leesclubs, voorleesacti-
viteiten, groepsbezoeken van 
het basisonderwijs, workshops 

gebonden aan allerlei regels 
van de zorgaanbieder, ter-
wijl met maatwerk vaak meer 
mogelijk is. GroenLinks vindt 
het belangrijk dat cliënten 
meer kunnen bepalen hoe 
hun eigen leven er uit ziet, en 
dat kan als ze de zorg samen 
organiseren, bijvoorbeeld in 
een coöperatie. De verbon-
denheid in een wijk of buurt 
kan sterk worden verbetert 
als mensen samen besluiten 
het openbaar groen te gaan 
beheren, of een bestaand 
speeltuintje. Ook is het mo-
gelijk dat buurtbewoners de 
koppen bij elkaar steken om 
een buurthuis op te zetten in 
een bestaand gebouw, waar 
iedereen terecht kan voor 
een praatje, kop koffie, on-
derlinge hulp, het repareren 
van spullen en waar je vrijwil-
ligerswerk kunt organiseren.” 

,,We zijn bij GroenLinks blij 
dat deze notitie er nu is, en 
dat we er in de raad met el-
kaar en met het college over 
in gesprek zijn. Het is het be-
gin van een ontwikkeling 
naar meer samenhang in de 
samenleving en naar meer 
mogelijkheden voor eigen re-
gie van mensen die zorg no-
dig hebben. Wel zal er al-
tijd op de kwaliteit, de con-
tinuïteit en het draagvlak in 
de buurt gelet moeten wor-
den. Ook mag het natuurlijk 
niet leiden tot uitsluiting van 
mensen. In de notitie staan 
dan ook terecht een aantal 
voorwaarden. We rekenen er 
op dat de gemeente hierover 
binnenkort zal publiceren.“
Meer informatie is te vinden 
op https://castricum.groen-
links.nl.

en voor inloopspreekuren. De 
collectie wordt straks aantrek-
kelijk gepresenteerd en sluit 
naadloos aan op alle wensen, 
zo luidt de verwachting. Tij-
dens deze sluitingsdagen kan 
men voor het lenen en inleve-
ren van materialen terecht in 
één van de andere locaties zo-
als Limmen, Lage Weide 2a of 
Akersloot, Rembrandtsingel 1. 
Een compleet overzicht van al-
le locaties en openingstijden is 
te vinden op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl. Een week 
voor sluiting is het niet meer 

mogelijk om materialen aan te 
vragen uit de collectie van de 
bibliotheek in Castricum en is 
deze niet aanvinkbaar als af-

haallocatie. Men kan wel re-
serveren uit de collectie van 
een andere vestiging en de 
materialen elders ophalen. 
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Castricum - JPTeens on Sta-
ge, de musicalgroep van het 
Jac. P. Thijsse College, staat 
weer op de planken. Eer-
der kwamen zij al met Fame , 
Belle en het beest, De Wiz en 
dit jaar komen ze met de mu-
sical Shrek. Shrek die prin-
ses Fiona moet redden om 
zijn moeras terug te krijgen. 
JPTeens on stage is een mu-
sicalgroep die bestaat uit 44 

leerlingen. Dit jaar hebben 
meer dan negentig leerlin-
gen auditie gedaan, maar er 
mochten uiteindelijk 44 leer-
lingen door. De audities be-
staan uit dansen, zingen en 
acteren. Een leerling uit de 
brugklas speelt Shrek en een 
leerling uit 5vwo speelt heer 
Farquaad. JPTeens on sta-
ge repeteert twee keer per 
week, waarvan een keer zang 

en een keer spel en dans. 
Bij de repetitieweekenden 
worden de puntjes op de i 
gezet. Wegens de overweldi-
gende belangstelling komt er 
op dinsdag 12 april om 19.30 
uur een extra voorstelling 
(première). Kaarten zijn ver-
krijgbaar via de receptie van 
het Jac. P. Thijsse College 
(0251-652571) en Boekhan-
del Laan. 

Castricum - Vorige week 
maandag is tussen 17.00 en 
19.00 uur een insluiping ge-
weest in bloemenwinkeltje 
op de Rijksweg 55 in Lim-
men. Er is een greep uit kas-
sa gedaan en er werd zes-
honderd euro weggenomen.
Tussen woensdag en don-
derdag vorige week is inge-
broken in een personenau-
to. Er zijn kappersartikelen 
en -cosmetica, een koffer en 
een tas ontvreemd. 
Bij de bushalte nabij De Sant-
mark werd een verdacht kof-
fertje aangetroffen. In de kof-
fer bleek alleen een dubbel-
gevouwen A3 te zitten met 
hierop plaatjes van Italie ge-
plakt.
Er kwam woensdag een me-
ding binnen van een ruziebij 
een aanrijding op N203. Toen 
de politie ter plaatste kwam, 
was de ruzie opgelost. 
Donderdag was er sprake 
van een woninginbraak in de 
Juliana van Stolzbergstraat. 
De dader is binnengekomen 
via de niet afgesloten gara-
gedeur, vermoedelijk tussen 
0.00 en 1.30 uur. De dader 
heeft uit de bijkeuken een tas 
weggenomen met een laptop 
en documenten. 
Aan de Anna Reynvaansingel 
stond een man zichzelf te be-
vredigen in de bosjes.De man 
is aangehouden voor een ze-
denmisdrijf.
Vrijdag werd geprobeerd in 
te breken in een woning op 
Schoutenbosch waarbij de 
buurman de daders heeft 
gezien. Signalement: Alle-
bei nog geen 20 jaar oud on-
geveer 1,78 lang slank pos-
tuur een droeg een zwarte 
pet met daarover een capu-
chon en een had een lange-
re zwarte jas aan en hij had 

zwart kort haar. Beiden kon-
den moeilijk lopen/rennen 
omdat zij vermoedelijk ge-
reedschap in de broekzakken 
hadden
Zaterdag werd melding ge-
maakt van vernieling met een 
kei van een winkelruit van de 
Bakkumse Barbier op de Van 
Oldenbarneveldtweg. Moge-
lijk is geprobeerd de Harley 
Davidson te stelen die in de 
zaak stond.
Bij de Vomar in de Geester-
duin waren twee personen 
bezig lege kratjes aan het in-
laden in een huurbusje. Het 
ging om 350 kratjes. Op de 
Zeeweg is dit busje staan-
de gehouden en zijn er twee 
verdachten uit Amsterdam 
aangehouden. 
Op de Meester Dekkerlaan 
hoorde een bewoner gelui-
den uit de keuken komen. Hij 
ging zijn bed uit en liep naar 
beneden. Daar zag hij dat 
het keukenraam was open-
gebroken. Spullen die voor 
het raam stonden lagen bui-
ten in de tuin onder het raam. 
Verder zag hij iemand bij de 
achterdeur staan, die er van-
door ging. Een tweede man 
ging er via het keukenraam 
vandoor. Vermoedelijk is er 
niets weggenomen. De heren 
droegen zwarte kleding. Een 
had kort donker haar en een 
beginnend baardje. De twee-
de droeg donkere kleding. 

In Akersloot is zaterdag inge-
broken bij tuincentrum Frits 
Janssen. Hierbij is de kassa 
kapot gemaakt en hebben de 
daders een schuifdeur ontzet 
om binnen te komen. De kas-
salade hebben ze meegeno-
men waar alleen wat klein-
geld in zat ter waarde van on-
geveer 200 euro.

Verdacht koffertje, 
zedenmisdrijf en diefstal

Rugbyers Tony en Emar spelen met 
Jong Oranje tegen Australië en Wales

Castricum - Tony Hoogen-
boom en Emar Pronk spelen 
al drie jaar in Jong Oranje. Dit 
begon al op 17-jarige leef-
tijd. Emar (links) studeert en 
rugbyt in Engeland en Tony 
heeft een basisplek verwor-
ven in het eerste team van 
CasRC. Woensdag 30 maart 
spelen zijn tegen Sunshine 
Grammar School uit Austra-
lië en zaterdag 30 april tegen 
Wales U20. De wedstrijd te-
gen Wales is voorafgaand 
aan de wedstrijd van het Ne-
derlands A-team tegen Po-
len. Foto: Marina Pronk.

Winst voor tafeltennisers
Castricum - Afgelopen vrij-
dag was met recht een goe-
de vrijdag voor tafeltennis-
vereniging Castricum. De 
meeste teams deden deze 
avond prima  zaken. Het eer-
ste team kreeg Rapidity uit 
Beverwijk op bezoek. Nadat 
er op zeker moment een tus-
senstand van 3-3 op het bord 
stond, gaven Castricummers 
Hans Nieuwenhuis, Wout 
Goos en Sandra Staring een 
eindspurt en waren de rest 
van de punten voor hen. De 
eindstand komt dus op 7-3. 
Het tweede team deed goede 
zaken op weg naar een kam-
pioenschap. De tegenstan-
ders ZTTC uit Zaandam had-
den geen schijn van kans te-
gen Kay Tan, Renny Hup en 

Frank Walrave. Slechts een 
puntje konden de Zaandam-
mers mee naar huis nemen. 
De rest, negen  punten,  gaan 
op het conto van de huidige 
nummer een van de compe-
titie. Het derde team haalde 
met 7-3 de winst binnen. Het 
vierde team kon niet voltal-
lig  deelnemen aan de wed-
strijden zodat er drie punten 
naar de tegenstanders gin-
gen. Ondanks deze handi-
cap wisten Rinse de Römph 
en Cees Pennings twee pun-
ten te behalen. De volgen-
de thuiswedstrijden zijn op 
8 april in  het clubgebouw  
op de Gobatstraat. Op de fo-
to Hans Nieuwenhuis die de 
hand schudt van Fernand 
Rouwendaal van Rapididy

Castricum - De tiende ul-
traloop van 60 km Castri-
cum vindt plaats op 9 april. 
Het is niet alleen één van de 
mooiste, maar ook één van 
de zwaarste tochten van Ne-
derland. De start is om 9.00 
uur bij de kantine van Vites-
se, sluitingstijd is 18.00 uur. 
Het ook mogelijk de 42,2 km 
te lopen. 
Meer informatie: www.fun-
runner.nl van organisator en 
ultraloper Willem Mutze.

Ultraloop
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Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender 
van april van de Stichting 
Uitgeester Senioren.
Alle activiteiten vinden 
plaats in dorpshuis de 
Zwaan, tenzij anders ver-
meld. Soosactiviteiten, da-
gelijks van maandagmid-
dag tot en met vrijdag-
middag. Voor inlichtingen 
m.b.t. Soos, kunt u bellen: 
312127 
 

Activiteitenkalender 
april

Maandag  4, 11, 18, 25:
09.00-10.00 uur: Pilatus, 
tevens van 10.15-11.15 uur 
10.00-13.15 uur: Koffi e-
Plus. 
10.00-12.00 uur:  Biljartles 
dames
13.30-16.45 uur: Biljarten 
en bridgen . 
14.30-16.30 uur:  Geester-
heem: sociale activiteiten 
Rode Kruis, ook verkoop, 
inl: 312712.
Maandag 11, 25:
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
Maandag 4, 25:
10.00-12.00 uur: Schrij-
verskring

Dinsdag 5, 12, 19, 26:
09.15-10.15 uur: Yoga
10.45-11.45 uur: Tai Chi
13.30-16.45 uur:  Biljar-
ten, klaverjascompetitie 
en bridgen
Dinsdag 5, 19:
09.00-10.30 en van 10.30-
12.00: Computercursus
Dinsdag 12, 26:
13.30-15.00 en 15.00-
16.30: Computercursus
09.30-12.00: Fotocursus
Dinsdag 26:
09.30 uur (station Uit-
geest): Excursie Heineken 
Experience

Woensdag 6, 13, 20:
09.30 uur (vertrek): fi etsen 
(op E-bike)
09.30-10.15 uur en 10.45-
11.30 uur: Bewegen 60+ 
in de Klop, inl.: 310370
09.00-10.30 uur en 10.30-
12.00 uur: Computercur-
sus
10.00-12.00 uur: Koersbal
13.30-16.45 uur: Biljarten 
en klaverjassen 
19.45-21.30 uur: “Die 
Geestersangers” in Gees-
terheem, inl.: 313401
Woensdag 6:
15.00-16.30 uur: compu-
tercursus
Woensdag 13:
10.00-12.00 uur: Muziek 
maken

14.00-16.30 uur: Bingo , 
zaal open vanaf: 13.30 uur
14.00-15.30 uur: Engelse 
conversatie
Woensdag 20:
Stedenwandeling Amster-
dam-Noord
14.00-16.00 uur: Filmmid-
dag
Woensdag 6, 20:
10.00-12.00 uur: Biljartles 
dames
09.30-11.30 uur: Hand-
werken
13.30-15.30 uur: Kaarten 
maken
14.00-16.30 uur: Tekenen/
schilderen
Woensdag 27:
Koningsdag: geen activi-
teiten van S.U.S. en Soos

Donderdag 7, 14, 21, 28:
Wandelen (1 of 2 uur): 
vertrek 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis 
09.30-12.00 uur:  Biljartles 
voor beginners
09.30-11.30 uur:  Beeld-
houwen/boetseren
13.30-16.45 uur:  biljarten 
14.00-16.00 uur:  rummi-
cub en schaken
13.30-16.00 uur:  scrabble
13.30-15.00 uur:  Fifty-fi t  
Donderdag 14, 28:
09.00-10.30 uur en 10.30-
12.00 uur: Cursus fotoal-
bums maken
09.30-11.30 uur:  3-di-
mensionaal (kaarten) en 
Quilten
Donderdag  7, 21:
10.00-11.30 uur: Engelse 
conversatie
09.30-11.30 uur: Vertel-
kring Uitgeest
Donderdag 7:
09.30-11.30 uur: Theezak-
jes vouwen
09.30-11.30 uur: Work-
shop iPad 1
Donderdag 14:
09.30-11.30 uur: Bijenle-
zing door Herman Rasch

Vrijdag 1, 8, 15, 22, 29:
09.00-10.00 uur en 10.15-
11.15 uur: Yoga
13.30-16.45 uur:  Biljarten
13.30-15.00 uur:  De Zin-
gende Zwanen 

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag  t/m donder-
dag  van 8.30-12.30 uur en 
van 13.30-16.00 uur ( vrij-
dag gesloten) in Dorps-
huis de Zwaan.  Voor in-
formatie betreffende acti-
viteiten van de S.U.S.: mw. 
C. van Megen en mw. M. 
Kortekaas, tel.: 319020, e-
mail: s.u.s@inter.nl.net of 
kijk op de website: www.
uitgeestersenioren.nl.

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Boek over jachthaven gebroeders Van 
Tol monumentje in foto’s en verhaal

Uitgeest - Zondag 10 april 
wordt een bijzonder boek 
gepresenteerd in Uitgeest. 
Riet van Tol, de oudste 
dochter van Dirk van Tol 
schreef een boek over de 
jachthaven van haar vader 
en oom, ‘Herinneringen 
aan Jachthaven Gebr. Van 
Tol’. Ze zal het boek zon-
dag 10 april van 11.00 tot 
13.00 uur presenteren in 
de Smelterij bij Stokken-
fabriek Zonjee op de Mel-
dijk 23.

Tegenwoordig woont Riet van 
Tol in Koudekerk aan de Rijn 
maar gelukkig is daar net 
als in Uitgeest genoeg water 
waarop zij kan varen. Want 
varen zit haar en haar fami-
lie in het bloed. 
In 1936 verhuisde het gezin 
Van Tol van Hoofddorp naar 
de Meldijk in Uitgeest waar 
de broers Dirk en Joop in een 
schuurtje achter het huis als 
hobby een eerste boot bouw-
den.  
Zowel het bouwen als het 

verkopen ging hen goed af 
hoewel zij in het begin niet 
van plan waren een eigen be-
drijf te beginnen, dat gebeur-
de pas na de oorlog. Dirks 
oudste dochter Riet: “Ze pak-
ten eigenlijk alles aan, maak-
ten meubels, voerden repa-
raties uit aan boten en zo-
merhuisjes voordat ze beslo-
ten om voor zichzelf te be-
ginnen. Het schuurtje werd 
te klein voor de botenbouw.’’ 
Door de oorlog was de ha-
ven van ZWVU (zeil en wa-
tersport vereniging Uitgeest) 
in verval geraakt, het leden-
aantal behoorlijk teruggelo-
pen en de haven werd aan de 
gebroeders Van Tol verkocht. 
Riet lacht: “Ze hadden amper 
centen en hebben veel ge-
leend van familie en vrien-
den, echt tientjeswerk en ik 
moet zeggen dat ik bewon-
dering heb voor hun moed 
om deze stap te zetten. Het 
werd een goed lopend bedrijf 
en ook nog eens de groenste 
haven. Daar werd goed op 
gelet want de haven moest 

passen in een landelijke om-
geving.  Toen de jachthaven 
in 1986 werd verkocht en het 
kantoor werd leeggehaald 
kwam ze van alles tegen. 
Riet: “Mijn vader was be-
hoorlijk bewaarderig, teke-
ningen, foto’s aanvraagfol-
ders voor opleidingen, er lag 
echt veel materiaal. Ik had 
met hem afgesproken er een 
plakboek van te maken maar 
hij had geen zin of tijd. Hij 
zeilde liever. Nu is hij er niet 
meer en toen ik vijf jaar ge-
leden stopte met werken ben 
ik gaan struinen en riep men: 
“maak  een boek”. Ik ben toen 
onder andere bij de jongste 
broer van mijn vader langs-
gegaan die eerst aangaf mis-
schien niet veel meer te we-
ten maar bij het zien van de 
foto’s toch veel herinnerin-
gen ophaalde.” 

Het is een uniek boek ge-
worden met geschiedenis, 
veel foto’s en anekdotes, te 
bestellen via rivatol@gmail.
com. (Monique Teeling)

Voorjaarsjam in Café De Bonte Vivant
Uitgeest - Op zaterdag 2 
april  luidt men in De Bonte 
Vivant het voorjaar muzikaal 
in met een jamsessie. 
Gezellig met elkaar mu-
ziek maken of ernaar luiste-
ren onder het genot van een 
drankje. 

Iedereen is welkom, of je nou 
gevorderd of beginner bent. 
Ook als je met je bandje een 
paar nummers wilt spelen is 
daar gelegenheid voor. 
Een zanginstallatie, een 
drumstel, een bas- en een gi-
taarversterker zijn aanwezig. 

De jamsessie staat onder lei-
ding van Albert van Braam en 
start om 21.00 uur. 

De Bonte Vivant is te vinden 
aan het begin van de Middel-
weg in Uitgeest, op de hoek 
van de Provinciale Weg.



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 - De kinderen van 
groep 5 van basisschool De 
Kornak zijn net buiten ge-
weest om een schets te ma-
ken die later deze week zal 
worden afgemaakt. Juf Deb-
bie van Velsen geeft haar sta-
giaire Michelle (links op de 
foto) de gelegenheid om toe 
te lichten hoe dat dient te ge-
beuren. Geïnteresseerd luis-
teren 31 kinderen naar haar 
uitleg. Debbie zegt dat er 
hard gewerkt is die dag, taal, 
spelling, rekenen en tekenen 
en dat het vast geen goed 
idee is nu nog nadenkdin-
gen te gaan doen. De klas is 
het roerend met haar eens en 
op haar voorstel te gaan zin-
gen in verband met het ko-
mende optreden voor bewo-
ners in Geesterheem, roept 
een meisje: “Jaaaa dat vin-
den ze leuk!” De groep zingt 
uit volle borst een canon ge-
volgd door een Engelstalig 
lied want Engels, zo melden 
ze trots, wordt al in groep 5 
gegeven.  

Debbie paste vroeger graag 
op neefjes en nichtjes en van-
af de middelbare school wist 
zij dat zij naar de Pabo zou 
gaan. Ze werkte in Heems-
kerk, kwam bij De Kornak als 
onderwijs assistent en na een 
half jaar leidde zij fulltime 
een kleutergroep. Ze groeide 
met de kinderen mee want 
na de kleuters ging zij steeds 
een groep hoger. Debbie: 

“Dat ontlokte leerlingen de 
uitroep: “Oh juf had je een 
goed rapport, ga je ook over? 
Een aantal van deze leerlin-
gen heb ik dus vorig jaar ge-
had en het is leuk om hun 
ontwikkeling te zien. In groep 
4 waren ze nog heel jong 
en nu worden ze wat stoer-
der. Ik heb vaak leuke, ver-
rassende gesprekken in bij-
voorbeeld de gymrij of tijdens 
de knutselles. Dan komen ze 
met verhalen over thuis of 
een discussie over een pop-
groep of vakantie. Het motto 
van school is ‘Ontdek jezelf, 
groei samen’. Bij ontdekkend 
leren zien wij zelf of bepaal-
de dingen wel of niet wer-
ken maar de kinderen zien 
dat natuurlijk ook. Wij heb-
ben circa 500 kinderen op 
De Kornak, het is een school 
die ondanks de grootte veel 
aandacht heeft voor alle kin-
deren met veel enthousiaste 
collega’s die openstaan voor 
vernieuwingen. We hebben 
een hard werkend team en 
krijgen van ouders terug dat 
er een bepaalde rust en een 
veilige sfeer heerst. Daar zijn 
we erg trots op.” 

Bij De Kornak is de zorgstruc-
tuur goed maar expressie 
is ook belangrijk dus start-
te Debbie vorig jaar met een 
collega met 123ZING en zijn 
zij nu bezig met een subsi-
dieaanvraag voor muziekon-
derwijs op school. Ook sim-

pele omgangsvormen die de 
kinderen eigenlijk wel ken-
nen, worden in de klas bena-
drukt waardoor het pestge-
drag geminimaliseerd wordt. 
In de klas hangt voor ieder-
een goed zichtbaar de zin 
‘zorg dat je ’t zelf naar je zin 
hebt en zorg dat een ander 
het ook naar zijn zin heeft’. 
Debbie: “De groepssamen-
stelling wisselt ieder jaar, de 
leerkrachten bekijken welke 
kinderen er bij elkaar gezet 
worden, rekening houdend 
met vriendjes en vriendinne-
tjes. Het is een grote puzzel 
maar we horen terug dat ze 
het heel leuk vinden omdat 
ze hierdoor veel andere kin-
deren leren kennen. Ik vind 
het ook belangrijk dat kinde-
ren flexibel leren zijn en pro-
beer hen te leren dat dingen 
soms anders lopen dan ge-
dacht.” 
Omdat Debbie deze dag 
iets nieuws heeft uitgepro-
beerd met de taalles vraagt 
zij voordat de kinderen naar 
huis mogen of er nog vragen 
over zijn en hoe ze dit  von-
den. Vele vingers gaan de 
lucht in, de antwoorden va-
riëren van leuk tot best nog 
een beetje moeilijk. Nadat 
Debbie hen heeft gerustge-
steld, is het tijd om naar huis 
te gaan, posteert zij zich bij 
de deur waar ieder vertrek-
kend kind bij naam genoemd 
wordt en een high five krijgt. 
(Monique Teeling)

Eric Ott crasht tijdens 
zijn eerste wedstrijd

Uitgeest - Eric Ott is zater-
dag 26 maart tijdens zijn eer-
ste wedstrijd van het seizoen 
onderuit gegaan, daarbij is 
de rijder vrijwel ongedeerd 
gebleven en heeft de motor 
lichte schade opgelopen.
Nadat Eric slecht startte van-
af de vierde positie maak-
te hij veel goed in de eerste 
bocht, hij was kort verwikkeld 
in een strijd met Jaimie van 
Sikkelerus en Danny van der 
Sluis. Voor de ‘Ruskenhoek’ 
wist hij met gemak Jaimie en 
Jasper Bobbink te verschal-
ken waarna hij bij het acce-
lereren ook gelijk Joey Lou-
wes een plek terug wist te 
verwijzen. Een drietal boch-
ten later ging Eric ook voor-
bij aan Danny en zodoen-
de kwam hij na een ronde 
op de vierde positie te lig-
gen. Na het gat dicht te heb-
ben gereden was Eric aanbe-
land bij Renzo van Emmerik 
wie hij achterop het circuit 
wist in te halen en in de laat-
ste bocht ging Eric ook voor-
bij Ricardo Brink. Eric lag nu 
op de tweede positie en be-
gon aan zijn opmars richting 
koploper Coen Bouwmeester. 
Na driekwart ronde had Eric 
de aansluiting alweer gevon-
den en haalde Coen in. Eric 

wist de eerste positie vast te 
houden tot het fout ging in 
de vijfde ronde, Eric verscha-
kelde zich waardoor de mo-
tor in een “valse vrij” kwam te 
staan en hij zonder motorrem 
op de laatste bocht af steven-
de. Eric probeerde de motor 
nog af te remmen maar te-
vergeefs, hij ging onderuit.
De motor van Eric wordt op 
dit moment weer gerepareerd 
door Edwin Ott en Eric her-
stelt ook snel van zijn blessu-
re waardoor hij er de volgen-
de wedstrijd op 23 april weer 
bij kan zijn. Ook Rob Juwett 
zal 23 april aanwezig zijn voor 
de tweede wedstrijd in de Su-
perCup 1000. Deze wedstrij-
den zullen ook worden verre-
den op het circuit van Assen 
waarbij geen entreegeld be-
taald hoeft te worden om te 
komen kijken, dus iedereen 
is welkom. 
De videoverslagen van 
de SuperCup 1000 (You-
Tu.be/i-ycYh8LWvU) en 
SuperCup 600 (YouTu.
be/3nxH1qhVoMc) zijn te 
vinden via de website van de 
OWCup (OWCup.nl) of op 
YouTube via het kanaal van 
CRT Holland (YouTube.com/
CRTHolland). (Karin Ott, foto: 
Kees Siroo)

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 van deze theater-
voorstelling is 20.15 uur. De 
toegangsprijs is 15 euro,  
Vrienden van de Zwaan Cul-
tureel krijgen 2,50 korting.
Kaartverkoop via boekhan-
del Schuyt of aan de zaal 
(mits nog beschikbaar), of 
via online reservering. Voor 
meer informatie en andere 
voorstellingen zie de websi-
te van De Zwaan Cultureel 
(www.dezwaancultureel.nl).

Uniek optreden op 2 april
Bende van Beuving en 

het Uitgeester Zwanenkoor
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Burgerlijke stand

uitgesCHreVen
Mevr. u. daramola, F.i. daramo-
la, O. daramola 

geregistreerd PartnersCHaP 
d. selvius en C. Maas
OVerleden
g. duinmaijer, 90 jaar
W. de Boer, 85 jaar

Wethouder Antoine Tromp overhandigt Ilona de Boer een bos bloemen die 
symbool staat voor de verleende vergunning (foto: gemeente Uitgeest).

Wethouder antoine tromp 
bezoekt thuis Bij
Thuis Bij aan de Achterloet, kreeg vrijdag 25 maart bezoek van wethou-
der Antoine Tromp. De wethouder kwam Ilona de Boer symbolisch de 
vergunning overhandigen voor het verzorgen van dagbesteding voor 
ouderen. Volgens het bestemmingsplan mag een woning in deze omge-
ving niet voor dat doel worden gebruikt, maar het college besloot deze 
week om een zogeheten ‘afwijkingsbesluit’ te nemen om de dagbeste-
ding op deze locatie toch mogelijk te maken. Het pand behoudt de oor-
spronkelijke woonbestemming.
  
Antoine Tromp: ‘Volgens het bestemmingsplan kan dit centrum eigenlijk 
niet op deze plek worden ingericht. Maar als college vinden we het van 
groot belang om innovatie binnen het sociaal domein mogelijk te ma-
ken. Alles bij elkaar is Thuis Bij een schoolvoorbeeld van wat ik noem: 
de ‘inclusieve dorpsgemeenschap’. Dat is een dorpsgemeenschap die ie-
dereen insluit en niemand buitensluit. Waar iedereen bij hoort, ongeacht 
zijn of haar achtergrond, persoonlijke problematiek of persoonlijke be-
perking. Als inwoners met zulke goede initiatieven in die richting komen 
zal je als overheid soms van de bestaande paden af moeten wijken om 
het onmogelijke mogelijk te maken.’  
‘In feite worden we meer en meer ingehaald door de werkelijkheid. Er 
komen steeds meer ouderen met aandoeningen zoals dementie. Die 
hebben behoefte aan zingeving. Het is mijn overtuiging dat je daarin 
het beste kunt voorzien op lokaal niveau, in een kleinschalige instelling. 
Daarbij kun je je geen betere locatie wensen dan de Achterloet, met een 
prachtig oud dorpsplein om de hoek.’
De wethouder besluit: ‘Bovendien is het een lokaal initiatief, met dona-
teurs, inzet van crowdfunding, met vrijwilligers, betrokken familieleden: 
allemaal instrumenten van deze tijd. Als het even kan moet je daarin als 
overheid het sluitstuk zijn en niet de dwarsligger.’

nieuw gezicht koningsdag
Uitgeest krijgt een geheel vernieuwde Koningsdag op woensdag 27 
april. Daarvoor zorgen de enthousiaste leden van de pas opgerichte 
Oranjestichting, in samenwerking met de gemeente Uitgeest.
Een van de belangrijkste veranderingen is het verplaatsen van de traditi-
onele Vrijmarkt (06.00 tot 16.00 uur). Die gaat van de omgeving van het 
Regthuysplein naar de Middelweg, om precies te zijn het gedeelte tus-
sen Café Beams – schuin tegenover het  gemeentehuis - en het Florijn-
plein. Om 10.00 uur zorgt burgemeester Wendy Verkleij op het bordes 
van het gemeentehuis voor de officiële opening van de dan al gestarte 
Vrijmarkt, omlijst door een aubade van de Uitgeester Harmonie. Op het 
programma van de Koningsdag op de Middelweg staan onder meer een 
geweldig springkussen (BigAir Bag), als koning en koningin verklede ac-
teurs en een competitie fietsversieren voor schooljeugd.
Door alle festiviteiten te concentreren op en langs de Middelweg ver-
wacht de organisatie meer sfeer in de Koningsdag te brengen. Alle on-
derdelen van het programma worden binnenkort bekendgemaakt.

Ophaaldata gft-afval
in week 14 wordt het gtf-afval opgehaald:
Oude dorp en bedrijventerrein: maandag 4 april
de kleis en Waldijk: woensdag 6 april
de koog: donderdag 7 april
Buitengebied, uitgeesterweg: vrijdag 8 april

Werkzaamheden langebuurt 
en Brugmanstraat
Half april starten de eerder aangekondigde werkzaamheden aan de Dok-
ter Brugmanstraat. Het betreft onder andere het vernieuwen van de rio-
lering, het opnieuw bestraten van de stoep en het aanleggen van nieuwe 
groenstroken. Vooruitlopend op de werkzaamheden zijn, in overleg met 
de bewoners van De Slimp, de lijsterbessen in de straat gekapt. De bo-
men waren in erg slechte staat. Omdat ervoor gekozen is om alle werk-
zaamheden die in het verschiet lagen in de straat direct mee te nemen, 
zijn de bomen inmiddels verwijderd. Een brief over de aanstaande werk-
zaamheden is bij de bewoners bezorgd.

uitgeest peilt mening 
ondernemers en inwoners
Rond deze tijd ontvangen alle bedrijven en instellingen in onze gemeen-
te en 2.000 inwoners een brief met het verzoek om een digitale peiling in 
te vullen. Wij willen graag weten hoe ondernemers de bedrijfsomgeving, 
de dienstverlening, de relatie tussen gemeente en ondernemers, het ves-
tigingsklimaat, de regeldruk en administratieve lasten ervaren. Op basis 
van de uitkomsten wil de gemeente verbeteringen realiseren. Het onder-
zoek wordt in samenwerking met de gemeenten Bergen, Heiloo, en Cas-
tricum uitgevoerd. De vier gemeenten roepen de bedrijven en instellingen 
op mee te werken aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door I&O Re-
search. Tot en met 30 april kunnen zij hun ervaringen delen. 

Ook inwoners komen aan bod
Naast de ondernemers gaan we ook graag het gesprek met onze inwoners 
aan. Gemeente Uitgeest wil graag weten hoe u over uw leefomgeving en 
onze service denkt. Met uw mening kunnen wij onze dienstverlening aan-
passen en/of verbeteren. Daarom hebben we een willekeurige steekproef 
van 2.000 inwoners aangeschreven en gevraagd om een vragenlijst in te 
vullen. I&O Research voert het onderzoek voor ons uit. Resultaten maken 
wij via onze media bekend. 

Vervanging openbare 
verlichting kerkbuurt
In Het Mollenveld, De Wilgen, Achterloet en De Iepen wordt tot en met 
circa 8 april gewerkt aan vervanging van de openbare verlichting. De 
werkzaamheden kunnen plaatselijk hinder veroorzaken. Voor meer in-
formatie: dhr. G. Zwart (gemeente Uitgeest), tel. 0251-661148.

raads- en commissievergadering
Donderdag 31 maart 2016 vindt er om 20.00 uur een openbare raads-
vergadering plaats. De vergadering is in de raadzaal van het gemeente-
huis. De agenda staat op www.uitgeest.nl onder het ‘Raadsinformatie-
systeem’. Maandag 4 april is de vergadering van de commissie Samen-
levingszaken, dinsdag 5 april is de commissie Grondzaken aan het ver-
gaderen en donderdag 7 april komt de commissie Algemene Zaken en 
Financiën bijeen voor een vergadering. Ze beginnen allen om 20.00 uur 
in de raadzaal en zijn openbaar.
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