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Genieten in Geesterheem
Uitgeest - De bewoners van 
zorgcentrum Geesterheem 
beleefden donderdag een 
heerlijke middag. Op het pro-
gramma stond een playback-
show met als thema ‘mari-
tiem’. 
Carola Wilshaus was de gro-
te ‘regelaar-kapitein’. Ze ver-
welkomde een ieder en de 

mannen kregen bij binnen-
komst een marinepetje in de 
kleuren wit en blauw, de da-
mes een maritieme sjaal. Ook 
de groep van dagbesteding 
‘Thuis bij’ was aanwezig. De 
ruimte was versierd met vis-
netten en andere maritieme 
attributen. Veel meezingers 
zoals ‘Café aan de haven’ en 

‘Guus kom naar huus’ pas-
seerden de revue. Tijdens de 
pauze werd iedereen getrak-
teerd op een borreltje, fris en 
een hapje. Ter afsluiting werd 
de polonaise ingezet. 

De aanwezigen hebben ge-
noten van deze geweldige 
voorstelling. (Ger Bus)

Uitgeest - In de nacht van 
vrijdag op zaterdag om vier 
uur zagen agenten dat enke-
le jongeren op het Stations-
plein op een cementwagen 
waren geklommen. Eén van 
hen was in de weer met een 
op de wagen bevestigde wa-
terspuit. Hem is een proces-
verbaal voor baldadigheid 
aangezegd.

Baldadigheid 
beboet

Uitgeest - Vorige week 
woensdagmiddag rond half 
zes zagen agenten een jon-
gen op een bromfi ets over 
de Populierenlaan rijden. Hij 
deed dit zonder helm en al 
bellend. Na staandehouding 
bleek het kenteken niet over-
een te komen met de gege-
vens van de RDW. De brom-
fi ets werd voor onderzoek in-
beslaggenomen en de be-
stuurder is een proces-ver-
baal aangezegd. Later bleek, 
dat er een foutieve kente-
kenplaat op het voertuig was 
aangebracht.

Foutieve 
kentekenplaat

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

5,95

PAASBROODPAASBROOD
WINKEL VOL LUXE PAASGESCHENKEN

TRADITIONEEL PAASBROOD
IN JASJE VAN AMANDELBESLAG!

DAGELIJKS VERS GEBAKKEN

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
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Deze week in De krant!

 

De Goedkoopste Notaris
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vraag vrijblijvende offerte

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
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Geen 18, geen alcohol

Bramen, frambozen, blauwe bessen  
of gesneden fruit
Alle soorten
2 bakjes à  
125-250 gram

Lentewijnen wit
Moselgarten Riesling Kabinett, I Heart Cava  
brut of semi-seco, Burgershof chardonnay,  
Waterval sauvignon  
blanc-semillon, Los  
Gansos chardonnay  
of Tussock Jumper  
pinot grigio
3 flessen à 750 ml

Pitloze witte of rode druiven
Bak 500 gram

Hak groenteconserven of appelmoes
Alle soorten
4 potten à 370 ml

Knorr Wereldgerechten 
of Wereldspecials
Alle soorten
2 pakken

Optimel drink
Alle soorten
2 pakken à 1 liter

Kipfiletblokjes
Nieuwe standaard kip 
Schaal 600 gram

Filet americain
Alle soorten m.u.v. biologisch
2 bakjes à 150 gram

Quaker cruesli, granola, 
crunchy muesli of havermoutrepen
Alle soorten
2 pakken à 1 liter

* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.  
* Voor alle aanbiedingen geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek.

2 VOOR 3 VOOR

2 VOOR2 VOOR

4 VOOR2 VOOR 2HALVE
PRIJS*

e

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3
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500

350 1000

200425

300 300
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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

De kraan staat weer open!
Uitgeest - De kraan is weer 
opengezet om de baden in 
zwembad De Zien in 8 da-
gen vol te laten lopen, zo-
dat het zwemwater weer lek-
ker op temperatuur is tijdens 
de feestelijke opening op Ko-
ningsdag. Er is op 27 april 
voor jong en oud van alles 
te doen op het zwembadter-
rein. Kom je ook van 14.00 tot 
16.00 uur?
Als voorproefje voor het ko-

mend zwemseizoen lopen 
komende zaterdag de vrij-
willigers van De Zien tus-
sen 11.00  en 12.00 uur van 
de Dekamarkt, via de Beatrix-
laan en Irenelaan naar de 
Jumbo. De optocht wordt 
feestelijk omlijst door muziek 
van De Upmates.

Zoek die dag de vrijwilligers 
in het dorp want zij delen 
kaartjes uit!

Fietsen op woensdag-
morgen, start 5 april
Uitgeest - Op 5 april, als het 
weer het natuurlijk toelaat, 
organiseert de S.U.S. weer 
haar eerste fi etstocht. Ze be-
ginnen rustig aan. De fi ets-
tocht start vanaf Dorpshuis 
de Zwaan, welke kant ze op 
fi etsen hangt van de wind 
af (het liefst terug voor de 
wind). Vertrokken wordt om  
09.30 uur met een E-bike, on-
derweg wordt ergens koffi e 
gedronken met wat lekkers 
erbij. Iedereen neemt een 
broodje mee, deze eten ze 
onderweg ergens in de na-
tuur op. Op deze manier ko-

men ze op afstanden van ± 
60-70 kilometer. Er zijn mo-
gelijkheden genoeg om elke 
week een andere kant op te 
fi etsen. U fi etst op eigen ri-
sico.
Wekelijks op woensdagmor-
gen (bij goed weer), start om 
09.30 uur (vanuit Dorpshuis 
de Zwaan) tot ongeveer 15.00 
uur. Deelname is gratis, kof-
fi e/thee en wat lekkers zijn 
voor eigen rekening.

Inlichtingen bij Arie Sen-
gers, telefoonnummer 06-
21430570.

Uitgeest - Dit keer een ‘non-
embedded journalism’-ver-
slag. Een ingewikkelde ma-
nier om te zeggen dat mijn 
maat en ik in de nek-aan-nek 
race om het kampioenschap 
verstek moesten laten gaan 
en dat dit verslag moet wor-
den gemaakt op basis van de 
kale scores. Het is niet an-
ders, de kruitdamp moeten 
u en ik er zelf maar bij den-
ken. Maar niet getreurd, wij 
steken een andere keer on-
ze nek wel weer uit. Goed 
om te zien dat onze Lim-
mer vrienden Arie vd Eng en 
Mart Rietjens de vloer aanve-
gen met de ganse A-lijn. Dit 
jaar spelen zij geen rol van 
betekenis waar het gaat om 
het kampioenschap. Volgend 
jaar wellicht? Maar dan moe-
ten wij wel ons ‘regelement’ 
aanpassen op vakanties die 
toch veelvuldig voorkomen 
bij bridge-pensionado’s, zo-
als al eerder betoogd. Arie en 
Mart winnen met ruim 64% 
en dan doe je niet zo heel 
veel verkeerd. In hun kielzog 
scoren Paul vd Meij en Ri-
chard Hoeben ook niet ver-
keerd. Af en toe krijg je het 
idee dat die gasten uit hun 
nek …., maar geef ze geen 
ruimte! En Nellie en Ans? Pas 
gepromoveerd uit de B-lijn, 
en alweer een hoge score. 
Ik vermoed dat ze buiten ons 
zicht bijles krijgen. Het laat 
zich raden van wie!  In de B-
lijn scoren Wim Hoogeboom-
Nico Molenaar als de besten. 

Ook zij zijn als ik het wel heb 
pas gepromoveerd. De man-
nen moeten nu hun schroom 
maar eens afschudden en 
stevig een greep doen naar 
de macht in de B-lijn. Rug 
recht houden, mannen!  Afi jn, 
de zomertijd is ingegaan, het 
weer is omgeslagen naar len-
te-achtig en het spul spuit 
de grond uit, vooral het on-
kruid. De schoffel lonkt. Nu 
nog even snel het kaartsei-
zoen afmaken, effe kijken 
wie kampioen wordt, en dan 
op naar een lange hete zo-
mer. Volgende week weer 
een ‘embedded’ verslag.
A-lijn: 1 Arie vd Eng-Mart 
Rietjens 64,24 ,2 Paul vd Me-
ij-Richard Hoeben 62,50%, 
3 Nellie Modderman-Ans 
Stephan 57,29%;
B-lijn: 1 Wim Hoogeboom-
Nico Molenaar 59,17%, 2 Ed 
de Ruyter-Siem Wijte 55,83%, 
3 Tiny ten Hoeve-Aad Wijte 
55,42%;
C-lijn: 1 Ria Admiraal-Wout 
Admiraal 60,42%, 2/3 Joop 
de Beer-Fieneke de Beer 
53,47%, 2/3 Annie Bleeker-
Ina Woerden 53,47%;
D-lijn: 1 André Hermans-
Bert vd Pol 62,92%, 2 Toos 
Schalk-Jaap Schalk 57,92%, 
3 Alijne Dumas-Han Dumas 
56,25%; 
E-lijn: 1 Ger v Andel-Rob 
de Neef 60,42%, 2/3 Tine-
ke de Groot-Constance Dirks 
55,56%, 2/3 Agnes vd Hoorn 
Jacqueline Hoeben 55,56%.
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Uitgeest - Zaterdag is An-
nemarie den Boer Districts-
kampioen in Amsterdam ge-
worden in de derde divi-
sie. Annemarie den Boer en 
Kim Schelvis hadden zich 
via de voorwedstrijden ge-
plaatst voor deze wedstrijd. 
Tijdens deze wedstrijd doen 
er veel turnsters uit Noord- 
en Oost-Nederland mee. An-
nemarie en Kim begonnen de 
wedstrijd op balk en dit was 
een goede start. Vanaf ronde 
1heeft Annemarie op de eer-
ste plaats gestaan. Annema-
rie heeft, als voorbereiding 
op de halve fi nale, nog wat 
nieuwe elementen op de an-
dere toestellen geturnd. 
Er waren 2 wedstrijden met 
junioren en Unitas was inge-
deeld in de eerste wedstrijd-
ronde. Annemarie is nog een 
wedstrijdronde in Amster-
dam gebleven  om bij de of-
fi ciële uitslag te zijn. Het was 
het wachten meer dan waard.

Kim heeft een goede wed-
strijd geturnd, maar komt op 
brug nog kracht te kort en je 
zag dat de meeste turnsters 
moeite hebben met dit toe-
stel en dat op brug ook het 
verschil gemaakt is.
Annemarie gaat zich nu voor-
bereiden op de halve fi nale 
op 7 mei in Rotterdam. 
Op de foto links Annemarie, 
rechts Kim
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Kookworkshop voor 
cursisten La dolce lingua
Castricum - Als voorproefje 
op de studie- en cultuurreis 
naar Apulië, Zuid-Italië kre-
gen cursisten van taalschool 
La dolce lingua in Castricum 
zaterdag een workshop van 
kokkin Enza Marsella van ho-
tel Albània uit Otranto. 
De kokkin was speciaal over-
gekomen om met de cur-
sisten een driegangen me-
nu te maken met specialitei-
ten uit de keuken van Salen-
to, de streek in het Zuidelijk-
ste puntje van Italië.
Per pakketpost waren een 
acht literblik olio extravergine 
uit Puglia en Salentijnse rode 
wijnen, primitivo en negroa-
maro, alvast vooruit gestuurd. 
Het bereiden van drie ver-
schillende antipasti stond 
als eerste op het program-
ma. Intussen maakten ande-

ren verse orecchiette, als ba-
sis voor één van de twee pri-
mi (voorgerechten). Als se-
condo (hoofdgerecht) wa-
ren er bracciole: dunne plak-
jes kalfsvlees met een vulling 
van geraspte pecorino en pe-
terselie, opgerold gebakken 
met een saus van tomaat. 
Een pasticiotto, een typische 
zoete taart uit de stad Lecce 
vormde het sluitstuk van de 
geslaagde maaltijd. De Zuidi-
taliaanse keuken was zater-
dagavond even heel dichtbij. 

Gelukkig mogen de cursis-
ten zich eind april een week 
lang onderdompelen in de 
rijke taal en cultuur van Italië 
en iedere dag genieten van 
de delicatessen uit de keu-
ken van Enza in Otranto. Fo-
to: Anne Telkers.

Heemskerk - Op 1 en 2 april 
is het feest in de Nederland-
se kassen. In dit weekend 
wordt Kom in de Kas voor 
de veertigste keer georga-
niseerd en kan iedereen ko-
men kijken hoe alles groeit 
en bloeit achter het glas van 
de kas. In regio Heemskerk 
nemen vijf bedrijven deel. 

Kwekerij Sap is een kweker 
van vaste planten, perkplan-
ten en violen, bestemd voor 
particuliere verkoop. Nor-
maal mogen de klanten al-
leen in het verkoopgedeelte 
komen, maar met Kom in de 
Kas kan er een kijkje achter 
de schermen genomen wor-
den in alle kassen. Specia-
le aandacht verdient de uit-
gebreide fototentoonstelling 
hier, verzorgd door de Histo-
rische Kring Heemskerk. 
Bloemist de Duinroos ver-
zorgt de bloemenshow van 
lokale producten bij Kwekerij 
Pletting waar blauwe druiven 
voor de snij worden geteeld. 
De Wit Nerine kweekt Neri-
nes en Astbilbes en op zon-

dag is hier een optreden van 
het koor Vocal Touch. Bij Flo-
ricultura kan men orchideeën 
bewonderen en bij Kwekerij 
H.G.J. Verduin Alchemilla als 
snijbloem en Astilbe als pot-
plant. Bij Verduin wordt ge-
werkt met rolkassen die over 
het gewas heen kunnen wor-
den geplaatst.
Bij De Wit Nerine worden bij-
na vierhonderd tulpenteke-
ningen, gemaakt door de kin-
deren van de basisscholen 
uit Heemskerk tentoonge-
steld. Kinderen kunnen mee-
doen aan een interactieve 
speurtocht waarmee de bele-
ving in de kas wordt vergroot. 
Meedoen aan deze speur-
tocht kan door thuis alvast de 
KomInDeKas app te down-
loaden. Kom in de Kas is een 
uitje voor het hele gezin, lek-
ker in de buurt en gratis. 

De openingstijden zijn van 
11.00 tot 16.00 uur op zater-
dag 1 april en zondag 2 april. 
Parkeren kan beperkt bij de 
bedrijven, advies is om op de 
fi ets te komen.

Mafkikkers in Gemaal 1879
Akersloot - Op zondag 2 
april om 12.00 uur vindt in 
het Gemaal 1879 de ope-
ning plaats van de expo-
sitie Mafkikkers met werk 
van grafi sch kunstenaar 
Harm Noordhoorn. 

Hij toont typografi sche ‘druk-
sels’, waarin onder meer de 
kikker in vele gedaanten, 
van mafkikker tot driftkikker, 
geestig wordt verbeeld.
Castricummer Harm Noord-
hoorn is een meester in het 
combineren van oude gra-
fi sche technieken, materia-

len en vormen. Hij werkt in 
de traditie van de befaamde 
grafi sch kunstenaar Hendrik 
Werkman. Anders dan zijn 
voorgangers brengt Noord-
hoorn humor in. 

De opening van Mafkikkers 
wordt verricht door dichter 
Arthur Lava, die als literai-
re mafkikker enige reputatie 
geniet. 
Gitarist Marcel Nooij laat het 
gemaal zinderen met muziek 
waar iedereen verkikkerd op 
is. Tot en met 28 mei, elke 
zondag van 13.30 tot 16.30 

uur op de Fielkerweg 4 in 
Akersloot. 

Informatieavond over 
mindfulness in Uitgeest
Regio - Nederland staat 
vierde op de lijst ‘gelukkige 
landen’ van de VN. Het gaat 
steeds beter maar tegelijker-
tijd voelen meer mensen zich 
steeds slechter. Hoe kan dat? 
Te veel druk, te veel keuzes 
en te veel moeten, maakt on-

zeker en somber. Met pieke-
ren en slecht slapen tot ge-
volg. Dat vraagt om een an-
dere benadering: mindful-
ness bijvoorbeeld. Maar wat 
houdt dat precies in? Is het 
zweverig? Hoe werkt het? Is 
het iets voor iedereen? 

Annelies Blom is professio-
neel mindfulnesstrainer met 
beide voeten stevig op de 
grond. 

Op woensdag 5 april organi-
seert zij een info-avond over 
mindfulness in Dorpshuis De 
Zwaan, Middelweg 5 in Uit-
geest. Aanvang 19.30 uur, 
toegang 7,50 euro. Verder le-
zen op Blomcoaching.nl. Re-
serveren via info@blomcoa-
ching.nl of via 06-24447688.

Madama Butterfl y - The 
Royal Opera

Puccini’s Madama Butter-
fl y is een van de meest po-
pulaire opera’s, met betove-
rende muziek en een hart-
verscheurend verhaal van 
een liefhebbende jonge gei-
sha die wordt achtergelaten 
door haar Amerikaanse echt-
genoot. 

De veelgeliefde sopraan Er-
monela Jaho zingt de titel-
rol voor het eerst in Covent 
Garden, in de prachtige pro-

ductie van Moshe Leiser en 
Patrice Caurier. De exoti-
sche beeldspraak van de Na-
gasaki setting is geïnspireerd 
door het 19e-eeuwse Wes-
terse geromantiseerde beeld 
van Japan. Puccini’s muziek 
brengt de ochtendvogels tot 
leven, het ritueel van een 
bruiloft en de verleiding door 
marine offi cier B.F. Pinkerton, 
gezongen door de jonge te-
nor Marcelo Puente, van zijn 
jonge, onschuldige bruid. 

In 1947 ontmoet Seretse 
Khama, de prins van Botswa-
na, Ruth Williams, een Lon-
dense kantoorbediende. 

Bevrijd door de sociale ver-

A United Kingdom
anderingen van vlak na de 
oorlog voelen ze zich direct 
tot elkaar aangetrokken: zij 
door zijn hoop op een betere 
wereld, hij door haar verlan-
gen deze wereld te omarmen. Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Madama Butterfly 

 The Royal Opera
vrijdag 18.45 uur

zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur
A United Kingdom

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 16.00 & 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Beauty and the Beast - 3D

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

woensdag 15.30 uur
Beauty and the Beast - 2D

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur  maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 21.00 uur

Het Verlangen
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

dinsdag 14.00 uur  woensdag 18.45 uur
Hidden Figures

vrijdag 21.15 uur
Moonlight

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 18.45 uur  zondag 13.30 uur

Lion
zondag 11.00 uur

Down to Earth
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 15.30 uur
De Smurfen en het verloren dorp - 3D

zondag 11.00 uur
De Smurfen en het verloren dorp - 2D

zaterdag 13.30 uur
Spokenjagers

Programma 30 maart t/m 5 april 2017
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Een boekje voor Emma

Castricum - De dochter van 
Piet Bouma (69) was in ver-
wachting en zij zou een echo 
laten maken om te kijken of 
het een jongen of een meisje 
werd. De nacht ervoor werd 
Piet wakker en hij wist zeker 
dat het een meisje zou wor-
den. Mooi nieuws want er 

waren al drie kleinzoons. Te-
gelijk fl itste er een verhaaltje 
door zijn hoofd. ,,Ik ben op-
gestaan en heb het voor mijn 
kleindochter opgeschreven. 
het verhaal gaat over een 
kikkerprinsesje.” Ondertus-
sen is de kleine Emma gebo-
ren. Piet woont zelf in Heer-
hugowaard en zijn klein-
dochter in Castricum.
Rob van Barneveld heeft het 
boekje op fraaie wijze geïllu-
streerd. Tien procent van de 
opbrengst van de verkoop 
van het boekje gaat naar de 
Stichting Kindia. Deze stich-
ting ondersteunt in India in 
kleine projecten weeskinde-
ren, maar ook kinderen met 
een lichamelijke of verstan-
delijke beperking. ,,Ik ben 
van plan om nog meer te 
schrijven. Sterker nog, het 
vervolg is al klaar.” Het boekje 
kost tien euro en kan besteld 
worden via pmhbouma@hot-
mail.com.

JPTeens pakt uit in theater
Castricum - Op 11 en 12 
april speelt de groep JPTeens 
de nieuwe musical: Tarzon 
Stage in het Kennemer The-
ater in Beverwijk. 
Het Jac. P. Thijsse Colle-
ge heeft al zes jaar lang een 
musicalgroep die elk jaar een 
productie in de aula neerzet 
onder leiding van de docen-
ten Mirjam Spijker en Rol-
ien Eikelenboom. De groep 
bestaat uit leerlingen van de 
brugklas tot en met de zes-

de klas. Voor deze produc-
tie moest elke leerling au-
ditie doen, ook kinderen die 
al eerder aan een productie 
hebben meegedaan. 
De repetities zijn in volle 
gang en er wordt hard ge-
werkt aan zang, dans en spel. 
Kaarten zijn te koop via www.
kennemertheater.nl. 
De voorstellingen vinden 
plaats op: dinsdag 11 april 
om 20.00 uur en woensdag 
12 april om 19.30 uur.

Praten met VVD over bioscoop 
Castricum - De VVD is op de 
laatste vrijdag van de maand 
weer aanwezig in club Ma-
riz tussen 16.00 en 17.00 uur. 
Dit keer wil de partij van ge-
dachten wisselen met inwo-
ners over Corso, de bioscoop 
in het dorp. 
De exploitant is van mening 
dat nieuwbouw of verbouw 

en uitbreiding noodzakelijk 
zijn en de VVD hoort graag 
van de inwoners wat zij daar 
van vinden. Gezocht wordt 
naar antwoorden op vragen 
als wat is een ideale plek, 
moet de bioscoop onder-
deel zijn van een totaalvoor-
ziening met bijvoorbeeld een 
nieuw zwembad. 

Informatie 
aansluiting A9
Regio - Het ontwerp be-
stemmingsplannen aanslui-
ting A9 voor Heiloo en Cas-
tricum liggen ter inzage tot 3 
mei. 
Wie wil, kan een zienswijze 
op het bestemmingsplan in-
dienen. Om betrokkenen zo 
goed mogelijk te informe-
ren wordt een inloopavond 
georganiseerd waarbij des-
kundigen van de gemeen-
ten Heiloo en Castricum en 
de Provincie Noord-Holland 
aanwezig zijn om de vragen 
te beantwoorden. Ook de 
nieuwste fi lm over de aan-
sluiting A9 is te zien. Deze 
keer is er extra aandacht voor 
het thema natuur. De inloop-
avond is woensdag 29 maart 
van 19.00 tot 21.00 uur in het 
Fletcher Hotel Heiloo aan de 
Kennemerstraatweg 425 in 
Heiloo. Men kan op elk mo-
ment binnenlopen.

Gaaf speelt in Vriendschap
Akersloot - Coverband Gaaf speelt op 1 april in De Vriend-
schap, een vijfkoppige band met Nederlandstalige nummers 
aangevuld met Engelstalige klassiekers van U2, David Bowie, 
Pink Floyd et cetera. Zij spelen voor de lol en dat is terug te 
zien in hun performance; er wordt een feestje gebouwd. Aan-
vang 21.30 uur, entree gratis.

Castricum - Tijdens de 
eerstvolgende open dag van 
de Werkgroep Oud-Castri-
cum op zondag 2 april is voor 
de laatste keer de fototen-
toonstelling te bezichtigen 
met als onderwerp ‘Oud over 
Nieuw’. Voor deze tentoon-
stelling heeft werkgroeplid 
Peter Levi de historie in het 
heden geplaatst. Omdat het 
niet altijd duidelijk is waar 
bijvoorbeeld gesloopte pan-

den op oude foto’s precies 
stonden, zijn de oude afbeel-
dingen op nieuwe foto’s ge-
monteerd. 
Het is de bedoeling dat be-
zoekers eerst raden waar de 
foto’s betrekking op hebben. 
Aan het eind van de tentoon-
stelling volgen de antwoor-
den en een beschrijving van 
de oude foto’s. In De Duyn-
kant aan de Geversweg 1b 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Wereldwijde vraagstukken
Castricum - Op 30 maart 
vindt op het Jac. P. Thijs-
se College het Worldschool 
event plaats. Worldschool 
is een organisatie die leer-
lingen van 5 havo en 6 vwo 
in de gelegenheid stelt om 
te werken voor echte op-
drachtgevers en projecten 
van mensen over de he-
le wereld. Opdrachtgevers 
werken in en voor ontwik-
kelingsprojecten in Afri-
ka, Azië, Zuid- en Midden-
Amerika en Europa. Leerlin-
gen uit de hoogste klassen 
havo en vwo uit heel Ne-
derland maken op basis van 
deze opdrachten hun pro-
fi elwerkstuk en behandelen 
daarin verschillende kwes-

Castricum - Van 8 april tot 
28 mei exposeren de Cas-
tricumse Marion de Jonge, 
Truus Quax en Marian  Smul-
ders beeldende kunst bij de 
herenkapper Jeunesse op 
het Kooiplein.

Expositie bij
de kapper

ties. Ook vindt een aantal pro-
jecten plaats in Oeganda, Ne-
pal en Mozambique. Dit leidt 
niet alleen tot een profi elwerk-
stuk dat een hoge maatschap-
pelijke waarde heeft, het levert 
ook zeer betrokken leerlingen 
op. Tijdens het Worldschool 
event zullen deze leerlingen 
hun profi elwerkstuk en daar-
mee hun aanbevelingen pre-
senteren aan opdrachtgevers, 
vertegenwoordigers van Ne-
derlandse ministeries en Afri-
kaanse studenten van de Eras-
mus Universiteit. Het congres 
wordt geopend door de am-
bassadeur van Oeganda, me-
vrouw Blaak. Ook burgemees-
ter Mans zal de genodigden 
toespreken.

Heiloo - Op donderdag 6 
april vindt een groensafa-
ri plaats op Landgoed Wil-
librordus in Heiloo. Belang-
stellenden worden rondge-
leid en gevraagd mee te den-
ken over de groene inrich-
ting van het Landgoed. De  
groensafari begint om 13.00 
uur in Theeschenkerij de 
Trog aan de Bullaan 4 in Hei-
loo. Aanmelden via info@de-
groenereiger.nl.

Groensafari 
Willibrordus 
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DTS wint subtopper
Castricum -  In een enerve-
rend duel was het uiteinde-
lijk de gevaarlijke spits Jor-
di Bitter die opnieuw beslis-
send was en DTS 3 punten 
bezorgde. Maar de ploeg uit 
Oudkarspel had de handen 
al mogen dichtknijpen als ze 
met een punt waren vertrok-
ken vanaf de Puikman.
Met name het eerste kwar-
tier liet Vitesse DTS alle hoe-
ken van het veld zien. Al in 
de tiende minuut kwam de 
thuisploeg op voorsprong na 
een doelpunt van Mats Laan. 
De laatste tien minuten van 
de eerste helft waren ge-
heel voor de thuisploeg. Na 
een afgeslagen aanval pik-
te Nick van de Ven de bal op, 
passeerde op snelheid enke-
le verdedigers in het penalty-
gebied en legde de bal pri-
ma terug op Jort Kaandorp, 
die beheerst scoorde: 2-0. Na 
rust werd binnen een tijdbe-
stek van twaalf minuten de 
stand van 2-0 omgebogen 
in 2-3. DTS probeerde daar-
na de voorsprong te vergro-

ten maar Vitesse wist zich te-
rug in de wedstrijd te knok-
ken. In de 72e minuut leidde 
dat tot de gelijkmaker, toen 
Robin Bakker hard uithaal-
de en Gerjan Stet kansloos 
liet: 3-3. Nadat eerst keeper 
Tom Laan in de 87e minuut 
DTS nog van een voorsprong 
had afgehouden, ging het 
mis na een afgeslagen aan-
val van Vitesse over links. Uit 
de daaropvolgende counter 
moesten de te ver opgeruk-
te verdedigers van de thuis-
ploeg in de achtervolging op 
de snelle rechterspits, die 
door een onnodige zet in de 
rug van Tanno van de Berg-
he ten val kwam in het straf-
schopgebied.  De scheids-
rechter zag daarin een penal-
ty die door topscoorder Jor-
di Bitter feilloos werd binnen-
geschoten: 3-4 Uiteindelijk 
was het opnieuw Jordi Bitter 
die van de geboden ruimte 
profiteerde en zijn grote klas-
se liet zien en zijn tweede op-
eenvolgende hattrick voltooi-
de: 3-5.

Castricum - De uitwedstrijd 
bij ZSGO/WMS in het begin 
van het seizoen was het eni-
ge smetje in de eerste com-
petitiehelft via een 1-0 ne-
derlaag. FC Castricum was 
dus uit op revanche tegen 
de wisselvallige Amsterdam-
mers. De ruime overwinning 
op HCSC bleek een positieve 
uitwerking te hebben gehad, 
want FCC speelde met veel 
meer zelfvertrouwen dan in 
de voorgaande wedstrijden. 
De flitsende start bracht al 
snel succes toen in de zeven-
de minuut Sebastiaan Weber 
met een mooie dieptepass 
Maarten van Duivenvoorde 
bereikte, die prima voorzet-
te en Elario Zweet kon de 1-0 
aantekenen.  
Na twintig minuten was het 
weer raak. Bob van der Waal 
reageerde alert op een fout 
in de ZSGO-defensie en stel-
de Elario Zweet in staat zijn 
tweede van de dag te scoren. 
Het werd voor rust zelfs nog 

3-0 toen Sebastiaan Weber 
Carlo Vrijburg de ruimte in-
stuurde die keurig afrondde. 
Hoewel de wedstrijd beslist 
was, werd de tweede helft 
toch nog enerverend, maar 
niet altijd in positieve zin. Zo 
liep Ramon Miccoli een half 
uur voor tijd een dubieuze 
rode kaart op en moest Bart 
Settels na een onbestrafte el-
leboogstoot met een gebro-
ken neus het veld verlaten. 
Omdat Castricum al drie keer 
had gewisseld, kwam het met 
negen man te staan en dat 
gaf ZSGO uiteraard aanlei-
ding met man en macht aan 
te vallen, zonder echt kansen 
te scheppen en de counters 
van hadden eigenlijk voor 
een monsterscore moeten 
zorgen. Het bleef bij een tref-
fer van Maarten van Duiven-
voorde, die vanaf eigen helft 
richting ZSGO-doelman kon 
vertrekken en deze ook kans-
loos liet, 4-0. Zaterdag volgt 
het bezoek aan OFC.

Lotte redt de 
eer rugbyers

Castricum - De dames van 
Cas-RC reisden afgelopen 
zondag naar Breda. Vanaf het 
begin van de wedstrijd deel-
den de rugbyers uit Brabant 
de lakens uit . Ze wisten dat 
de Duinranders met drie da-
mes in ondertal waren en 
zochten dus  behendig  en 
slim in elke aanval hun vrije 
mensen op. Zo scoorden 
Breda er lustig op los. Lot-
te Brink scoorde de enige try 
voor Castricum een redde de  
eer. Het werd uiteindelijk 97-
5. Op de foto, gemaakt door 
Linde v.d. Velden, Lotte Brink 
in een verdedigende actie. 
Volgende week zondag spe-
len de dames thuis om 13.00 
uur op Wouterland.

Nogmaals champagne voor Meervogels
Akersloot - Na vorig week-
end het kampioenschap al 
binnen te hebben gesleept, 
stond zaterdag de inhaal-
wedstrijd tegen Tornado 2 in 
sporthal de Lelie op het pro-
gramma. Dit was de laatste 
wedstrijd van het zaalsei-
zoen. 
In het begin van de wedstrijd 
liet Meervogels zien dat zij 
de ware kampioen zijn van 
de eerste klasse; een 5-0 
voorsprong. Tornado noteer-
de na dertien minuten hun 
eerste doelpunt. Daarna had 
de uitploeg iets meer zelfver-
trouwen en kwamen terug 
tot 8-4. De kersverse kampi-
oen was ook niet echt scherp 
meer in de afronding en ging 
mee in het spel van de te-
genstander. Op het score-
bord werd met rust 11-6 ge-
zet. Naarmate de tijd daarna 
doortikte kwam de uitploeg 
nog gevaarlijk dichtbij tot 17-
16. Meervogels drukten door 
en scoorden twee keer ach-
terelkaar. De eindstand werd 
21-18 en de champagnefles 
kon weer worden ontkurkt.

balsponsor:  CHRIS SCHILDER PERKGOED SPECIALIST
  

pupil v.d. week:  BAS VAN VLIET (keeper Limmen JO13-3)

Zondag 2 april 14.00 uur:

Limmen  -  Hercules Zaandam
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Gratis tekenpas van 
Landschap Noord-Holland

Regio - Het is volop lente en 
iedereen trekt er op uit om te 
genieten van de natuur. Maar 
het is oppassen geblazen, 
want ook de teken zijn weer 
actief. Deze kleine beest-
jes kunnen voor veel ellende 
zorgen. Jaarlijks lopen ruim 1 
miljoen mensen een teken-
beet op. Landschap Noord-
Holland stelt 10.000 gra-
tis tekenpassen beschikbaar 
voor iedereen die naar buiten 
gaat. Deze pas is een effec-
tief preventiemiddel dat be-
smetting door een teek kan 
beperken.  
Een tekenpas blijkt nog al-
tijd een van de beste en 
meest veilige manieren te 
zijn om een teek te verwijde-
ren. Dankzij het handige cre-
ditcardformaat is de teken-
pas makkelijk mee te nemen 
in de portemonnee en zijn 
mensen altijd voorbereid. Bo-
vendien heeft de pas een in-
keping om zowel volwassen 
als jonge teken snel en soe-
pel te verwijderen. Inwoners 

van Noord-Holland kunnen 
de pas vóór 14 april aanvra-
gen op landschapnoordhol-
land.nl/tekenpas.
Meer informatie over de 
risico¹s en de beste bescher-
mingsmaatregelen is te vin-
den op: www.lymevereniging.
nl of www.rivm.nl/tekenbeet.
De Week van de Teek vindt 
plaats van 3 tot en met 7 
april. In deze week bren-
gen allerlei groene organisa-
ties teken, tekenbeten en de 
risico¹s van tekenbeten on-
der de aandacht.

Start inschrijven op 
nieuwbouwwoningen

Akersloot - Op woensdag 
29 maart start in hotel Van 
der Valk de inschrijving voor 
Starting@home, het nieuw-
bouwproject aan de Startin-
gerweg, ten noorden van het 
Tulpenlaantje. Van 18.00 tot 
19.30 uur kunnen belang-
stellenden informatie inwin-
nen en een inschrijfformu-

lier ophalen voor de wonin-
gen. Gebiedsregisseur Swe-
co, architectenbureau Min2 
bouw-kunst en aannemer De 
Geus Bouw zijn er om vragen 
te beantwoorden. Belang-
stellenden kunnen tot uiter-
lijk 8 april hun interesse ken-
baar maken via het inschrijf-
formulier.

Vrijwilligerswerk, 
maar wel vrij zijn

Castricum - Vrijwilligers zijn 
de spil van Welzijn Castricum. 
Welzijn komt graag in con-
tact met mensen die iets wil-
len doep, zoals iemand ge-
zelschap houden, wandelen 
met of zonder rolstoel, bood-
schappen doen, vervoer naar 
sociale activiteit of zieken-
huis, werken in de tuin en 
dergelijke.
Voor het RIBW Parklaan (be-
geleid zelfstandig wonen) 
wordt een ondernemende 
sportliefhebber met een fl in-
ke dosis humor en inlevings-
vermogen gezocht die het 

leuk vindt samen met bewo-
ners sportactiviteiten te orga-
niseren en deze uit te voeren. 

En er wordt gezocht naar ie-
mand die twee keer per week 
samen met de bewoners een 
warme maaltijd verzorgen. 
Dit houdt in een boodschap-
penlijst maken, de bood-
schappen halen,  de maaltijd 
bereiden, tafel dekken, sa-
men eten en opruimen. Meer 
informatie via 0251-656562. 
De vacaturebank is ook te 
vinden op www.vrijwilligers-
werkcastricum.nl.

Stuurgroep Verbinding 
A8-A9 tegen tunnelvariant
IJmond - De leden van de 
stuurgroep Verbinding A8-
A9, die bestaat uit bestuur-
ders van de gemeenten, Ver-
voersregio en Rijkswater-
staat, zijn unaniem tegen het 
toevoegen van de tunnelva-
riant voor het Nul-plusalter-
natief. 

Dit werd vrijdag 24 maart tij-
dens het stuurgroepover-
leg kenbaar gemaakt aan de 
voorzitter van de stuurgroep, 
gedeputeerde Elisabeth Post. 
Het onderwerp stond op de 
agenda vanwege het voorne-
men van Gedeputeerde Sta-
ten (GS) om de tunnelvariant 
toe te voegen aan de plan-
studie. Gedeputeerde Post 
gaat met de uitspraak van de 
stuurgroep terug naar GS en 
Provinciale Staten.
Op 10 maart maakten GS be-
kend voornemens te zijn een 

tunnelvariant toe te voegen 
aan de planstudie Verbinding 
A8-A9. Dit naar aanleiding 
van behandeling in de Sta-
tencommissie Mobiliteit en 
Financiën van 2 maart.
Voor het verbeteren van de 
route tussen de A8 en de 
A9 worden, naast het Nul-
plusalternatief, nog twee al-
ternatieven onderzocht: het 
Heemskerk- en het Golf-
baanalternatief. Voor deze 
drie alternatieven wordt mo-
menteel onderzocht wat de 
effecten zijn op het verkeer, 
het milieu, de economie en 
de landbouw. Al deze onder-
zoeken vormen met elkaar 
de Milieu Effect Rapporta-
ge (MER). De stuurgroep wil 
eerst de uitkomsten van de 
MER afwachten, voordat ze 
een besluit voorbereid over 
het vervolg van de planstu-
die.

Castricum - Een pimpelmees die tijdens een mooie lentedag 
een bad neemt in de tuin is niet bijzonder, maar de foto die 
Wim Revers van het tafereeltje maakte is dat wel.

Reumafonds haalt 
ruim 8.500 euro op

Castricum - Het Reumafonds bedankt alle collectanten, co-
mitéleden en bewoners in Castricum voor hun grote inzet en 
bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte 
is in Castricum in totaal 8.518,88 euro opgehaald. Met deze 
donaties fi nanciert het Reumafonds wetenschappelijk onder-
zoek om reuma te bestrijden.

Castricum - Op zaterdag 8 
april vindt er weer een Re-
pair Café plaats in De Bak-
kerij; een mooi moment om 
eens langs te komen met ka-
potte spullen en deze samen 
met vrijwilligers te repareren. 
Denk aan reparaties aan kle-
ding of ander textiel. De tex-
tielvrijwilligers vinden het ook 
leuk om adviezen te geven bij 
haak- of breiwerk. Verder 
worden kleine elektrische en 
huishoudelijke apparaten ge-
repareerd en wordt advies 
bij computerproblemen ge-
geven. Tot slot is er advies 
bij fi etsreparaties. Dit   Repair 
Café is toegankelijk voor jong 
en oud. De openingstijden 
zijn 13.00 tot 16.00 uur.

Repair Café

Stemmen op 
Duinfeest?

Castricum - De Vrijwilligers 
van Welzijn Castricum orga-
niseren weer een duinfeest 
voor de vluchtelingen die in 
Castricum zijn komen wonen 
en andere inwoners van de 
gemeente Castricum. 

De Rabo Clubkas wil hen 
daarbij fi nancieel onder-
steunen. Maar daar is hulp 
bij nodig. Rabobank Noord-
Kennemerland draagt het 
verenigingsleven in de re-
gio een warm hart toe via 
de Clubkas. De klanten van 
deze bank mogen meebe-
slissen welke doelen onder-
steund worden. Iedere par-
ticuliere klant van Rabobank 
Noord-Kennemerland van 
achttien jaar of ouder ont-
vangt eind maart een stem-
kaart met een stemcode. 
Van dinsdag 28 maart tot en 
met 10 april kan hiermee ge-
stemd worden.

Castricum - Zondag 2 april 
zal het Nederlands kampi-
oenschap Voetbal Talenten 
Toernooi onder negen jaar 
plaatsvinden bij FC Castri-
cum. 

2 teams vanuit het hele land, 
die zich via kwalifi catie heb-
ben moeten plaatsen, zullen 
in acht poules van vier clubs 
en daarna fi nalepoules en fi -
nalewedstrijden gaan uitma-
ken wie zich kampioen van 
Nederland mag noemen. 
De openingsceremonie be-
gint om 9.30 uur, waarna om 
10.00 uur de strijd zal los bar-
sten. De entree is gratis.

Kampioenen
onder de negen 
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1 april in De Bonte 
Vivant met April Fools
Uitgeest - Nee, het is geen 
grap. Of wel? Als je niet komt 
zal je het nooit weten… Spe-
ciaal voor 1 april in De Bonte 
Vivant hebben Erwin Kollaard 
en Rudi “Clappy”  Botticher 
een aantal muzikale vrienden 
en een vriendin om zich heen 
verzameld om een eenmalig 
optreden te verzorgen in De 
Bonte Vivant.
Erwin en Rudi hebben hun 
muzikale sporen in de regio 
en daarbuiten al ruimschoots 
verdiend met bands als Sud-
den, Mindfield, Outplay en JJ 
& The Fat Cats.
Zij laten zich muzikaal verge-
zellen door Bob Maarse (Bob 
and The Blue Band, JJ & The 
Fat Cats), die voor de gele-
genheid bas speelt, Wou-
ter Klaase (o.m. Hank Dus-
sen) op toetsen, Marc Schij-
en (ook o.m. Hank Dussen) 

op drums en de wonderscho-
ne Samantha van Son die 
beschikt over een stem als 
Anouk en Ilse de Lange en 
die op het moment zang stu-
deert aan PACT Amsterdam.
Kortom: er staat de nodige 
ervaring en talent op het po-
dium van De Bonte Vivant! Er 
zal een breed scala aan be-
kende (en soms minder be-
kende) nummers voorbij ko-
men vanaf 1960 tot nu met af 
en toe een knipoog en vooral 
met veel lol.
De April Fools gaan rond 
21:30 van start. Zorrug dat je 
d´r bij bent in De Bonte Vi-
vant!

Mocht je De Bonte Vivant 
niet kennen (wat bijna niet 
voor te stellen is): je vindt De 
Bonte op de Middelweg 180 
in Uitgeest. 

Rabo Lenteborrel druk bezocht
‘Uw betrokkenheid is 

iets om trots op te zijn’
IJmond - De Rabobank Len-
teborrel stond dit jaar in het 
teken van vitaliteit. Hoofdgast 
was voormalig topjudoka 
Edith Bosch. De bijeenkomst 
in het Rabobank IJmond Sta-
dion trok meer dan 150 be-
stuurders van lokale vereni-
gingen en stichtingen.

Het zijn geen gemakkelijke 
tijden voor de clubs. Spon-
sorinkomsten lopen terug, de 
overheid trekt zich terug als 
subsidieverstrekker en het 
wordt steeds lastiger om vrij-
willigers te vinden. ,,Dat baart 
ons zorgen, want de vereni-
gingen en stichtingen zor-
gen voor sociale cohesie en 
zijn daarom van groot maat-
schappelijk belang’’, zei di-
rectievoorzitter Jakob Klom-
pien in zijn welkomstwoord. 
,,Ik ben dan ook blij dat de 
Rabobank onlangs een con-
venant heeft getekend dat 
erin voorziet om clubs bij te 
staan met kennis en kunde. 
Dat is waar wij ons in onder-
scheiden. Het is belangrijk 
om elkaar vast te houden in 
de tijden die gaan komen.’’
Op het gebied van sponso-
ring is Rabobank IJmond 
meerjarige samenwerkin-
gen aangegaan met onder 
andere de harddraverijver-
enigingen, de hockeyclubs 
en betaald voetbalclub Tel-
star. Maar andere organi-
saties staan zeker niet bui-
tenspel, benadrukte Klom-
pien. Voor projecten die de 
werk- en woonomgeving in 
de IJmond versterken is jaar-
lijks 250.000 euro beschik-
baar via het Rabo DichtbijF-
onds. Daarnaast verdeelt de 
bank zo’n 40.000 euro onder 
de clubs die deelnemen aan 
de Rabo Fietsdag. De afgelo-
pen drie jaar hebben hier al 
meer dan 11.500 IJmonders 
aan meegedaan. 
Na het welkomstwoord stel-
de financieel adviseur Ru-
ben Hulsbergen het MKB-

team van Rabobank IJmond 
voor. ,,Wij willen graag met 
u meedenken en samen de 
uitdagingen aangaan waar u 
als verenigingen voor staat. 
Uw betrokkenheid is iets om 
trots op te zijn.’’ Vervolgens 
was het woord aan Edith 
Bosch, meervoudig medail-
lewinnaar op de Olympische 
Spelen in Sydney, Athene, 
Peking en Londen. Zij hield 
een inspirerend verhaal over 
haar topsportcarrière, maar 
ook over het belang van het 
verenigingsleven.
,,In het begin draaide het op 
mijn club helemaal niet om 
presteren’’, vertelde Bosch. 
,,Plezier maken, daar ging het 
om. Ik heb mij pas op latere 
leeftijd gerealiseerd hoeveel 
vrijwilligers er iedere week 
voor nodig waren om de ver-
eniging draaiende te hou-
den. Die mensen hebben er-
voor gezorgd dat ik kon uit-
groeien tot een sporter met 
een Olympische droom. Win-
nen doe je nooit alleen. Daar 
is een team voor nodig. Dat 
geldt ook voor het vereni-
gingsbestuur. Dingen luk-
ken pas als je er samen voor 
gaat. Zorg dus dat je vertrou-
wen hebt in elkaar, conflic-
ten samen oplost, betrokken-
heid toont en verantwoorde-
lijkheid neemt. En durf suc-
cessen te vieren. Geef el-
kaar complimenten, want 
het is heel bijzonder wat jul-
lie doen!’’
Tijdens de Lenteborrel vond 
tevens de aftrap plaats van 
de inschrijving voor de Rabo 
Fietsdag. Ilse Moerkerk, al ja-
ren de drijvende kracht ach-
ter het evenement, laat weten 
dat de inschrijvingen binnen-
stromen. ,,Er hebben zich al 
meer dan zeventig verenigin-
gen aangemeld. Mijn advies 
is om niet te lang te wachten, 
want er kunnen maximaal 
vierduizend mensen deelne-
men op zondag 11 juni.’’

Vieringen in 
O.L.Vrouwe Geboorte

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:

Woensdag 29 maart: 19.00 
uur H. Eucharistieviering in 
de kapel.
Vrijdag 31 maart: 15.00 uur 

Kruisweg; 19.00 uur H. Eu-
charistieviering in Geester-
heem en na afloop is er kof-
fiedrinken.
Zaterdag 1 april: geen vie-
ring.
Zondag 2 april: 09.00 uur 
H. Eucharistieviering m.m.v. 
Laus Deo met kinderkerk en 
koffiedrinken in de Klop.

Uitgeest - Op zaterdag 1 
april organiseert Unitas Uit-
geest de Onderlinge Wed-
strijden in sporthal de Meet 
aan de Castricummer weg in 
Uitgeest. De selectieturnsters 
starten om 9.30 uur met hun 
turnwedstrijd; om 12.15 uur 
starten de Jong talent- en re-
creatie meisjes. Er is een de-
monstratie en natuurlijk een 
grote tombola en de catering 
staat klaar. 
Publiek is van harte welkom, 
de toegang is gratis.

Onderlinge 
wedstrijden 

Unitas

Uitgeest - Woensdag 5 april 
houdt de Stichting Uitgees-
ter Senioren weer een bingo-
middag in De Zwaan. Op de-
ze middag kunt u prachtige 
prijzen winnen en het is elke 
keer weer gezellig.
Zaal open om 13.30 uur, aan-
vang 14.00 uur. Kosten 4,50 
voor een bingokaart. Er wor-
den 3 ronden gespeeld. Voor-
af opgeven is niet nodig.

Bingo

Uitgeest - Zaterdagmid-
dag rond half drie kwam een 
oudere dame ten val op de 
Voorvenstraat. Zij was ge-
struikeld bij het overste-
ken en liep een hoofdwond 
op. Zij werd ter behandeling 
per ambulance overgebracht 
naar het ziekenhuis.

Vrouw valt

Uitgeest - Vorige week 
maandagochtend om kwart 
over zeven schoot een aan-
hangwagen los van een be-
drijfsauto in de bocht op de 
Kleis. De aanhanger kwam 
vervolgens in aanrijding met 
een tegemoetkomende per-
sonenauto. De personenau-
to raakte dusdanig bescha-
digd, dat deze moest worden 
afgevoerd.

Aanhangwagen 
schiet los
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Zondag 2 april: 
Lakeside Blues festival

Uitgeest - Diegenen die van 
de pure sfeer van livemuziek 
houden, kunnen op zondag 2 
april weer hun hart ophalen 
tijdens het vierde Lakeside 
Blues Festival dat gehouden 
wordt in de café’s in het cen-
trum van Uitgeest. Dan klin-
ken van 15.00 tot 22.00 uur 
meeslepende blues-akkoor-
den uit de Bluesrock, Missis-
sippi blues en Chicago blues 
etc.  
De initiatiefnemers Theo 
Tromp en Ronald Plant is het 
dit jaar weer gelukt een zéér 
gevarieerd programma sa-
men te stellen. 
Deelnemende bands zijn: 
Bluesfellas (Utrecht), Smokin 

Dynamite (Lelystad), Blues-
bende (Drente), The Ash-
grove (regio Alkmaar), E.B. 
Bluesband (Zaanstreek) en 
Ruben Hoeke).

Als hoofdact staat Ruben 
Hoeke die met zijn 25 ja-
rig jubileum toert door Ne-
derland en daarbuiten. Ru-
ben heeft de organisatie zelf 
benaderd omdat hij tijdens 
de eerste editie van Lakesi-
de Blues daar ook heeft ge-
staan en het toen zo gewel-
dig vond.
Om de organisatiekosten 
enigszins te dekken, wordt 
een bescheiden entreegeld 
gevraagd. 

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De maand maart laat hele mooie ochtenden zien met geweldige zonsopgangen. 
Op de foto het Uitgeestermeer met op de achtergrond de haven. Foto en tekst: Ger Bus

Stedenwandeling S.U.S.: 
het mooie Dordrecht

Uitgeest - Woensdag 12 
april organiseert de Stich-
ting Uitgeester Senioren een 
stedenwandeling naar Dor-
drecht. Dordrecht blijft een 
aantrekkelijke bestemming. 
Er is alweer een paar keer om 
gevraagd. Dordrecht is ge-
sticht aan de oever van de 
belangrijke waterwegen Ou-
de Maas, Beneden-Merwede 
en Noord. In 1220 verleen-
de graaf Willem I het stads-
rechten. De handelsstad 
werd bezocht door kooplie-
den en schepen op weg naar 
Noord Duitsland. Dordrecht 
verwierf ook het stapelrecht. 
Dit betekende dat produc-
ten die langs de stad werden 
vervoerd, er te koop aange-
boden moesten worden. Zo 
was Dordrecht eeuwenlang 
de belangrijkste en machtig-

ste havenstad van Holland, 
tot het in de 16e eeuw voor-
bijgestreefd werd door Am-
sterdam en Rotterdam. De 
havenbuurten zijn nog vrijwel 
ongeschonden. Een wande-
ling door het oude centrum 
laat Dordrecht kennen als 
een rustige stad met plekken 
van weemoedige verstilling, 
zoals het plein bij de Gro-
te Kerk en de haven aan de 
Voorstraat.

Woensdag 12 april, vertrek 
vanaf station Uitgeest om 
09.07 uur. Terug in Uitgeest 
om ongeveer 18.00 uur. Kos-
ten 2,- Reiskosten zijn voor 
eigen rekening. Eigen lunch 
meenemen. Gids: Wim Weber 
(invaller voor Wim de Wit). 
Opgeven bij de S.U.S., tele-
foonnummer 319020.

Eerste zondagsteam van de Dog 
gaat voor handhaving

Uitgeest - Nadat drie jaar 
op rij het kampioenschap 
binnen werd gehaald zal er 
hoogstwaarschijnlijk dit jaar 
een pas op de plaats moe-
ten worden gemaakt door de 
mannen van de Dog 1.  In de 
(zware) tweede klasse zal er 
op een beduidend hoger ni-
veau worden gepeeld dan de 
afgelopen seizoenen het ge-
val was.

De samenstelling van het 
team is ongewijzigd ge-
bleven en bestaat uit Je-

roen Duinmaijer, Mark Bo-
nekamp, Robin van Rijssel, 
Frank Klein,  Menno Kuik, 
Marco Zoeteman en “Good-
old” Don van der Kleij.  Deze 
laatste heeft besloten dat het 
zijn laatste jaar zal worden, 
dus hoopt Don nog één sei-
zoen de sterren van de hemel 
te spelen zodat het een waar-
dig afscheid kan worden. 
De afgelopen weken is er 
door (bijna) iedereen 2 maal 
per week getraind, dus daar 
kan het niet aan liggen. De 
sportschool is ook goed be-

zocht, dus ook de conditie is 
helemaal top.  
De Dog speelt dit seizoen 
(eindelijk) eens uitwedstrij-
den die op een redelijke (rij)
afstand liggen, te weten De 
Rijp,  STT Schagen en de Gie-
teling (Velsen Noord).  

De thuiswedstrijden bij de 
Dog vangen aan om 11.00 
uur. De eerste (thuis) wed-
strijd staat gepland voor 9 
april tegen het eerste team 
van Daalmeer.  Publiek is ui-
teraard van harte welkom!
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Uitgeest - Zaterdag 25 maart 
was uitgeroepen tot Nationa-
le Opschoondag. Voor de Ka-
novereniging Uitgeest een 
gelegenheid om ons gelief-
de vaarwater te bevrijden van 
rondzwervend afval.
Hoewel de voorzitter had 
voorspeld dat het wel erg 
mee zou vallen bleek de hoe-
veelheid vuilnis die werd ver-
zameld door de twaalf en-
thousiaste deelnemers rond-
uit schokkend.
Er werd in kleine groepjes 
gezocht bij onder andere de 
Hempolder, de dam tussen 
het meer en het Kogerpol-
derkanaal, langs het erfgoed-
park en bij molen de Woud-
aap. Een zgn. canadees en 
tien zeekajaks werden inge-

zet om met behulp van lange 
haken, grijpertjes en plastic 
vuilniszakken zoveel moge-
lijk zwerfvuil te verwijderen. 
De open canadees kwam 
goed van pas om grote ob-
jecten, zoals enkele tuinstoe-
len en grote emmers te ver-
voeren. De vuilzakken waren 
al snel overvol met plastic, 
petflessen, flessen en andere 
verpakkingen. Het is eigen-
lijk moeilijk te bevatten dat 
er zoveel rommel in het water 
wordt gedumpt. Of moeten 
we aannemen dat al dit ma-
teriaal per ongeluk het water 
in waait?
Twee van de opruimers trof-
fen een onfortuinlijke gans 
aan die volkomen verstrikt 
was geraakt in een grote rol 

gaas die was achter gelaten 
op de reeds genoemde dam. 
Een andere enthousiasteling 
sloeg bijna om bij zijn pogin-
gen om een groot afdekzeil te 
bergen. Kortom, er was geen 
moeite teveel om eens flink 
op te ruimen.
De beloning was een wel-
verdiende pauze op het ter-
ras van restaurant De Wou-
de waar iedereen in het len-
tezonnetje even kon bijko-
men en moed verzamelen 
om met de zware vracht het 
meer over te steken naar het 
gebouw aan de Meldijk. Daar 
was het nog een heel werk 
om alle boten weer schoon 
te maken. De firma Zonjee 
bood, onder de indruk van de 
grote berg afval, aan om de 
hele boel maandag af te voe-
ren.
De kanovereniging kijkt te-
rug op een geslaagde, even 
zinvolle als sportieve actie.

Uitgeest - Team 1 van Ta-
feltennisvereniging Uitgeest 
speelde tegen AMVJ 2. Pa-
trick Rasch, René van Bu-
ren en Billy Fatels wonnen al-
leen maar van de “zwakste” 
van de drie tegenstanders. 
Ook wisten Patrick en Bil-
ly de dubbel te winnen. Toch 
een beetje een teleurstellen-
de 6-4 uitslag in het voordeel 
van AMVJ 2.
Team 2 zorgde voor meer 

vreugde binnen de vereni-
ging. Zij speelden tegen US 
13 uit Amsterdam. Marijn van 
Kampen ging als eerste aan 
de tafel en moest zich nog 
een beetje warm spelen, de 
eerste partij ging helaas naar 
de tegenstander. Zijn tweede 
partij won hij in drie games 
en de derde en ook laatste 
partij van de avond werden 
in 5 bloedstollende games 
gespeeld. Marijn ging met 

     Tafeltennisnieuws
een goed gevoel als winnaar 
naar de bar. Dennis Janssen 
wordt nooit makkelijk op-
zij gezet. Met zijn harde al-
lesvernietigende smashes 
wordt hij overal gevreesd. Hij 
wist twee van de drie partijen 
te winnen. Dennis en Marijn 
hebben ook de dubbel ge-
wonnen. Jelle van Werkho-
ven heeft een slecht seizoen 
en trekt vaak aan het kortste 
eind. Hij wist maar een punt 
voor het team te winnen. 6-4 
winst voor Uitgeest.
Team 3 had De Volewijckers 2 
uit Amsterdam over de vloer. 
Peter Middel begon de avond 

en haalde gelijk het eerste 
punt binnen. Het leek een 
goede start. Helaas werden 
ze diep teleurgesteld, want 
het bleek het enige puntje 
te worden. Hoe hard de Uit-
geesters ook vochten, het 
was niet genoeg. Antoine van 
der Spek en Huib van Leeu-
wen hebben tenminste wel 
voor het nodige zweet bij de 
tegenstander gezorgd. 1-9 
voor De Volewijckers.

De DUOcompetitie was op 
donderdag een klein high-
light met twee thuispelende 
teams.

Team 1 met Rob de Boer en 
Marcel Couwenberg heeft 
goed gespeeld tegen HTC 4 
uit Hoofddorp. Een tegen-
stander was te sterk en hier 
gingen 2 punten verloren, 
de overige 3 punten wer-
den door Uitgeest binnenge-
haald. 3-2 voor Uitgeest.
Het meest spannend was 
het toch bij Team 2 dat te-
gen HTC 3 speelde. Eugenie 
Rasch en Michel Switser gin-
gen tot het uiterste, bijna el-
ke set werd in 5 games ge-
speeld maar telkens trok Uit-
geest aan het kortere eind. 
0-5 voor HTC 3.

Uitgeest - Zondag vonden 
onder ruime publieke belang-
stelling én een lekker zonne-
tje de Shoot Out-kampioen-
schappen bij Mixed Hoc-
key Club Uitgeest plaats. Tij-
dens deze kampioenschap-
pen streden de beste jeugd-
spelers van MHCU om een 
plaats in de districtsfinale.
Vanuit ieder team hadden 
zich één of meerdere kan-
didaten gekwalificeerd voor 
het clubkampioenschap. Na 
een spannende strijd bleven 

er zes winnaars over:
• Tara Hulan (M8E1)
• Laura Duijn (MB1)
• Annique van den Ende 
(MB1) 
• Vincent van Zijtveld (JD1)
• Kristian Jongewaard (JD1)
• Wouter de Vries (JB1)
Deze zes toppers gaan op 7 
mei in Weesp tijdens de dis-
trictsfinale strijden om een 
plaats in de landelijke finale 
op 24 juni in Den Bosch.
Wouter de Vries ontbreekt op 
de foto met de winnaars.

Zes Shoot Out-
kampioenen bij MHCU
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FC Uitgeest express dendert voort
Uitgeest - Als een TGV door 
het Nederlandse landschap 
glijdt FC Uitgeest in de twee-
de klasse op weg naar mis-
schien een hele mooie be-
stemming. Ook het Noord-
Hollandse Blokkers werd als 
station overgeslagen en soe-
pel gepasseerd. 0-5. De luid-
ruchtige commentator van 
dienst van de plaatselijke 
omroep die zich geduren-
de de wedstrijd steeds meer 
ontpopte als beginnend ca-
baretier, kon niet anders dan 
vermelden in zijn verslag dat 
“zij van De Blokkers steeds 
een stapje tekort kwamen”. 
Daarmee drukte hij het over-
wicht van FC Uitgeest nog 
heel voorzichtig uit. Met maar 
liefst 0-5 werd de thuisploeg 
opgerold. Die moeten zich 
net hebben gevoeld als de 
reizigers op een perron waar 
zojuist de TGV is langs ge-
denderd.
FC Uitgeest startte vandaag 
zonder de vanwege werk-
zaamheden afwezige Paul 
Groen. De kracht van FC Uit-
geest op dit moment is ech-
ter dat posities moeiteloos 
kunnen worden overgeno-
men. In dit geval door Tinus 
Putter. Joost de Jong keerde 
terug op de linksbackplaats.
Ondanks de lage positie op 
de ranglijst gaf FC Uitgeest er 
vanaf het begin blijk van de 
tegenstander op geen enkele 
wijze te onderschatten. Fel en 

agressief werden de zaken, 
vooral op het middenveld, 
aangepakt en was er drang 
naar voren. De tegenstan-
der werd “hoog” vastgezet 
met als gevolg kansen voor 
de gasten. Al in de 7e minuut 
was Mike Olgers dichtbij de 
openingstreffer maar hij zag 
zijn bal via de binnenkant van 
de paal weer terug het veld 
in komen. Drie minuten la-
ter was het wel raak. Lester 
Half werd alleen voor de kee-
per gezet. In eerste instan-
tie wist keeper Pool zijn hand 
er nog wel achter te krijgen 
maar in de rebound schoot 
Jorn Brouwer onbarmhartig 
raak. 0-1. 
Vreemd genoeg bleek dat 
ook het einde van het of-
fensief. FC Uitgeest liep te-
rug en gaf daarmee De Blok-
kers de gelegenheid terug te 
komen in de wedstrijd. Het 
leidde terstond tot een aan-
tal hele en halve kansen voor 
de thuisploeg die zowaar be-
gonnen te geloven in meer. 
Pas in de 33e minuut viel er 
weer een doelpoging te no-
teren van FCU. Een prach-
tige aanval eindigde op de 
voet van Mike Olgers maar 
zijn schot vloog net naast. 
Vlak voor rust was het wel 
raak.  Een inzet van Lester 
Half werd ook nu weer ge-
keerd door keeper Pool maar 
de terugspringende bal werd 
daarna door de veel scoren-

de spits gepromoveerd tot 
doelpunt. 0-2
In de tweede helft was een 
mogelijke titelkandidaat aan 
het werk. Er werd achterin 
hoegenaamd niets wegge-
geven en voorin liep het als 
de bekende trein. Vooral het 
koningskoppel Lester Half en 
Jorn Brouwer gaf maar weer 
eens blijk van onzichtbare 
lijntjes die hen kennelijk in 
het veld met elkaar verbindt. 
De 48e minuut een prachti-
ge pass van de niet zelfzuch-
tige Lester Half die blind ver-
trouwde op de er nog be-
ter voor staande Jorn Brou-
wer. Een strakke schuiver in 
de goal. 0-3. Daarna een ra-
ke kopbal van Joost de Jong 
(0-4) en een slotakkoord van 
Lester Half in de 92e minuut 
waarmee de 0-5 eindstand 
een feit werd. De steeds 
grappiger wordende com-
mentator besloot maar met 
de opmerking dat “zij van 
Blokkers vandaag voetbal-
les hadden gehad maar dat 
hij dat al wist vanaf het mo-
ment dat hij FC Uitgeest had 
zien arriveren met een bus”. 
Hij had niet goed gekeken. 
Het was een TGV. (De Afval-
lende Bal)
FC Uitgeest: Koning, Mar-
chena (45e Out), Vrouwe, 
Putter, de Jong, E.Sinnige, 
Smit (68e Aroma), Olgers, 
Yeboah (75e Duijn), Half, 
Brouwer.

FC Uitgeest Vrouwen 1 
goed bij de (zomer)tijd
Uitgeest - Waar de dames 
van FCU keurig om 10.15 
bij hun thuisclub arriveer-
den, werd het verrast door 
de tegenstander die op dat 
moment al fanatiek aan het 
warmlopen was. Waarschijn-
lijk had het iets te maken met 
klokkijken. Toch was FCU 
het meest wakkere team. Al 
in de 4e minuut wist Roxan-
ne Kortekaas met haar cor-
ner weer het hoofd van de 
sterk koppende Kelly Selvius 
te vinden, 1-0. Deze vliegen-
de start gaf het team iets te 
veel rust, waar Kolping Boys 
in de 8e minuut gebruik van 
wist te maken, 1-1. Nog-
maals wakker geschud, werd 
het goede spel van de thuis-
club weer opgepakt. In de 
omschakeling werden Bo en 
Daniëlle regelmatig wegge-
stuurd richting het vijandelij-
ke doel. Het fraaie spel werd 
al snel beloond. Een goede 

voorzet belandde bij de in de 
16 meter vrijstaande Daniëlle 
Kortekaas, die niet aarzelde 
en de 2-1 inschoot. Kolping 
Boys werd vanuit de coun-
ter nog wel een paar keer ge-
vaarlijk. Het was Anouk de 
Goede die de marge van 1 
te klein vond en besloot om 
te laten zien hoe je een bal 
moet raken. Vanaf 30 me-
ter schoot zij de bal snoei-
hard in het doel, 3-1. Dat Kol-
ping Boys ook een beetje kan 
voetballen lieten ze zien door 
een goed opgezette aanval 
met de 3-2 tot gevolg. Geluk-
kig is al eerder gebleken dat 
FCU goed reageert na het in-
casseren van een tegendoel-
punt. Nog voor rust bracht de 
sterk spelende Roxanne Kor-
tekaas de marge weer op 2 
met een mooi afstandschot, 
4-2.
Na rust dicteerde FCU het 
spel. Het was aan de kee-

perswissel van Kolping Boys 
te danken dat de voorsprong 
niet verder werd uitgebouwd. 
Nog diverse pogingen wer-
den ondernomen maar geen 
van allen leverde een doel-
punt op.
Woman of the match: Bo 
Smit Met haar inzet en goe-
de loopacties hield Bo Smit 
de verdediging dusdanig be-
zig dat er ruimte ontstond 
voor haar medespeelsters die 
daar goed gebruik van maak-
ten. (Douwe Kaandorp)

Woensdag 29 maart
Meisjes:
Adelbert St MO17-1 FC Uitgeest MO17:2  19:00
Schagen MO13-1 FC Uitgeest MO13:1  18:30

Jongens:
FC Uitgeest JO11:6 Meervogels 31 JO11-3  17:30

Zaterdag 01 april
Jongens:
Hercules Z’dam sc JO17-1 FC Uitgeest JO17:1  12:45
Zeevogels JO17-1 FC Uitgeest JO17:2  10:30
FC Uitgeest JO17:3 LSVV JO17-3  14:15
FC Uitgeest JO17:4 Vitesse 22 JO17-3  13:00
Blokkers De JO16-2 FC Uitgeest JO16:1  15:00
HSV JO16-1 FC Uitgeest JO16:2  12:30
Alliance 22 JO15-1 FC Uitgeest JO15:1  11:30
Koedijk JO15-2 FC Uitgeest JO15:2  15:30
FC Uitgeest JO15:3 Flamingo s 64 (de) JO15-1 12:30
FC Uitgeest JO15:4 KGB JO15-2  14:30
Hollandia JO14-2 FC Uitgeest JO14:1  12:45
FC Uitgeest JO14:2 Kolping Boys JO14-2  14:30
KFC JO13-1 FC Uitgeest JO13:1  10:15
FC Uitgeest JO13:2 Foresters de JO13-3  11:30
Vrone JO13-2 FC Uitgeest JO13:4  11:45
Castricum JO13-3 FC Uitgeest JO13:5  11:00
FC Uitgeest JO12:2 IVV JO12-2  09:00
FC Uitgeest JO11:2 V.V. Bergen JO11-1  11:15
FC Uitgeest JO11:3 Reiger Boys JO11-3  10:00
FC Uitgeest JO11:4 Koedijk JO11-10  11:15
AFC 34 JO11-4 FC Uitgeest JO11:5  12:15
WMC JO11-1G FC Uitgeest JO11:7  10:00
DEM JO10-2 FC Uitgeest JO10:1  09:15
Reiger Boys JO10-3 FC Uitgeest JO10:2  12:30
FC Uitgeest JO9:1 Adelbert St JO9-1  09:00
FC Uitgeest JO9:2 Kolping Boys JO9-3  10:00
AFC 34 JO9-3 FC Uitgeest JO9:3  10:15
Jong Holland JO9-4 FC Uitgeest JO9:4  13:15
Meervogels 31 JO9-4 FC Uitgeest JO9:5  09:00
FC Uitgeest JO9:6 Alkmaarsche Boys JO9-2  09:00
Monnickendam JO8-1 FC Uitgeest JO8:1  08:45

FC Uitgeest JO8:2 OFC JO8-3  10:00
KSV JO8-4 FC Uitgeest JO8:3  09:00
FC Uitgeest JO8:4 HSV JO8-2  09:00
FC Uitgeest JO8:5 SVA JO8-3  09:00
FC Uitgeest JO7:1 .  08:45
FC Uitgeest KB1 .  09:00

Meisjes:
VVC MO19-1 FC Uitgeest MO19:1  15:00
Meervogels 31 MO17-1 FC Uitgeest MO17:2  14:45
Winkel MO15-1 FC Uitgeest MO15:1  14:00
FC Uitgeest MO15:2 LSVV MO15-1  12:45
FC Uitgeest MO13:1 HSV MO13-1  11:15
Limmen MO13-2 FC Uitgeest MO13:2  13:00
FC Uitgeest MO11:1 Alcmaria Victrix MO11-2  10:00
BOL MO11-1 FC Uitgeest MO11:2  08:45
G-team:
Waterloo G2 FC Uitgeest G1  12:00

Zondag 02 april
Senioren:
FC Uitgeest 1 Zilvermeeuwen 1  14:00
FC Uitgeest 2 Legmeervogels 2  11:00
FC Uitgeest 3 Wijk aan Zee 2  10:30
FC Uitgeest 4 Terrasvogels 2  10:30
Kennemers 4 FC Uitgeest 5  11:00
ADO ‘20 7 FC Uitgeest 6  10:00
FC Uitgeest 7 EVC 2  10:30
FC Uitgeest 8 Alkmaarsche Boys 4  13:00
SSV 3 FC Uitgeest 9  10:00
FC Uitgeest 10 Alkmaarsche Boys 5  13:00
ADO ‘20 9 FC Uitgeest 12  10:00
Knollendam 3 FC Uitgeest 13  11:30

Dames:
FC Uitgeest VR1 SVA VR1  10:30

Junioren:
VVS 46 JO19-2 FC Uitgeest JO19:2  10:00
FC Uitgeest JO19:3 Volendam (rkav)  JO19-4 13:00
Limmen JO19-1 FC Uitgeest JO19:1  11:00

Reumafonds haalt 3.888 
euro op in Uitgeest
Uitgeest - Het Reumafonds 
bedankt alle collectanten, 
comitéleden en bewoners in 
Uitgeest voor hun grote in-
zet en bijdrage aan de lande-
lijke collecteweek. Tijdens de 
collecte van 13 tot en met 18 

maart is in Uitgeest in totaal 
3.888,27 euro opgehaald.  

Met deze donaties finan-
ciert het Reumafonds we-
tenschappelijk onderzoek om 
reuma te bestrijden. 
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Uitgeester Zoet en 
Assumer Peer geplant

Uitgeest - De 60ste editie 
van Boomplantdag was in 
Uitgeest vorige week woens-
dag een extra bijzondere. 
Leerlingen van groep 7 van 
basisschool Kornak viel de 
eer ten deel Uitgeest te ver-
rijken met de fruitbomen Uit-
geester Zoet en de Assumer 
Peer. 
Een jaar geleden besloot Uit-
geester Nico Brantjes de-
ze van oorsprong Uitgeest-
se rassen nieuw leven in te 
blazen door ze te laten ‘op-
enten’. De daardoor ontsta-

ne twee hoogstamboompjes 
werden door de leerlingen 
samen met wethouder de 
Vink Hartog geplant dichtbij 
de plek waar ze 150 jaar ge-
leden zijn ‘geboren’ dankzij 
een teler van Assum.
De plantplek was gesitu-
eerd ter hoogte van de Dar-
se/Kruiskamplaan in het 
park. Op één terp is de As-
sumer Peer geplant en op de 
andere het Uitgeester Zoet. 
Een haagje zal de beplan-
ting van de bomen op de ter-
pen in het gemeenteplant-

soen omlijsten en afscher-
men. In buitenste rij komt een 
wildachtige struik, de Zilver-
bes en op de terp zelf komt 
klein fruit, denk hierbij aan 
aardbei en bessen. Na 5 jaar 
krijgen de twee hoogstam-
bomen vrucht. De Assumer 
Peer moet je direct eten na 
het plukken en de Uitgeester 
zoet moet je een aantal da-
gen laten rijpen.
De kinderen van de Kornak 
waren heel enthousiast en 
waren ook niet bang om wur-
men over de terpen te gooi-
en. De wurmen dienen voor 
een goede doorgang in de 
grond. Nico Brantjes sprak 
de wens uit naar de wethou-
der en dus naar het gemeen-
tebestuur om meer fruitbo-
men en klein fruit te planten 
in Uitgeest. (Ger Bus)

Uitgeest - De gemeente wil-
de begin jaren ’50 wonin-
gen laten bouwen op  stuk-
ken grond aan de Middel-
weg, Hogeweg en op de 
grond daar tussen in. In 1952 
kon er een deel van die grond 
gekocht worden van de eige-
naar, de heer J.E. de Wit. Het 
hield veel voeten in de aarde 
voordat de koop rond was. 
J.E. de Wit wilde de grond 
wel verkopen maar alleen 
op voorwaarde dat de nieu-
we straat zijn naam zou krij-
gen. De woningen werden 
gebouwd voor sociale huur 
en vonden in begin jaren’50 
gretig aftrek. De woningnood 
was toen erg hoog. Om zo-
veel mogelijk mensen aan 
een huis te helpen werd be-

sloten om er duplexwoningen 
van te maken. Het werd een 
project van totaal  6 huizen 
aan de Middelweg, 36 aan de 
J.E. de Witstraat en 14 aan de 
Hogeweg. Ze werden in 1953 
opgeleverd.

De huizen zijn niet groot en 
voldoen niet meer aan de ei-
sen van deze tijd. Dus heeft  
de woningbouwvereniging 
eindelijk na vele jaren de 
knoop doorgehakt om niet 
meer langer voor renova-
tie te gaan, maar voor sloop 
en nieuwbouw. De bewoners 
zijn op de hoogte gesteld. 
Het zal nog wel even duren 
voordat zij kunnen genieten 
van hun nieuwe huis in het 
‘oude dorp’.  

Vroeger.....
Maandelijks haaltt de vereniging Oud Uitgeest 

herinneringen op in deze rubriek

Tijdens de Boekenweek bij Schuyt

Verboden Vruchten en Muzikale Noten
Uitgeest - In de Boeken-
week die nog tot dit week-
end duurt, is er bij Boekhan-
del Schuyt een speciale ac-
tie. Vanwege het thema van 
deze Boekenweek, Verboden 
Vruchten, is er een Verbo-
den Vruchten IJsje te winnen. 
Bij aankoop van een boek in 
de Boekenweek van tenmin-
ste 12,50 krijgt u het Boeken-
weekgeschenk geschreven 
door Herman Koch, ‘Makke-
lijk Leven’. 
Maar u maakt tevens kans op 

een heerlijk Verboden Vruch-
ten IJsje. Trekt u de goe-
de kaart uit de set van drie, 
die de medewerkers u aan-
bieden na aankoop van uw 
boek, dan kunt u het ijs-
je gaan halen bij IJssalon 
de Florijn. Speciaal voor de-
ze Boekenweek heeft de ver-
maarde ijssalon speciaal Ver-
boden Vruchten ijs gemaakt. 
En mocht u bij de boekhandel 
niet in de prijzen vallen, dan 
raden zij u aan deze week 
toch het Verboden Vruchten 

ijs te proberen bij de ijssalon. 
Wees er op tijd bij, de Boe-
kenweek duurt nog tot en 
met zondag 2 april !
En dan is er op zaterdagmid-
dag 1 april (geen grap!) in 
deze bijzondere week voor de 
boekhandel ook nog een mu-
zikaal optreden. Gijs Braak-
man en Koen Fliermann spe-
len vanaf 15.00 uur  wal-
sen van Brahms voor quatre 
mains. Het wordt dubbel ge-
nieten deze week in de boek-
handel.
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Boomveiligheidscontrole, 
bomen rooien en herplanten
Om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht onderwerpt de gemeente de 
bomen in Uitgeest regelmatig aan een visuele boomveiligheidscontrole. 
Er zijn bomen die jaarlijks worden gecontroleerd en bomen die elke drie 
jaar aan de beurt komen. Dat hangt af van hun conditie. Een boom met 
dood hout heet een ‘risicoboom’. Die moet binnen een bepaalde termijn 
gesnoeid worden. Een boom in slechte conditie (met bijvoorbeeld zwam-
vorming, holtes of een spechtengat) noemen we een ‘attentieboom’. Zo 
nodig wordt die nader onderzocht om te bepalen of de boom veilig is. 

Bij de laatste boomveiligheidscontrole in Uitgeest werden zestien bomen af-
gekeurd. Eén boom bleek getroffen door de bliksem. Deze zeventien bomen 
moeten vanwege de veiligheid helaas worden gerooid. De meeste worden in 
de loop van volgende week (week 14) weggehaald. De drie sierkersen wor-
den pas na bloei gerooid en de grauwe abeel naast Dillenburg 12 pas in de 
loop van het jaar (vanwege een vogelnest). 

Overzicht te rooien bomen 
Twee sierkersen, Binnenkruierstraat (naast de Bonkelaar 2); aantasting door 
dikrandtonderzwam. 
Een sierkers, Prinses Irenelaan (voor huisnummers 83/85); aantasting door 
zwam, rotting stamvoet. 
Een hartbladige els, Koperwiekstraat (in het middenplantsoen); aantasting 
door dikrandtonderzwam. 
Een paardenkastanje, Waterdief 89 t/m 141; kastanjebloedingsziekte, afster-
vingsverschijnselen. 
Een es, Zienlaan (FC Uitgeest, zijkant hoofdveld); essentaksterfte. 
Een Hollandse iep, Geesterweg (huisnummer 39); onderstandige boom met 
scheur/rib. 
Een witte els, Geesterweg (in haag van de IJsbaan); afstervingsverschijnselen. 
Een ruwe berk, Geesterweg (aan achterzijde De Kuil 1); afstervingsverschijn-
selen. 
Een zachte berk, Geesterweg (naast Vrijburglaan 19); afstervingsverschijnse-
len, elfenbankje. 
Een Zweedse meelbes, Geesterweg (naast Vrijburglaan 33); afstervingsver-
schijnselen. 
Een Zweedse meelbes, Geesterweg (naast de bushalte t.h.v. de Melis Stokel-
aan); honingzwam. 
Een populier, Geesterweg (tussen hertenkamp en zwembad); onherstelbare 
stormschade. 
Twee treurwilgen, Vrijburglaan (naast nummers 19 en33); dieprottingen, aan-
tasting door zwam. 
Een grauwe abeel, Dillenburg (naast nummers 4 en 6); bliksemschade. 
Een grauwe abeel, Dillenburg (naast nummer 12); ongunstige inrotting op 
hoogte met spechtengat.

Herplanten 
Op de meeste genoemde locaties worden geen bomen herplant. Ofwel er is 
geen ruimte voor nieuwe aanplant of er komt ter plaatse een herinrichting. 
Waar die ruimte er wèl is worden straatbomen overigens pas dit najaar ge-
plant. Het vervangen van de ondergrondse groeiplaatsen vergt namelijk eni-
ge voorbereidingstijd. Om het Uitgeester bomenbestand toch op peil te hou-
den worden wel op andere locaties bomen herplant. Deze lente komen er 21 
nieuwe bomen  in de plantsoenen rond het Piet Linnartzpad (omgeving hon-
denlosloopplaats langs de Ziendervaart). Hier hoeft niet de hele ondergrond-
se groeiplaats vervangen te worden en zo kan de gemeente dus meer bo-
men herplanten dan dat er gerooid worden. Het gaat om elf treurwilgen, vijf 
grootbladige elzen en vijf zilveresdoorns.

Raadsvergadering op 30 maart
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op don-
derdag 30 maart in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering be-
gint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende onder-
werpen:
- Integrale Verordening Sociaal Domein Uitgeest 2017 
- Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021

BURGERLIJKE STAND
GEBOREN 
June Moor, dochter van T. Moor en K. Jongbloed

Omgevingsvisie 2015-2030: 
werken aan toekomst Uitgeest
We zijn trots op ons mooie dorp. Hoe zorgen we ervoor dat Uit-
geest ook in de toekomst mooi blijft?  Daarvoor moeten veel vra-
gen worden beantwoord en keuzes worden gemaakt. Wat betekent 
dit dan voor het kleinschalige en historische karakter? En hoe be-
houden we het levendige karakter? Wat betekenen de keuzes voor 
het voorzieningenniveau en winkelbestand? Hoe kan Uitgeest opti-
maal profiteren van de Zaancorridor en het spoorboekloos treinrij-
den en zo haar goede bereikbaarheid verder verbeteren?

Door veranderingen in de wet gaat een structuurvisie in het vervolg Om-
gevingsvisie heten. In de Omgevingsvisie worden meer onderwerpen be-
handeld dan in een structuurvisie. Onderwerpen worden hierin met elkaar 
verbonden en afgewogen. Dit noemen we integraal beleid. Aan de Omge-
vingsvisie zullen dan nu ook het water-, natuurbeleid-, milieu- en verkeers- 
en vervoerplan worden toegevoegd. Hierdoor kan vooraf een bredere af-
weging plaats vinden. 
 
Een Omgevingsvisie wordt daarmee een boekwerk dat antwoord geeft op 
hoe de verschillende vragen worden beantwoord en dus welke keuzes 
voor de toekomst worden gemaakt. De gemeente startte eind 2015 met 
het ontwerpen van een nieuwe visie, die straks de ‘Structuurvisie Uitgeest 
2020’ moet vervangen. Vele inwoners en organisaties zijn in 2015-2016 
benaderd over hun ideeën. Die zijn voor zover mogelijk verwerkt in een 
concept voor een nieuwe visie, die eind vorig jaar werd opgeleverd. Met 
het materiaal dat is opgehaald en met aanvullingen daarop gaat het college 
nu verder om de visie meer in lijn te brengen met de nieuwe Omgevings-
wet en de uitgangspunten van de gemeenteraad.
Allereerst worden nu de ontbrekende aspecten aangepakt. Daarna kan in 
samenspraak met de gemeenteraad en op basis van de inbreng van be-
langstellende inwoners worden gewerkt aan een nieuwe ontwerp-Omge-
vingsvisie. Inwoners die vorig jaar hebben meegedaan in het participatie-
traject krijgen bericht over de wijze waarop dat gaat gebeuren. Volgens de 
planning is de ontwerp-Omgevingsvisie rond de zomer gereed om ter inza-
ge te worden gelegd. Een ieder kan dan een mening geven op de inhoud. 
Eind dit jaar kan de Omgevingsvisie dan ter vaststelling worden voorge-
legd aan de gemeenteraad. Op de gemeentelijke website www.uitgeest.nl 
wordt onder het tabblad ‘Wijk & Wonen’, ‘Omgevingsvisie’ de komende pe-
riode actuele informatie verstrekt. 

Veel belangstel-
ling voor gratis 
compost
Na het succes van de afgelopen ja-
ren konden Uitgeesters op zaterdag 
25 en zondag 26 maart opnieuw 
gratis compost komen ophalen van 
het parkeerterrein van FC Uitgeest 
aan de Zienlaan. Wethouder Anke de 
Vink-Hartog kwam zaterdagochtend 
inwoners helpen met het vullen van 
zakken en het laden van aanhangers 
(foto: gemeente Uitgeest).  

Ophaaldata restafval
In week 14 wordt - evenals deze week - het restafval opgehaald. 
De wijkindeling is met ingang van deze week veranderd:
Wijk 1, (ophaaldag maandag 3 april) Oude Dorp, tussen N203 
en Dokter Brugmanstraat 
Wijk 2, (dinsdag 4 april) Oude Dorp vanaf  Dokter Brugmans-
traat; klein deel Waldijk; klein deel De Koog (begrensd door 
Prinses Beatrixlaan, Melis Stokelaan en Kooglaan); Buitenge-
bied west 
Wijk 3, (woensdag 5 april) Waldijk en Kleis 
Wijk 4, (donderdag 6 april) De Koog
Wijk 5, (vrijdag 7 april) Groot Dorregeest en gebied overzijde 
A9, Uitgeesterweg, Startingerweg
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