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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Fietscontrole voor 
verkeersexamen

Uitgeest - Donderdag was het 
weer zover, de fietscontrole op 
alle Uitgeester scholen vond 
plaats onder begeleiding van 
Veilig Verkeer Nederland en drie 
agenten. De start was om half 
negen bij de Binnenmeer School 
waar groep 7 met fris gekamde 
haren en al dan niet opgepoets-
te fietsen klaar stond voor in-
spectie. Van te voren was thuis 
de controlekaart al van naam 
voorzien zodat de agenten de 
rest snel konden afvinken en 
de goedkeuringssticker opge-
plakt kon worden. Werd de fiets 
nog niet helemaal goed bevon-
den dan is er altijd nog een her-
kansing. Volgens Dick Kortekaas 
maakt de plaatselijke fietsenma-
ker momenteel overuren. Don-
derdag 3 april is het praktijkexa-
men en hopelijk is het weer dan 
net zo mooi. (Monique Teeling)

Jaarvergadering AHB
Uitgeest - De Algemene Hen-
gelaarsbond Uitgeest houdt op 7 
april om 20.00 uur haar jaarver-
gadering bij Sportvisserij Mid-
West Nederland, Populierenlaan 
78 in Uitgeest. Afgelopen jaar 
zijn er drie ‘jonge’ bestuursle-
den bijgekomen. Deze zullen be-
noemd worden op deze leden-
vergadering. 
Om het vissen in Uitgeest te sti-
muleren zullen er in mei weer 
jeugdwedstrijden gehouden 

worden in de Ziendervaart. Ver-
der zijn er beheerplannen in de 
maak voor ‘De Kuil’, deze zijn ook 
gericht op mensen met een be-
perking. 
Genoeg enthousiaste ideeën om 
mee aan de slag te gaan. Graag 
wil de bond uw mening horen op 
deze jaarlijkse bijeenkomst. 
Voor meer informatie kunt u een 
mail sturen naar info@ahbuit-
geest.nl of kijk op www.ahbuit-
geest.nl.

Aanhoudingen na 
aantreffen vuurwapen
Regio - In de nacht van zater-
dag op zondag zijn vijf mannen 
in de leeftijd van 17 tot en met 
36 jaar uit Castricum, IJmuiden, 
Uitgeest en Heemskerk aange-
houden op een bouwterrein op 
de Rijksstraatweg in Heemskerk.
De politie kreeg een melding dat 
er jongeren op het terrein ston-

den. Ter plekke werd een groep-
je aangetroffen. Toen hun iden-
titeitsbewijzen werden gecon-
troleerd zag een van de agen-
ten een op een vuurwapen gelij-
kend voorwerp op de grond lig-
gen. Hierop werden de vijf man-
nen aangehouden voor vuurwa-
penbezit.

Dagelijks vers gebakken
PaasbrooD

4.95

Traditioneel paasbrood 
in jasje van amandelbeslag!
500 gram van 6,95 deze week

Een winkel vol!!
Luxe paasgeschenken.

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

iedere week op de 
achterpagina van 

deze krant het 
gemeentenieuws
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wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Bij De Zwaan Cultureel
Opzwepende Braziliaanse 

ritmes door Carinhoso
Uitgeest - De muziekgroep Car-
inhoso treedt zaterdag 19 april 
op in buurthuis De Zwaan. De 
groep benadert de Braziliaanse 
muziek op een intieme, liefdevol-
le manier, waarbij zij zich rich-
ten op het akoestische repertoi-
re van de swingende samba en 
bossa nova tot de mooie melo-
dieën van de samba canção.
Er worden nummers vertolkt van 
de grootste legendes uit de Bra-
ziliaanse muziek, zoals Anto-
nio Carlos Jobim, Sergio Men-
des, Elis Regina, Gal Costa, Tania 
Maria en vele anderen. Dit wordt  
aangevuld met  repertoire uit an-
dere Zuid-Amerikaanse landen.
Carinhoso (leadzangeres Bo-
dhi Sykora) is intiem en subtiel, 

mooie twee- en driestemmige 
vocale arrangementen met per-
cussie en gitaar, maar ook ener-
gieke ritmes die uitnodigen tot 
dansen en waarmee zij de sfeer 
oproepen van een zwoele avond 
in Rio!
Deze swingende avond is op za-
terdag 19 april, aanvang 21.00 
uur. De toegangsprijs is  12,50, 
Vrienden van de Zwaan Cultu-
reel krijgen 2,50 korting. Kaart-
verkoop via boekhandel Schuyt 
of aan de zaal (mits nog be-
schikbaar), of via online reser-
vering.
Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel, www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl.

Eén Rabobank in de IJmond
IJmond - Sinds deze maand zijn 
Rabobank IJmond Noord en Ra-
bobank Velsen en Omstreken 
gefuseerd.
De IJmond heeft vanaf nu één 
lokale Rabobank: Rabobank 
IJmond. Samen sterker. Dat is 
het idee achter de fusie. Een fu-
sie brengt veranderingen met 
zich mee. Deze spelen zich voor-
al achter de schermen af. Wel 
wordt er een nieuwe ledenraad 
samengesteld en heeft de bank 
vanaf deze week een nieuwe 
website, telefoonnummers en  e-
mailadressen. 

Het directieteam van Rabobank 
IJmond bestaat uit Jakob Klom-
pien (directievoorzitter), Ron 
Eman (directeur Bedrijven), Tom 
Huijskens (directeur Bedrijfs-
management) en Ellen Otte (di-
recteur Particulieren a.i.). Ze de-
len één ambitie: als Rabobank 
IJmond toonaangevend zijn in 
de IJmond en van betekenis zijn 
voor de klant, de medewerkers 
én de samenleving. 

Dichtbij en betrokken
Ondanks de schaalvergroting 
heeft de directie uitgesproken 
om lokaal ‘dichtbij en betrok-
ken’ te blijven. In de aanloop 
naar de fusie, hebben de direc-
tieleden  veelvuldig contact ge-
had met de ledenraad, leden en 

overige klanten van de bank. Een 
belangrijk thema dat in deze ge-
sprekken naar voren komt, is dat 
de klant voor de bank centraal 
staat. ‘Daarom hebben wij ook 
besloten om in 2014 geen kanto-
ren te sluiten’, aldus Jakob Klom-
pien. Hij licht toe: ‘Klanten kun-
nen voor dagelijkse bankzaken 
ook na de fusie terecht op on-
ze kantoren én zij kunnen hun 
vragen via e-mail, telefoon en in-
ternet stellen. Voor ondernemers 
in het MKB, de agrarische sec-
tor en grootzakelijk, willen we de 
vaste aanspreekpunten zoveel 
mogelijk behouden. Ook succes-
volle initiatieven als de fietstocht 
en het coöperatiefonds – omge-
doopt tot ‘Rabo DichtbijFonds’ -  
blijven binnen de nieuwe bank 
bestaan.’

De nieuwe ledenraad
Bij een nieuwe bank hoort een 
nieuwe ledenraad, met dertig le-
den die meepraten over het be-
leid van de bank. Zij vertegen-
woordigen de 17.500 leden van 
Rabobank IJmond. Op de nieu-
we website www.rabobank.nl/
ijmond vindt u de door de di-
rectie voorgestelde kandidaten 
voor de nieuwe ledenraad. Als 
er voor 14 april aanstaande geen 
tegenkandidaten zijn aangedra-
gen, worden zij als ledenraads-
lid benoemd. Heeft u bezwaar 

tegen een of meerdere kandida-
ten of laat u zich liever door an-
dere kandidaat vertegenwoordi-
gen? Dan kunt u een ander lid 
van Rabobank IJmond voordra-
gen. Er zijn minimaal tien leden 
van Rabobank IJmond nodig die 
deze kandidatuur steunen. Ge-
zamenlijk kunt u uw kandidaat 
voordragen aan de directie. Doe 
dit vóór 14 april 2014. 

Vestigingen en contactgege-
vens Rabobank IJmond 
Als klant kunt u terecht bij de 
vestigingen van Rabobank 
IJmond in Heemskerk (Burge-
meester Nielenplein), Bever-
wijk (Stationsplein), Santpoort-
Noord (Hagelingerweg), Velser-
broek (Velserbroekse Dreef) en 
IJmuiden (Dokweg). Rabobank 
IJmond heeft adviescentra in 
Beverwijk (Graaf Janstraat) en in 
Velserbroek (Zadelmakerstraat). 
Hier kunt u terecht op afspraak. 
Kijk voor het overzicht van de fa-
ciliteiten per kantoor en de ope-
ningstijden op www.rabobank.
nl/ijmond. 

De bank is voor particuliere 
klanten bereikbaar via (023) 513 
35 00 of particulieren@ijmond.
rabobank.nl. Zakelijke relaties 
kunnen contact opnemen met 
de bank via (023) 513 36 00 of 
bedrijven@ijmond.rabobank.nl.

Atleet Ralph Apeldoorn nu al zeker 
van winst DEM-Citadel-DEM loop
Beverwijk - Hardloper Ralph 
Apeldoorn is er zeker van dat hij 
de vierde editie van de DEM-Ci-
tadel-DEM loop gaat winnen. 
Eerder deed hij dat bij de eer-
ste drie edities. Zoals de zaken 
er nu voorstaan op zaterdag 10 
mei zijn er onder de ingeschre-
ven hardlopers geen concurren-
ten. De 85-jarige Siem Herlaar 
lost het startschot voor de vier-
de DCD-loop. Herlaar is houder 
van diverse clubrecords. Nieuw 
bij deze editie van de DCD-
loop is de teamloop voor bedrij-
ven. ,,Het gaat om teams van vijf 
of tien personen’’, vertelt orga-
nisator Ruud Riksman van AV 
DEM. Het binnenhalen van de 
lopers zal gedaan worden door 
de speaker van de avond Jacco 
Heijblok. Door de elektronische 
tijdwaarneming wordt de gelo-
pen tijd exact gemeten.
Het parcours bestaat uit één of 
twee ronden van precies 5 ki-
lometer en is geheel verhard 
en een groot aantal vrijwilligers 
draagt er zorg voor dat verkeerd 
lopen onmogelijk is. Voor de 10 
kilometer rennen de deelnemers 
het parcours van de 5 km twee 
keer en lopen zo twee keer door 
de Citadel. Uit de zaterdagloop-
groep onder leiding van DEM 
trainers gaat ook een aantal de 
uitdaging aan op de 5 of de 10 
kilometer.

Deelnemers voor de teamrun, 
die dit jaar voor het eerst gehou-
den wordt, hebben zich al aan-
gemeld. Een team kan bestaan 
uit 5 of 10 lopers. Inschrijven 
voor de teamrun kan via de web-
site www.dcdloop.nl 
De inschrijving voor de indivi-
duele lopers is al geopend. De 
startnummers van de voorin-
schrijving kunnen vanaf 26 april 

worden afgehaald bij Intersport 
Veldhuis op de Breestraat. Aan 
de jeugd is ook gedacht, die mo-
gen gratis lopen op de 400 of de 
1200 meter. Inschrijven voor de 
jeugd is op 10 mei op het sport-
park. Er staan prijzen klaar voor 
de eerste drie atleten. Dit geldt 
voor de teamrun, mannen, vrou-
wen, jongens en meisjes. Meer 
informatie: www.dcdloop.nl.

Breestraat 15, Beverwijk
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Maerelaan 5, Heemskerk
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COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

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

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

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

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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 geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Wonende te Castricum: 21-03-
2014 Méghan Andi, dochter van 
C.M.M. Lute, geboren te Bever-
wijk. 21-03-2014 Luca, zoon van 
M.J. Prins en D. van Amsterdam, 
geboren te Amsterdam. 21-03-
2014 Kick, zoon van F.J. Winter 
en S.M.L. Kornman, geboren te 
Alkmaar.

Aangiften huwelijken en part-
nerschappen
Wonende te Limmen: 25-03-
2014 Smit, Petrus Josephus en 
Frerks, Marloes.

Huwelijk/geregistreerd part-
nerschap
Wonende te Akersloot: 26-03-
2014 Wangsarana, Werner Suy-

anto en Verduijn, Esmée Myrthe.

Overleden
Wonende te Castricum: 23-03-
2014 Vervoort, Joanna M.B. over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
E.F. van Cranenburgh. 23-03-
2014 Louter, Stephanus J.J. over-
leden te Bergen (NH). 24-03-
2014 Kreek, Pieter C.,weduwnaar 
van Rummens, Cornelia M. over-
leden te Beverwijk. Wonende te 
Akersloot: 24-03-2014 van Duij-
nen, Sophia W. overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
H.C. Hamers.

Wonende te Limmen:
26-03-2014     Valkering, Maria 
C.A. overleden te Limmen

 
 

Castricum – Vooral heel veel 
kleding, maar ook speelgoed, 
kinderwagens en boxen staan 
zaterdag 5 april uitgestald op 
camping Geversduin. Die dag is 
de kinderkledingbeurs, een mo-
gelijkheid voor een klein prijsje 
de zomercollectie van de kinde-
ren uit te breiden.
De voorjaarsbeurs, met twee-
dehands kleding van maat 50 
tot en met 176, vindt plaats van 

10.00 tot 12.00 uur bij het restau-
rant. Wie baby- of kinderkleding, 
speelgoed of alles wat daar-
mee te maken heeft wil verko-
pen, kan zich opgeven via aan-
melden@kinderkledingbeursde-
schatkist.nl. Iedereen die kleren 
en spullen heeft ingebracht die 
niet verkocht worden, mag kie-
zen wat daarmee gebeurt: weer 
aannemen of doneren aan Stich-
ting Babyspullen. 

Broedseizoen weidevogels
Regio - Omdat weidevogels erg 
gevoelig zijn voor verstoring, 
worden de wandeltracés van het 
Noord-Hollandpad die dwars 
door de weidegebieden lopen 
afgesloten. Het Noord-Holland-
pad is een gemarkeerde lange 
afstandswandelroute van onge-
veer 270 kilometer en loopt van 
Den Oever en Texel naar Huizen, 
slingerend door het Noord-Hol-
landse polderlandschap. In deze 
regio gaat het om etappe acht: 
Driehuizen-Krommenie: tracé in 
Dorregeesterpolder bij het Alk-
maarder- en Uitgeestermeer tot 
1 juli.

Actie voor schoon strand
Castricum - Vorig weekend 
heeft Sports at Sea in samen-
werking met Surfriders Foun-
dation voor de vijfde keer een 
‘Beach clean up’ georganiseerd 
in Bakkum. Mikel Mac Mootry 
van Stichting Sports at Sea: ,,In 
eerste instantie leek het strand 
er schoon uit te zien, maar uit-
eindelijk is, tussen Bad Noord en 
het stille strand toch meer plastic 
van het strand geraapt dan ver-
wacht. Het waren vooral plastic 
ballonnen met plastic bindtouw-
tje voor naamkaartjes, watten-
staafjes, visnetten, rubber hand-
schoenen, rietjes voor in de fris-
drank en verpakkingsmateriaal 
voor koek of snoep.”

Op zondag 31 augustus gaat de 
PvdA Noord-Holland gewapend 
met plasticprikkers en rode vuil-
niszakken de Noord-Hollandse 
stranden af in het kader van de 
tweede editie van de actie Scho-
ne Stranden. In september 2013 
vond de actie voor de eerste keer 
plaats. Toen verzamelden zo’n 
tweehonderd vrijwilligers 577 
kilo strandafval in Noord-Hol-

land. De schoonmaakactie gaat 
net als vorig jaar plaatsvinden 
op de stranden van Bloemen-
daal, Zandvoort , Velsen, Castri-
cum, Bergen, Petten, Callants-
oog , Sint Maartenszee, Hollands 
Kroon, Den Helder en Texel, en 
wordt georganiseerd in samen-
werking met Stichting de Noord-
zee en de Plastic Soup Foun-
dation. De actie is bedoeld om 
mensen bewust te maken van de 
grote hoeveelheid plastic afval in 
zee. Uiteindelijk spoelt dit plas-
tic op onze stranden aan, waar 
het een bedreiging vormt voor 
de natuur, maar ook voor men-
sen en dieren.
Statenlid en initiatiefnemer 
Gohdar Massom: ,,Dit jaar wil-
len we niet alleen aandacht vra-
gen voor het opruimen van het 
afval, maar ook voor het aanpak-
ken van de bron van de vervui-
ling: de (verpakkings-)industrie. 
Als er minder plastic vervaar-
digt wordt, belandt er immers 
ook minder plastic in zee. Meer 
aandacht voor preventie is hard 
nodig, anders blijven we dweilen 
met de kraan open.” 

Tweede van rugbyclub 
kampioen en promoveert

Castricum - Precies zoals het 
hoort, spanning tot de laatste 
competitiedag en dan de ont-
lading. Na de goede  overwin-
ning op de Amsterdamse AC, 
14-25, mogen de mannen van 
trainers Hans Marcker en Ben 
Scheerman zich kampioen la-
ten kronen. De beloning voor 
het kampioenschap is de pro-
motie naar de eerste klasse. De 
Cas Shadows hebben een prima 
seizoen achter de rug en hebben 
in een moordende competitie in 
de tweede klasse Noord, prima 
hun hoofd boven water weten te 
houden. Runner up de Bulldogs 

zullen via de nacompetitie het 
ticket naar de eerste klasse pro-
beren af te dwingen. Foto: Theo 
Beentjes.

Castricum – Dinsdagavond zijn 
winkeliers bijeengekomen voor 
de training ‘Omgaan met win-
keldiefstal´, die de gemeente sa-
men met het Regionaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing (RPC) 

Diefstal te lijf heeft georganiseerd. Winke-
liers hebben geleerd waaraan ze 
een winkeldief kunnen herken-
nen en hoe te handelen bij win-
keldiefstal. De bijeenkomst vond 
plaats bij Tip Top Casuals op het 
Bakkerspleintje. Volgende week 
volgt een verslag van deze bij-
eenkomst. 
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Malt d’HuZes Feest met 
Bløf coverband TeBoven
Limmen - Op zondag 20 april, 
eerste paasdag, is er in de Bur-
gerij een groot Malt d’HuZes 
Feest van 16.00 tot 21.00 uur. 
Hier treed de Bløf coverband Te-
Boven op en zorgt B & E Sound 
voor de verdere muzikale omlijs-
ting. De organisatie is in handen 
van de dertienjarige Lex Burge-
ring. 
Samen met zijn moeder bedenkt 
hij acties om geld op te halen 
voor Alpe d’HuZes. Hij doet dit 
jaar voor de derde maal mee aan 
Alpe d’HuZes. 
Lex is fan van Bløf alleen had de 
band geen tijd voor een optre-
den in Limmen voor dit goede 
doel. Nu komt de band TeBoven, 
de Bløf coverband,  naar Limmen 
om er een mooi feest van te ma-

ken. Zoals de naam al zegt, Malt 
d’HuZes Feest, is het een alco-
holvrij feest. De snacks die ver-
krijgbaar zijn worden gespon-
sord door verschillende onder-
nemers. 
De toegang is tot en met twaalf 
jaar gratis onder begeleiding van 
een ouder iemand, jongeren van 
dertien tot en met zeventien jaar 
betalen vijf euro en vanaf acht-
tien jaar 7,50 euro. De opbrengst 
gaat naar het goede doel. Kaar-
ten zijn te koop bij Blue World 
Castricum en Heiloo, Texaco Eg-
mond aan den Hoef en bij de fa-
milie Burgering, Vredeburglaan 
2 te Limmen. Meer over de ac-
ties van Lex is te lezen op http://
deelnemers.alpe-dhuzes.nl/ac-
ties/lexburgering/lex-burgering. 

Cd-preview Novack en 
rock ‘n roll in Bakkerij
Castricum - Op vrijdag 4 april 
trapt De Bakkerij het weekend 
af met Novack. Deze Utrechtse 
indieband debuteerde in 2011 
met Sequences & Stills. Ze deel-
den het podium met onder an-
dere Moss, Tame Impala en Ala-
mo Race Track en speelde live 
in DWDD en Club 3voor12. Nu 
zijn ze terug met de opmerke-
lijke popplaat Arrivals. Had de 
Volkskrant het drie jaar geleden 
nog over een spaarzame trom-
pet en sprak Kicking the Habit 

van een dromerige plaat; nu is 
er geregeld sprake van over el-
kaar heen buitelende trombone-
solo’s en feestelijke trompetpar-
tijen. Het nieuwe album komt op 
18 april uit. De zaal is om 21.00 
uur open en de entree is vier eu-
ro. Op zaterdag 5 april gooit De 
Bakkerij het weer over een heel 
andere boeg. De vrijwilligers 
schijnen hun licht op rock ‘n roll. 
Er is een prijs voor het allerbes-
te kostuum uit de jaren ‘50. Aan-
vang 21.00 uur, entree is gratis. 

Gemaal 1879 opent de 
deuren voor de zomer
Akersloot - Het Gemaal 1879 
opent weer de deuren op de 
zondagmiddagen tot eind sep-
tember. In april en mei expose-
ren in de ketelruimte van het ge-
maal moeder en dochter Nella 
en Josine van Os. De expositie 
bestaat uit schilderijen, keramiek 
en bronzen beelden. Voor Nella 
geldt dat vooral de bronzen beel-
den met sterke zeggingskracht 
landelijke bekendheid genieten. 
Olieverven en aquarellen van 
verschillende onderwerpen zijn 
expressionistisch met een krach-
tig kleurgebruik. 
Van Josine kan gesteld worden 
dat zij,meerdere disciplines be-

heerst; keramiek, beeldhouwen 
in speksteen, tekenen en schil-
deren. Het wordt dus een ex-
positie met heel veel variatie. 
Het gemaal is elke zondag ge-
opend van 13.30 tot 16.30 uur 
en is gelegen aan de Fielker-
weg 4 te Akersloot, vlakbij mo-
tel Akersloot en de Geesterweg. 
Op zaterdag en zondag 11 en 12 
mei is het gemaal de hele dag 
geopend  in verband met Natio-
nale Molen- en gemalendag. Op 
het gemaal wordt uitleg gegeven 
van de werking en functie en als 
de omstandigheden het toela-
ten wordt het ook in werking ge-
steld.

Castricum - Zondag 6 april be-
gint om 10.00 uur in de Dorps-
kerk een gezinsviering. Als voor-
bereiding op Palmpasen, een 
week later, worden palmpaas-
stokken gemaakt en een verhaal 
verteld. Bovendien wordt de in-
tocht geoefend. Op Palmzondag 
op 13 april is in de Maranatha-
kerk het projectkoor te horen 
dan  de liederen van De Graan-
korrel zingt.

Gezinsviering

Castricum - Wie zin heeft in 
een karaokemiddag is 6 april 
welkom bij De Soos, Dorpsstraat 
2a schuin tegenover het station. 
De Soos wordt elke eerste zon-
dag van de maand in Discovery 
gehouden tussen 14.00 en 17.30 
uur. Discovery is toegankelijk 
voor rolstoelen.

Zin in karaoke?

Akersloot - Dinsdag 8 april is er 
een doordeweekse verrassings-
wandeling voor liefhebbers ge-
organiseerd door Amak.
Het vertrek is om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg, iedereen kan 
meewandelen.

Amak wandelt

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur   vrijdag 21.15 uur   
zaterdag 19.00 & 21.15 uur   
zondag 16.00 & 19.30 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur   
Lucia de B.

vrijdag 16.15 uur   zondag 19.30 uur  
dinsdag 14.00 uur   woensdag 20.00 uur   

Her
vrijdag 16.00 uur   zaterdag 16.00 uur   

dinsdag 14.00 uur   
August: Osage County

donderdag 20.00 uur   
vrijdag & zaterdag 19.00 uur   

zondag 11.00 uur  
dinsdag 20.00 uur   woensdag 16.00 uur   

Hartenstraat
donderdag 15.30 uur   

vrijdag 13.30 uur   
Nebraska

donderdag 15.30 uur    vrijdag 19.00 uur   
Kenau

vrijdag 13.30 & 21.15 uur   
zaterdag 21.15 uur   
maandag 20.00 uur   

12 Years a Slave
woensdag 14.30 uur 
Rio 2 (NL) 3D

woensdag 13.30 uur 
Pim en Pom

zaterdag 13.30 uur  zondag 13.00 uur 
De Lego film (NL) 3D

zaterdag 16.00 uur   zondag 11.00 uur  
Het regent gehaktballen (NL) 3D

zaterdag 13.30 uur   zondag 13.00 uur 
K3 Dierenhotel

Programma 3 april t/m 9 april 2014

Drama rond Lucia de B
Lucia de Berk is een eigen-
zinnige verpleegster, die arg-
waan wekt als ze voor de zoveel-
ste keer bij een onverklaarbaar 
sterfgeval betrokken is. Een ba-
by van slechts een paar maan-
den oud. Het ziekenhuis scha-
kelt de politie en het Openbaar 
Ministerie in en de jonge par-
ketsecretaris Judith (Harmsen) 
krijgt het dossier van Lucia de B. 
op haar bureau. Het onderzoek 
naar de ‘Engel des Doods’, zoals 
de pers Lucia noemt, is zwaar. 
Ze heeft geen sporen achterge-

laten en weigert met de recher-
cheurs te praten. Toch wordt ze, 
dankzij een bloedtest, uiteinde-
lijk veroordeeld tot levenslang 
voor vier moorden en drie po-
gingen ertoe. Kort hierna wor-
den er echter vraagtekens ge-
zet bij de betrouwbaarheid van 
de test en Judith begint te twij-
felen. Haar baas (Malherbe) wilt 
hier niet van horen en in Hoger 
Beroep krijgen zij Lucia opnieuw 
veroordeeld, nu zelfs levenslang 
met TBS. Mede dankzij het harde 
werk dat Judith heeft verricht?

Emmet is een doorsnee, braaf 
Lego-poppetje, dat door een 
misverstand wordt aangezien 
voor de ‘uitverkorene’ die de we-
reld zal redden. Met een bont 

De Lego film gezelschap gaat hij op missie 
om een eind te maken aan het 
schrikbewind van de boosaardi-
ge tiran, president Business. 
Helaas is Emmet hopeloos en hi-
larisch slecht voorbereid op dit 
avontuur.
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Open Dag bij Toonbeeld
Castricum - Zaterdag 12 april 
houdt Toonbeeld haar jaarlijkse 
open dag. Tussen 12.00 en 15.00 
uur is iedereen welkom om ken-
nis te maken met Toonbeeld, de 
docenten en de vele activiteiten 
voor jong en oud die worden ge-
organiseerd. 
Men kan kijken naar verschillen-
de optredens van leerlingen en 
ensembles, er worden openbare 
lessen gegeven en het is moge-
lijk zelf eens proberen hoe het is 
om op een muziekinstrument te 
spelen. De docenten staan klaar 
om belangstellenden van infor-
matie en advies te voorzien.  

Beeldende Vorming
Ook deze afdeling van Toonbeeld 
is natuurlijk aanwezig. In het ge-
bouw is veel werk van cursisten 
te zien zoals beeldhouwwerk, te-
keningen en schilderijen, kalli-
grafie en keramisch werk. Daar-
naast kan men aansluiten bij de 

openbare lessen die deze mid-
dag worden gegeven. 

Culturele Werkgroep 
Deze werkgroep presenteert het 
nieuwe programma van de Con-
certen op Zondag. Een gevari-
eerd programma van klassie-
ke en wereldmuziek. Informatie, 
kaartjes en abonnementen zijn 
tijdens deze dag verkrijgbaar. 
Toonbeeld is te vinden aan de 
Jan van Nassaustraat 6 te Cas-
tricum.

Bert Beentjes fietstocht
Regio - Op zondag, 13 april or-
ganiseert de Kennemer T.C. de 
inmiddels vermaarde fietstocht 
de ‘Bert Beentjes Toer’. Deze vrije 
toer tocht van 120 kilometer, is 

voorzien van een GPS-bestand 
die men in het GPS-apparaat 
kan inladen aan de inschrijftafel. 

Maar er is ook een  degelijke 

Vakantieouders voor drie weken
Regio - Europa Kinderhulp 
zoekt vakantieouders die een 
kind willen uitnodigen voor 
een korte vakantie. Een ver-
blijf van bijna drie weken en 
gewoon meedraaien is het 
motto. 

De kinderen die via Euro-
pa Kinderhulp voor een vakan-
tie in aanmerking komen groei-
en op in zorgelijke situaties. Het 
gaat om kinderen, tussen vijf en 
twaalf jaar, die wonen in moei-
lijke thuissituaties of kinder-
tehuizen. Kinderen die veel op 
straat leven en daar veel narig-
heid zien. Kinderen uit diverse 
Europese steden die weinig ze-
kerheid hebben in hun bestaan. 
Kinderen die thuis niet de aan-
dacht krijgen die ze verdienen. 
Deze kinderen krijgen de gele-
genheid om, via Europa Kinder-
hulp, drie weken te genieten bij 
vakantieouders. Jaarlijks verblij-
ven er 2000 kinderen in een va-
kantieouders i n h eel N ederland.                                  
Het is niet nodig om er een du-
re logeerpartij van te maken, ge-

woon meedraaien voldoende. 
Men kan vakantieouder worden 
ook als men zelf geen kinderen 
heeft, of als ze al op eigen benen 
staan. Ook alleenstaande kun-
nen zich melden. 
Er is een voorbereiding en tijdens 

de verblijfsperiode staat men er 
niet alleen voor.  Voor meer infor-
matie kan men vrijblijvend con-
tact opnemen via www.europa-
kinderhulp.nl, familie Pool:  tel.: 
023-5272560,  Elly Dantuma tel.: 
0251-238407.

routebeschrijving. Inschrijven in 
Sporthal De Zien aan de Zien-
laan 4 in Uitgeest van 9.00 tot 
10.00 uur. 
Deelnemers worden daar tot 
16.00 uur verwelkomd na de 
tocht.  Meer informatie is te vin-
den op www.kennemertc.nl. 

SAMENWERKING ONCOLOGIE FYSIOTHERAPEUTEN
WAT IS ONCOLOGIE FYSIOTHERAPIE? 
Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere 
fysiotherapie. Ze richt zich specifiek op het behandelen van 
bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of ten 
gevolge van de medische behandeling van de kanker.

Voorbeelden van problemen zijn pijn, spanningsklachten, stug 
littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en 
spieren, lymfoedeem (vochtophoping), spierzwakte, conditie-
verlies en vermoeidheid.

WIE ZIJN WIJ? 
Onze regiogroep is gevormd door hoog opgeleide oncologie 
fysiotherapeuten. De oncologiefysiotherapeut houdt zich bezig 
met de fysiotherapeutische behandeling en het coachen van 
mensen met kanker. 

Om de oncologische patiënt goed te kunnen begeleiden is ken-
nis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen 
daarvan van belang. De oncologiefysiotherapeut is op de hoogte van de mogelijkheden en 
eventuele beperkingen van fysiotherapeutische behandeling bij mensen met kanker.

DE VERSCHILLENDE FASEN: 
In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker, door bijvoorbeeld 
een operatie, bestraling en/of chemotherapie. De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase 
helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en het verlichten van spannings-
klachten. In deze fase is het belangrijk om actief en in beweging te blijven. Bijvoorbeeld 
door de arm goed te bewegen om de schoudermobiliteit te behouden of door te trainen 
tijdens chemotherapie.

In de herstelfase  gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het 
herwinnen van controle over activiteiten van het dagelijkse leven. De oncologiefysiothera-
peut kan bijvoorbeeld helpen met een trainingsprogramma om de conditie te verbeteren en 
adviseren bij het hervatten van werk en sport.

De palliatieve fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet 
meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan 
weken, maanden maar soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de 

patiënt staat in deze fase centraal! De oncologiefysiotherapeut 
kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden.

In de terminale fase  wordt het duidelijk dat het levenseinde 
nadert. De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van 
het leven. In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal. 
De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het 
zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefe-
ningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst 
kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.

SAMEN MET DE VERWIJZERS: 
Onze regiogroep staat in nauw contact met verwijzers uit de 
verschillende ziekenhuizen in de regio en met het Antoni van 
Leeuwenhoek Ziekenhuis. Ook met gespecialiseerde verpleeg-
kundigen en thuiszorg hebben wij overleg.

VERGOEDING: 
Oncologiefysiotherapie wordt door de zorgverzekeraars gezien 

als een chronische indicatie. Dit betekend dat, mocht u langdurige begeleiding nodig heb-
ben, u de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering moet betalen en daarna 
worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. 

WAAR KUNT U TERECHT: 
U kunt bij onderstaande fysiotherapeuten terecht voor behandeling en begeleiding bij onco-
logische klachten. Deze therapeuten hebben allen een meerjarige gespecialiseerde oplei-
ding gevolgd en al enige jaren ervaring met oncologische behandelingen.

www.oncofysiomk.nl

BEVERWIJK:  JoAnne van Yperen Arendsweg 43a 1944 JA 0251-214441 
CASTRICUM:  Toos Tromp    Raadhuisplein 3    1902 CA  0251-653072 
HEEMSKERK: Ellen van Harten     Maltezerplein 25   1961 JC   0251-231018 
HEEMSKERK: Toos Tromp       Kerkweg 219     1964 KJ     0251-707328 
UITGEEST:    Marijke de Vries       Schevelstraat 3   1911 CK    0251- 313040 
UITGEEST:    Marijke de Vries       Graskamplaan 13    1911 LK     06-13421439 
UITGEEST: JoAnne van Yperen Vrijburglaan 45    1911 SE    0251-312193
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‘Le Passé‘ draait 11 april 
in filmhuis de Zwaan

Uitgeest - De film Le passé  is te 
zien op vrijdag 11 april in Film-
huis de Zwaan in Uitgeest.
Na vier jaar keert de Iraniër Ah-
mad weer terug naar Frankrijk 
om zijn scheiding met zijn Fran-
se vrouw Marie af te ronden. Hij 

weet echter niet dat de werkelij-
ke reden van de scheiding ligt in 
het feit dat zijn vrouw inmiddels 
een nieuwe relatie is begonnen. 
Marie woont inmiddels samen 
met haar nieuwe vlam Samir en 
diens zoontje. Marie’s dochter 

uit een eerder huwelijk ziet niets 
in Samir. Samir gaat op zijn beurt 
ook weer gebukt onder een dra-
matische gebeurtenis uit zijn re-
cente verleden. 
In dit spannende ingetogen fa-
miliedrama staat het verleden 
centraal. Langzamerhand wor-
den de verhoudingen en de ge-
heimen van iedereen duidelijk. 
De film is naast het sterke en ori-
ginele verhaal vooral mooi door 
de complexiteit van de karak-
ters, het sterke acteerwerk en de 
onnavolgbare mooie setting van 
het rauwe, urbane Parijs.
De hoofdrolspeelster Bernice 
Beja won op het filmfestival van 
Cannes de prijs voor de beste 
actrice.

De zaal is open vanaf kwart voor 
acht en de film begint om 20.15. 
Toegang: 5 euro inclusief een 
kopje koffie voorafgaand aan 
de film. ‘Vrienden’ betalen 4 eu-
ro entree. Kaarten in de voorver-
koop zijn verkrijgbaar bij boek-
handel Schuyt, Middelweg 139 
in Uitgeest.

Uitgeest - De leerlingen van de 
Binnenmeerschool krijgen hun 
eigen schooltuintjes op het stuk-
je grond achter de speelzaal. Af-
gelopen week is de eerste fruit-
boom geplant door de jongste en 
oudste leerling, daarna mocht el-
ke groep een fruitboom planten.

Dit was tevens de start van het 
project “De Binnenmeer krijgt 
groene vingers”. De leerlingen 
gaan aan de slag met het kie-
men van zaden, er worden bolle-
tjes geplant en plantjes gaan de 
grond in, allemaal leermomenten 
op het gebied van de natuur. 

Binnenmeerschool 
krijgt groene vingers

Excursie naar Tulpenland
Uitgeest - Stichting Uitgeester 
Senioren organiseert op woens-
dagmiddag 23 april een excursie 
naar Tulpenland in Sint Maar-
tenszee. 
Een bijzonder themapark waar u 
alles maar dan ook echt alles te 
weten komt over de tulp. Vanaf 
de oorsprong in de Himalaya tot 
en met de moderne tulpenkwe-
kerij vandaag de dag.
Fluwel’s Tulpenland ligt in het 

hart van het grootste bollen-
teeltgebied ter wereld. De Oud-
hollandse stolpboerderij is het 
start- en eindpunt van de rou-
te door het bos, waar men u van 
alles vertelt over de tulp. Lang 
geleden bloeiden de eerste wil-
de tulpen in het woeste Tien 
Shan gebergte in de Himalaya. 
Een ruige wildernis met extreme 
weersomstandigheden, waar het 
voor planten en bloemen moei-

lijk overleven is. Hoe de tulp dat 
voor elkaar kreeg komt u te we-
ten in het park.
Die prachtige bollenvelden, die 
uitbundige kleuren. Dat wil ie-
dereen wel in zijn tuin. Om te 
laten zien hoe al die geweldige 
bloembollen staan te bloeien in 
een tuin zoals bij u thuis, heeft 
men een aantal specialisten ge-
vraagd om bij Fluwel’s Tulpen-
land inspiratietuinen aan te leg-
gen.

Kunst in de kas
Hoe breng je de tulp op een ori-
ginele manier in het nieuws? 
‘Kunst in de kas’ is een van de 
antwoorden op die vraag. De kas 
van Fluwel’s Tulpenland in Sint 
Maartenszee is een onderdeel 
van het park. Hier wacht de be-
zoeker een wondere wereld van 
groei, bloei, kleur, vakmanschap, 
techniek en bloeiende tulpen. 
Deze unieke locatie stelt men 
beschikbaar aan kunstenaars 
om hun boeiende en kleurrijke 
kunstwerken tentoon te stellen.

Opgeven voor 10 april bij het 
secretariaat van de S.U.S, eer-
ste verdieping in Dorpshuis de 
Zwaan.
Kosten 15 euro per persoon, in-
clusief twee keer koffie met ge-
bak, entree en vervoer naar Tul-
penland. 
Vertrek op 23 april om 13.15 uur 
, Middelweg 5 in Uitgeest. Om 
15.45 uur vertrekt u weer met de 
bus naar Uitgeest.

Uitgeest - En weer moest het 
tweede team het hebben van 
een ijzersterk optreden van 
Ruud Pel. 

In de uitwedstrijd tegen Castri-
cum was hij ook al oppermachtig 
met drie gewonnen wedstrijden 
in drie games. Met ogenschijn-
lijk het grootste gemak herhaal-
de Ruud Pel dit kunststuk. Voor-
al met de sterkste Castricum-
mer, die Thom van Son en Pim 
Koelman het nakijken gaf, reken-
de hij afgemeten af.  Beide he-
ren behaalden samen de andere 
drie enkelspelpunten, waarmee 
een 7-3 overwinning zekerge-
steld werd, omdat ook de dubbel 
nog in Uitgeester handen kwam.

Team 3 behaalde ook een 7-3 
overwinning en wel in en tegen 
Heemstede 3. Dennis Janssen, 
Patrick Rasch en Marcel Cou-
wenberg waren eensgezind: al-
len wonnen twee van de drie en-
kelspellen. Bovendien gingen de 
eerstgenoemden er ook nog met 
de dubbel vandoor.
Het laatste Uitgeestteam was 
deze week ook goed voor een 
7-3 overwinning. Andre Hermans 
en Jelle van Werkhoven wonnen 
ieder driemaal, waarbij vooral 
Hermans opviel, want  hij verloor 
geen game! Eugenie Rasch kon 
weer niet haar wil opleggen aan 
de ervaren tegenstanders. Alle 
keren moest ze de meerdere in 
de tegenstander erkennen.

     Tafeltennisnieuws Regio - De Midweekse ochtend-
wandeling van Wandelsportver-
eniging De Laatste Loodjes zal 
dit  keer een mooie wandeltocht 
gaan worden door de Heemsker-
kerduinen. 
Op dinsdagmorgen 8 april wordt 
deze Heemskerkerduin Route 
gewandeld en is totaal 10,2 ki-
lometer lang. Een ieder kan in 
z’n eigen tempo aan deze wan-
deling meedoen met behulp van 
een routebeschrijving, die wordt 
verstrekt bij de start. Onderweg 
wordt niet gepauzeerd. De start-
locatie is bij Cafetaria De Pata-
toloog, Rijksstraatweg 122a in 
Heemskerk.
Inschrijven kan vanaf  09.15 uur 
en de start is om 10.00 uur pre-
cies.
Vanaf de Patatoloog gaat de rou-
te naar de overkant van de Rijks-
straatweg naar de entree van het 

duingebied. Al wandelend geniet 
men van het uitgestrekt heuvel-
achtig duinlandschap,   mooie 
boerderijen en mogelijk zijn er 
wat Schotse Hooglanders in 
de verte zichtbaar. Ook gaat de 
wandeltocht over het Landgoed 
Marquette en na 2 uur wande-
len arriveert men weer bij de Pa-
tatoloog. 
Lid of geen lid iedereen is van 
harte welkom deze heerlijk ont-
spannen ochtendwandeling mee 
te wandelen. Deelname voor 
niet-leden bedraagt 2,50. DLL-
leden betalen 1 euro. 
Met uw tegoedbon, die u ont-
vangt bij betaling van het start-
geld, kunt u bij de Patatoloog 
een lekker kopje koffie en thee 
gaan gebruiken. Indien gewenst 
kunt u daar ook heerlijk lunchen.
Alle verdere informatie: www.
wsvdelaatsteloodjes.nl.
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JG1 in de Friends League
Uitgeest - Onder het genot 
van een heerlijk zonnetje speel-
den de jongens van de JG1 van 

FC Uitgeest zaterdag twee zeer 
leuke wedstrijdjes in de Friends 
Leauge. Op de kunstgrasvelden 

Hockeysters E3 verslaan 
E2 in Uitgeester derby

Uitgeest - Zaterdag stond een 
spannende wedstrijd op het pro-
gramma bij hockeyclub Uitgeest. 
De meiden van E2 moesten het 
opnemen tegen de meiden van 
E3. Beide 6-tallen waren deze 
competitie, waarbij zij in dezelf-
de poule zijn ingedeeld, nog on-
geslagen.  Dat de teams aan el-
kaar gewaagd zijn, was vooral in 
de eerste helft merkbaar. Tot de 
rust bleef de teller op 0-0 staan. 

In de tweede helft bleek meisjes 
E3 overtuigend de betere ploeg. 
Luide  aanmoedigingen van de 
zijlijn ten spijt werd E2 met 1-4 
verslagen.  Sterre, Nieke, Bibi, 
Hannah, Cato, Liselotte, Amber, 
Anna en coach Casper staan nu 
met hun ploeg eerste in het klas-
sement. Er zijn nog 4 wedstijden 
te gaan en de hockeysters hopen 
natuurlijk dat zij ook deze duels 
zullen winnen.

Donderdag 3 april dames:
Alcmaria V VR1-Uitgeest VR1  20:00
Zaterdag 5 april junioren:
Hollandia B2-Uitgeest B1 12:30
Adelbert St B1-Uitgeest B2 13:00
Kolping Boys B6-Uitgeest B3 15:00
Jong Holland B3-Uitgeest B4 15:30
SDZ C-Uitgeest C1 10:45
Uitgeest C2-Castricum C1 14:45
Uitgeest C3-Berdos C2 13:00
Uitgeest C4-Koedijk C5 14:30
Uitgeest C5-SVW 27 C8 12:30
Uitgeest C6-Monnickendam C3 14:30
Meisjes:
Uitgeest MB1-WSV 30 MB1 14:45
Uitgeest MC1-Con Zelo MC1 11:30
Uitgeest MC2-Kolping Boys MC1 14:45
RKEDO MD1-Uitgeest MD1 13:00
Uitgeest MD2-Kwiek 78 MD2 11:00
Vitesse 22 ME1-Uitgeest ME1 09:45
Pupillen:
Uitgeest D1-Zeevogels D1 13:00
Purmersteijn D4-Uitgeest D2 10:00
Castricum D3-Uitgeest D3 11:00
Uitgeest D4-DTS D3 09:00
Koedijk D5-Uitgeest D5 08:45
Uitgeest D6-Berdos D4 09:00
Uitgeest D7-KFC D8 11:00
Uitgeest D8-Saenden D1G 12:45
Uitgeest E1-Zouaven De E1 13:00
AFC 34 E2-Uitgeest E2 10:30
Uitgeest E3-Kolping Boys E4 10:15
Uitgeest E5-Vitesse 22 E4 10:15
Kolping Boys E8-Uitgeest E7 10:15
HSV E9-Uitgeest E8 09:00
Uitgeest E9-Foresters de E10 11:30
Uitgeest E10-Castricum E7 11:30
Uitgeest F1-Kolping Boys F1 09:00

HSV F1-Uitgeest F2 09:00
Alcmaria V F2-Uitgeest F3 09:00
Uitgeest F4=vrij
Alcmaria Victrix F3-Uitgeest F5 09:00
Uitgeest F6-Vrone F7 10:15
Alkmaarsche Boys F1-Uitgeest F7 09:00
Berdos F3-Uitgeest F8 09:30
Uitgeest F9-Castricum F8 09:00
LSVV F10-Uitgeest F10 11:30
Uitgeest F11-KSV F11 09:00
Duinrand S F2-Uitgeest F12 09:00
Uitgeest F13-Foresters de F10 09:00
Uitgeest MP1-Foresters de MP1 09:00
Wijk aan Zee MP1-Uitgeest MP2 09:00
G-team:
CTO 70 G1-Uitgeest G1 12:30
Zwaagdijk G1-Uitgeest G2 13:30

Zondag 6 april senioren: 
SDO 1-Uitgeest 1 14:00
WSV 30 2-Uitgeest 2 11:00
Vitesse 22 3-Uitgeest 3 11:00
Uitgeest 4-Zaanlandia 3 10:30
Uitgeest 5-HSV 5 10:30
Uitgeest 6-Hercules Z´dam sc 8 12:30
Uitgeest 7-Vrone 5  10:30
SVW 27 7-Uitgeest 8 14:00
Uitgeest 9-Koedijk 14 12:45
LSVV 8-Uitgeest 10 14:30
Uitgeest 11-ADO ‘20 15  10:30
Uitgeest 12-Zaanlandia 5 10:30
Alcmaria V 6-Uitgeest 13 10:00
Junioren:
Uitgeest A2-Koedijk A1 12:30
Vrone A2-Uitgeest A3 10:00
Dames:
Foresters de MA1-Uitgeest MA1 11:00

van Nieuw-Vennep speelden ze 
hun eerste partij tegen Spor-
ting Almere. Beide teams wa-
ren echt aan elkaar gewaagd, 
om en om viel een doelpunt. Jes-
se was echt goed op dreef, sa-
men met Geert in de spits zorgde 
hij voor de doelpunten. Abdurra-
him en Bink probeerden de te-
genstander halverwege het veld 
al te storen en Ties was de ver-
binding tussen voor- en achter-
veld. Bij afwezigheid van de vas-
te keeper, stond Jason op doel. 
Hij stond echt geweldig te kee-
pen, daarbij geholpen door Mark 
die ontzettend zijn best deed in 
de verdediging. Alleen jammer 
voor de jongens van FC Uitgeest, 
bij het klinken van het eindsig-
naal stond Almere net een doel-
punt voor. 
De tweede wedstrijd tegen thuis-
club DIOS was iets lastiger. Of 
kwam het misschien omdat de 
jongens twee wedstrijdjes ach-
ter elkaar moesten spelen en de 
moeheid dan toch wat toeslaat? 
Maar toch boden de spelers ge-
noeg tegenstand voor een leuk 
potje voetbal. Het is echt heel 
leuk om te zien dat wat de jon-
gens leren bij de training steeds 
beter tot uiting komt tijdens de 
wedstrijden.  Ook een compli-
ment voor de perfect leiden-
de scheidsrechter. Hij voelde de 
wedstrijd en de beperkingen van 
de jongens ontzettend goed aan, 
mede dankzij de scheidsrechter 
liepen alle spelers met een blij 
gezicht het veld af!

Uitgeest - Na het debacle van 
vorige week stond de wedstrijd 
van deze week in het teken van 
eerherstel, geen eenvoudige op-
gave tegen de zaalkampioen 
WWSV! Onder prachtige weers-
omstandigheden was het Danny 
Haije die zijn ploeg aan de lei-
ding bracht door een treffer van 
afstand, maar de tegenstander 
kwam direct op gelijke hoogte.  
In de beginfase van de wedstrijd 
waren beide ploegen zeer aan 
elkaar gewaagd, en dat bleek 
ook uit het scoreverloop. Se-
bastiaan van den Bosch bracht 
zijn ploeg weer op voorsprong 
en de opponenent sloot weer 
aan. Danny Haije noteerde zijn 
tweede treffer van de middag 
maar weer kwam WWSV langs-
zij, om vervolgens het initiatief 
over te nemen. Thijs van Her-
pen bracht zijn ploeg weliswaar 
nog op gelijke hoogte, maar in 
de slotfase van de eerste helft 
was het slechts de tegenstander 
die de korf nog drie maal wist 
te vinden.  Wederom keken on-
ze dorpsgenoten aan het einde 
van het eerste bedrijf tegen een 
achterstand aan, 4-7 maar was 
er voldoende perspectief om dit 
in het tweede deel recht te trek-
ken. Aan instelling geen gebrek, 
de ploeg werkte hard voor elkaar 
en taken werden naar behoren 
uitgevoerd. Stormvogels kwam 
goed uit de startblokken bij aan-
vang van de tweede helft. Jo-
se Heijne hielp haar ploeg door 

het benutten van een klein kans-
je en verkleinde de marge naar 
twee. De weerstand van de te-
genstander was hiermee echter 
nog niet gebroken en een tegen-
doelpunt moest worden gein-
casseerd. Demi Erkelens liet ver-
volgens een van haar kwalitei-
ten zien door het benutten van 
een vrije bal waardoor de stand 
inmiddels 6-8 was geworden. 
De “Vogels”kregen op dat mo-
ment meer grip op het spel maar 
op onfortuinlijke wijze moesten 
er toch twee tegentreffers wor-
den genoteerd. De ploeg liet 
zich hierdoor niet uit het veld 
slaan en begon aan een inhaal-
race, die ogenschijnlijk suc-
cesvol was. Met  het inbrengen 
van extra lengte, i.c. Gerard Val-
kering en Jord Betjes, kwam er 
meer dreiging in het aanvalsspel 
van Stormvogels en wist de ver-
dediging de deur op slot te hou-
den. Scores van Haije en Van 
den Bosch brachten de ploeg tot 
op slechts 1 punt van de tegen-
stander. De Uitgeesters zaten in 
een flow van erop en erover. Had 
de wedstrijd nog enkele minuten 
geduurd dan had dit scenario 
zich waarschijnlijk zo vertaald, 
maar helaas klonk het eindsig-
naal iets te vroeg. 

De ploeg van Lenny Klouwen 
stond uiteindelijk met lege han-
den, maar kan toch terugkijken 
op een goede teamprestatie. 
(10-11 einduitslag)

     Korfbalflits
       Stormvogels

Scratchdag 
klassieke 
koorzang

Uitgeest - Op zaterdag 10 mei 
bent u uitgenodigd een dag leu-
ke liederen zingen en de prach-
tige akoestiek van de Katholieke 
kerk in Uitgeest mee laten gal-
men! Genieten van meerstemmi-
ge koormuziek van blijvende ar-
tistieke waarde, uitstekend be-
geleid door organist Ton Schoen 
en pianist Theo Vijn. Dit geheel 
onder leiding van dirigent Ineke 
Mulder.
Om 16.30 uur is er als afronding 
een presentatie voor familie en 
vrienden. Zangervaring is pret-
tig, maar indien u die niet heeft, 
schroom niet en ontdek uw 
zangtalent. Deze dag kost 17,50 
inclusief koffie, thee en partitu-
ren. De lunch mag u zelf mee-
nemen. 
De deelnemers zingen liederen 
van o.a. John Rutter, G. Gastol-
di, R. Rogers, Frank Edam, J. S. 
Bach en nog andere mooie stuk-
ken. Bij de keuze van het re-
pertoire zal rekening gehouden 
worden met het niveau van de 
deelnemers.
Krijgt u er al zin in? Bel dan op 
tijd naar Ineke Mulder voor meer 
informatie en een inschrijfformu-
lier, tel. 075-6219192. U kunt ook 
een kijkje nemen op de websi-
te van de Parochie: www.rkparo-
chie-uitgeest.nl en die van de di-
rigent: www.inekemulder.nl.

Weer goed weekeinde 
voor Fietsshop Uitgeest
Uitgeest - Zondag werd de en-
duro de l’Ambleve in Remou-
champs gereden. De leden van 
Team Fietsshop Uitgeest waren 
van de partij. Gelukkig lag deze 
editie het parkoers er vrij droog 
bij. Wel prettig, omdat dit de pit-
tigste enduro in België is. 
Helaas heeft niet iedereen 
de proeven goed doorstaan. 

Alexandra Marchal kwam in 
proef 4 hard te val en kon niet 
verder rijden. Later bleek dat ze 
haar pols had gebroken. Voor 
Kristien Nelen ging het heel wat 
beter. Zij werd eerste bij de da-
mes.
Daniël Prijkel ging ook niet hele-
maal lekker. Maar hij werd even-
goed derde.



wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Yente Blaauw regiokampioen

Links Carmen Chezan en rechts Yente Blaauw

Links Zoë Guit en rechts Linda den Boer

Laura Langendijk

Uitgeest - Zaterdag waren de 
regiokampioenschappen turnen 
voor de vijfde divisie in Wervers-
hoof. Voor de Uitgeestse turnver-
eniging Unitas deden elf turn-
sters mee en 7 turnsters hebben 
zich geplaatst voor de Districts-
kampioenschappen op 14 juni in 
Amsterdam.

Het beste resultaat werd be-
haald door Yente Blaauw. Zij be-
haalde de hoogste score van al-
le pupillen 2-turnsters op sprong 
en brug en werd regiokampioen. 
Carmen Chezan werd in dit ni-
veau vierde en had de hoogste 
score op vloer.
Voor de instapcategorie waren 
er 2 wedstrijden en de Unitas-
turnsters waren ingedeeld in de 
eerste wedstrijdronde. Linda den 
Boer is op een geweldige twee-
de plaats geëindigd, Isa Timmer-
mans werd negende en Silvia 
Berkhout eindigde op een der-
tiende plaats. Alle drie de turn-
sters zijn door naar de A finale, 
want er gaan 14 turnsters naar 
de A-finale en 14 turnsters naar 
de B-finale. Er deden namelijk 56 
instapturnsters mee.
Bij de pupillen 1-turnsters is al-
leen Zoë Guit door naar de dis-
trictskampioenschap. Zoë heeft 
het goed gedaan en is uiteinde-
lijk op een vierde plaats geëin-
digd en heeft er weer een mooie 
medaille bij. Helaas hebben Chi-
ara Garita en Britt Scholten het 
net niet gehaald door hele klei-
ne foutjes.
Jade Koster heeft goed haar best 
gedaan bij de Jeugd 1, maar 
heeft het net niet gered, om-
dat ze twee keer van de balk 
was gevallen eindigde ze op een 
zestiende plaats en de beste 14 
gaan door naar de districtskam-
pioenschappen.
Als laatste waren de senior-turn-
sters aan de beurt en in een zeer 
sterk deelnemersveld is Laura 
Langendijk vijfde geworden en 

mocht hiervoor een medaille in 
ontvangst nemen. Isabella Flier-

man viel tijdens haar vloer-oefe-
ning wat haar een punt en een 
plaats voor de districtskampi-
oenschappen kostte.
Het was een lange dag met vier 
wedstrijden, maar voor Unitas 
weer een geslaagde dag.

VOORDEEL

   

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

WEES ER ALS DE (PAAS) KIPPEN BIJ !!

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do t/m wo): 

ADVOCAAT BITTERKOEKJES 
lekker
 van € 3,95 nu per zakje € 3,25 !!
(gratis bij één volle spaarkaart)

HALVE MOSCOVISCHE TULBAND 
smullen 
 van € 5,25 voor € 4,50 !!
(of 2 volle spaarkaarten)

**Handgemaakte Chocolade Paaseieren, héél mooi en erg lekker !!**

UITGEEST

Tel. 06.53 56 37 80
dag- en nacht
bereikbaar








Begrafenis- en crematievereniging voor alle gezindten
Niesvenstraat 12, 1911 VA Uitgeest E-mail: info@barbara-uitgeest.nl  www.barbara-uitgeest.nl

Begrafenis- en crematievereniging
UITGEEST

Uitnodiging Algemene 
ledenvergadering Barbara

Datum: donderdag 24 april 2014
Locati e: Uitvaartcentrum Barbara, Niesvenstraat 12
Tijd: 20.00

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering 
   d.d. 25 april 2013
 5. Vaststellen jaarverslag 2013
 6. Vaststellen jaarrekening 2013
   a) verslag kascommissie
   b) verkiezing kascommissie 2014
 Op 14 april as. liggen ter inzage: 
 jaarverslag 2013, jaarrekening 2013, 
 begroti ng 2014 in het Uitvaartcentrum 
 Barbara van 19.00 tot 19.30 uur.
 7. Begroti ng 2014
 8. Rondvraag en sluiti ng.

Tel: 06-53563780   Email: info@barbara-uitgeest.nl 
Website: www.barbara-uitgeest.nl

UITGEEST

Tel. 06.53 56 37 80
dag- en nacht
bereikbaar








Begrafenis- en crematievereniging voor alle gezindten
Niesvenstraat 12, 1911 VA Uitgeest E-mail: info@barbara-uitgeest.nl  www.barbara-uitgeest.nl

Begrafenis- en crematievereniging
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wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Inschrijven voor de avondvierdaagse
Uitgeest - Inschrijven voor de 
53e avondvierdaagse van Uit-
geest is dit jaar mogelijk van 
dinsdag 1 tot en met vrijdag 4 
april. Aanmelden kan ’s middags 
tussen 15.30 en 17.00 uur en ’s 
avonds tussen 19.00 en 20.00 
uur. Inschrijfformulieren worden 
uitgedeeld op de scholen in Uit-
geest en zijn te downloaden via 
www.avondvierdaagse.speeltui-
nuitgeest.nl. Deelname kost, bij 
voorinschrijving, 4 euro per per-
soon. 
Het evenement zelf start op 
dinsdag 15 april. Een lange stoet 
enthousiaste deelnemers loopt 
vier dagen lang door de mooi-
ste plekjes van het dorp. Net als 
voorgaande jaren zijn er twee 
verschillende afstanden. Voor de 
kleinsten onder ons (groep 1 tot 
en met 5) zijn er tochten van 5 
kilometer uitgestippeld. Zij lopen 
verplicht onder begeleiding. Voor 
de grotere kinderen (vanaf groep 

6) en de fanatieke volwassenen 
is er de 10 kilometer. Beide af-
standen beginnen en eindigen 
bij speeltuinvereniging “Kinder-
vreugd” aan de Middelweg 108-

110 in Uitgeest.
Voor meer informatie over de 53e 
avondvierdaagse kunt u terecht 
op de website, www.avondvier-
daagse.speeltuinuitgeest.nl. 

Uitgeest - Kijkend naar de score 
zien we opvallend veel 60-plus-
sers. En dan bedoel ik niet de 
leeftijd maar de score in procen-
ten. De echte uitschieter hierbij 
is het koppel Jaap Molenaar-Ka-
rin Tushuizen. Zij scoren maar 
liefst ruim 68% en dan heb je 
niet alleen maar mazzel met de 
tegenstanders, dan doe je zelf de 
meeste spellen goed. Wel is het 
natuurlijk zo dat het niet iedere 
week feest is. Anders stonden 
ze, we misgunnen ze hun score 
absoluut niet,  wel bovenaan in 
de A-lijn. In de B-lijn noteren wij 
een mooie 64-er van Gré Appel-
man-Tineke van Sambeek en in 
de C een goede 62-er van Gerda 
Geukes-Ans Stephan. In de A-
lijn zien we liefst drie scores bo-
ven de 60. Klaas de Groot-Peter 
Kossen proberen hun winterdip 
weg te werken met een prach-
tige 63% en ook Arie vd Eng-

Jaap Willemsen ontwaken uit de 
winterslaap maar beide koppels 
zijn te laat om nog aanspraak 
te maken op de titel. En als ik 
het wel heb zullen Fred v An-
del-Ruud Berkhout, onze ‘angry 
young men’, ook geen kampioen 
worden. Het is trouwens wel bi-
zar dat we Fred en Ruud al be-
schouwen als de jonkies op de 
Bridgeclub. Wordt er thuis niet 
meer gekaart? Dat hoeft ove-
rigens geen bridge te zijn. Pes-
ten, een-en-dertigen, hartenja-
gen, boerenbridge, wat was dat 
gezellig als we dat thuis deden! 
Tja, dat was vóór de computer. 
Krijg ze daar maar eens achter 
vandaan. Dat lukt zelfs niet op 
zo’n mooie zaterdag en zondag: 
op de fiets zie je vooral de grij-
ze golf. Met enige pressie heb-
ben wij onze jongens wél mee-
gekregen. Zou dat helpen, enige 
pressie om jonge leden te krij-

        Bridgenieuws gen? Nou ja, maakt niet uit. Ge-
niet van het voorjaar, en van het 
kaarten. (Paul Wijte)

De uitslagen:

A-lijn: 1 Klaas de Groot-Peter 
Kossen 63,54%; 2 Arie vd Eng-
Jaap Willemse 61,11%; 3 Fred v 
Andel-Ruud Berkhout 60,76%
B-lijn: 1/2 Gré Appelman-Tine-
ke v Sambeek 64,17%; 1/2 Lea 
v Dommelen-Nel Weber 64,17%; 
3 Nellie Modderman-Marian de 
Vries 58,75%
C-lijn: 1 Gerda Geukes-Ans 
Stephan 62,08%; 2 Theo Hui-
sing-Pieter Andringa 60,00%; 3 
Toin Graafsma-Henk Graafsma 
57,92%
D-lijn: 1 Jaap Molenaar-Ka-
rin Tushuizen 68,75%; 2 Joop de 
Beer-Fieneke de Beer 63,33%; 3 
Thea Aben-Marry Zwaan 55,83%
E-lijn: 1 Gré Krom-Riek Koek 
59,03%; 2/3Tineke de Groot-
Constance Dirks 55,56%; 
2/3Loes Apeldoorn-Ellie Neele 
55,56%

Vocal Group BANT 
keert terug in Uitgeest
Uitgeest - Voor de liefhebbers 
van a capella koorzang is het 
weer hoogtijdag aanstaande 
zaterdag 12 april. Vocal Group 
BANT treedt op in de Protestant-
se kerk aan de Castricummer-
weg in Uitgeest. De Vocal Group, 
met onder andere de Uitgeester 
mezzosopraan Jessica van Ype-
ren, brengt zoals altijd een ge-
varieerde theatervoorstelling on-
der de titel BANT Bereikbaar met 
werken van onder andere Samu-
el Barber, maar ook van pop-
componisten als Elton John en 
Billy Joel. Het concert begint om 
20.00 uur.

Vocal Group BANT is in 2003 
ontstaan doordat een aantal en-
thousiaste zangers aan de slag 
wilden gaan met het concept 
van artistiek leider Ronald Bec-
ker. Hij verwoordt dat als volgt: 
“Het is mijn streven om de prima 
stemmen van de individuele zan-
gers verder te laten ontwikke-
len, door ze juist NIET te dirige-
ren! Ik zie het als mijn taak voor-
al de eigenheid van iedere zan-
ger aan te sporen, zonder dat ze 
hun plaats in het geheel verlie-
zen. Dat maakt het voor mij, voor 
de groep én voor de toehoorder 
zoveel interessanter om de mu-
zikaliteit van BANT te beleven.”
Jessica van Yperen zingt al 10 
jaar bij BANT: “Elke woensdag-
avond repeteren we met veel 
plezier. Zingen geeft mij ontzet-
tend veel energie. Helemaal fan-
tastisch vind ik het, dat ik het 
nieuwe programma nu weer 
mag delen met mijn dorpsgeno-
ten! Ik zing zelf twee solo’s, een 
ervan is “Mijn Pakkie An” uit de 

musical “Aïda” van Tim Rice en 
Elton John.
Wat daar lijnrecht tegenover 
staat is het “Agnus Dei”, een vo-
cale bewerking door de compo-
nist Samuel Barber van zijn ei-
gen “Adagio for Strings”. Dit stuk 
is vooral bekend als de muziek 
in de film “Platoon” van Oliver 
Stone. Nu dus vocaal uitgevoerd 
door BANT, als twee uitersten 
die een goed beeld geven van 
het hele programma.”

Voor wie al liefhebber van BANT 
en haar muziek was, wordt het 
concert een programma zoals je 
van deze vocal group mag ver-
wachten. Jessica: “We hebben 
dankzij gewaagde én geslaag-
de concerten in het verleden in 
het dorp een goede naam opge-
bouwd en we willen onze fans 
niet teleurstellen. Er is dan ook 
hard gewerkt onder de muzika-
le leiding van Ronald Becker, on-
ze dirigent en coach. We hopen 
dat veel liefhebbers van (close 
harmony)koorzang en improvi-
satie naar het resultaat komen 
luisteren.”

Daarbij gaat BANT zaterdag-
avond 12 april in de Protestant-
se kerk aan de Castricummer-
weg natuurlijk ook de uitdaging 
aan om nieuwe muzikale harten 
voor hun zang te veroveren. De 
13 zangers en zangeressen he-
ten iedereen van harte welkom. 
Informatie en kaarten à 15 eu-
ro zijn verkrijgbaar via info@vo-
calgroupbant.nl en bij Boekhan-
del Schuyt, Middelweg 9 139 in 
Uitgeest.(foto: Vincent Bloot-
hoofd)





Teerenstra realiseert 
uw woonwensen!

Regio - Denkt u aan een forse uitbreiding van woonkamer inclusief 
keuken of wenst u een op maat gemaakte inloopkast in uw slaap-
kamer? Wilt u een compleet nieuwe badkamer of is het dak toe aan 
vervanging en overweegt u een dakkapel te plaatsen? Zijn geluid- en 
warmte isolerende verbeteringen noodzakelijk, moeten installaties 
vervangen of verbeterd, uw paneeldeuren worden hersteld en voor-
zien van nieuw hang- en sluitwerk? Wenst u een draairaam of over-
weegt u het bouwen van een nieuwe garage aan huis?

Aannemersbedrijf Danny Teerenstra is zeer ervaren in de particuliere 
sector en beschikt over de juiste kwaliteiten om woonwensen te ver-
wezenlijken. Het bedrijf bestaat uit jonge professionals, welke inmid-
dels zijn sporen heeft verdiend. Op vakkundige wijze worden projec-
ten geïnventariseerd, voorbereid en uitgevoerd. Er worden uitsluitend 
eerste klas materialen gebruikt en men werkt milieuverantwoord. Het 
bedrijf is VCA gecertificeerd, lid van Bouwgarant, werkt volgens het 
Bouwbesluit en geldende NEN-normen en is lid van Bouwgarant. Dit 
betekent dat het aannemersbedrijf voldoet aan strenge eisen op het 
gebied van bedrijfsvoering. Teerenstra staat voor betrouwbaarheid, 
kwaliteit, flexibele instelling en werkt samen met ervaren onderaan-
nemers. 
“Ervaring heeft geleerd dat in eerste instantie behoefte is aan goed 
advies. Voorbereidingen zijn het belangrijkste deel in het traject bij 
de realisering van wensen. In alle gevallen zal onze adviseur eerst 
langskomen om ideeën en wensen te bespreken en daarna uit te 
werken in een geheel vrijblijvende, duidelijke offerte. Wij zijn onze 
klanten, indien gewenst, ook van dienst met tekenwerk, construc-
tieberekeningen en aanvragen van de benodigde vergunning. Voor 
mensen met plannen is het belangrijk te melden dat men tot 31 de-
cember 2014 gebruik kan maken van de verlaagde 6% BTW regeling 
op arbeidskosten”, aldus Danny Teerenstra
Wenst u meer informatie over de dienstverlening van Aannemersbe-
drijf Danny Teerenstra, bel dan: 0251 670 037 of kijk op www.danny-
teerenstra.nl

Regio - Haardenspecialist De Schouw  in Egmond aan den Hoef is 
specialist op het gebied van schouwen, haarden en kachels.
Steeds meer mensen willen een haard met een schouw om het in de 
huiskamer extra gezellig te maken. Is het niet knus om met het he-
le gezin rond de open haard te vertoeven om het drukke en jachti-
ge bestaan even te ontvluchten? Is een knapperend houtvuurtje of het 
gemak van een gasblokkenvuur, omlijst door een passende schouw, 
een ideaalplaatje? Tegenwoordig zijn er legio mogelijkheden om dit 
voor veel mensen haalbaar te maken. Zo zijn er naast de traditionele 
houtgestookte haarden diverse gashaarden en kachels met het zoge-
naamde ‘gesloten verbrandingssysteem’.
En hiervoor is geen duur rookkanaal of schoorsteen nodig. Ook zon-
der rookkanaal te plaatsen, zijn de op Bio-Ethanol gestookte haarden 
en elektrische sfeerhaarden in verschillende uitvoeringen, kleuren en 
maten te verkrijgen en zijn deze haarden op elke willekeurige plek in 
de huiskamer te plaatsen.
Goede voorlichting over de mogelijkheden en voorzieningen die ge-
troffen moeten worden, zijn nodig om tot een mooi eindresultaat te 
komen. Bij Haardenspecialist De Schouw staat veiligheid hoog in het 
vaandel, houdt men met ervaren vakmensen graag alles in eigen 
hand en staat men garant voor een perfecte levering en plaatsing. 

Warmte sfeer 
en gezelligheid!

Ja natuurlijk, een kurkvloer van Décork!
Regio - Décork heeft zich gespecialiseerd in het le-
veren en leggen van allerlei soorten kurkvloeren. Al 
25 jaar creëert het team vakkundige en klantvrien-
delijke adviseurs samen met de klant de mooiste 
designvloeren.
En de ervaren vloerenleggers zorgen dat de nieu-
we vloer op juiste wijze toegepast wordt. In de ruime 
showroom worden tal van voorbeelden op overzich-
telijke wijze gepresenteerd. Daar blijkt dat een vloer 
van kurk, zowel in een klassiek als modern interieur, 
een meerwaarde vormt.

Kurk is een uniek natuurproduct, afkomstig van de 
kurkeik, dat de plezierige eigenschappen van zowel 
stoffen als houten vloerbedekking optimaal combi-
neert. “Kurk heeft uitstekende en unieke kwaliteits-
kenmerken dat de aanschafwaarde na verloop van 
tijd gemakkelijk terugverdient” vertelt een van de ad-
viseurs enthousiast. “De veerkrachtige en isoleren-
de werking is te danken aan de opbouw van klei-
ne veerkrachtige cellen die lucht bevatten. De com-
binatie van de natuurlijke eigenschappen en de on-

uitputtelijke variaties in kleuren en dessins maken 
kurk tot de mooiste, meest ergonomische en milieu-
vriendelijke vloeroplossing.” Bij regelmatig onder-
houd met de milieuvriendelijke onderhoudsmidde-
len die Décork speciaal heeft laten ontwikkelen, kan 
een kurkvloer van Décork wel dertig jaar meegaan. 
De veerkracht van kurk zorgt ook voor maximale ge-
luidsdemping. Daarnaast zijn de Décork kurkvloe-
ren antislip en houden ze de omgevingswarmte 
vast. De vloer voelt altijd warm en behaaglijk aan. 
En de prijs? “Kurk is een zeer betaalbare soort vloer-
bedekking. Als kurkspeciaalzaak vinden wij het be-
langrijk om kwalitatief uitstekende producten te ma-
ken tegen een aantrekkelijke prijs. Men kan daarom 
bij ons terecht voor kurk in alle prijsklassen. Nieuw in 
ons assortiment een zeer uitgebreide collectie PVC 
vloeren en een exclusieve collectie parketvloeren.” 
Het adres van Décork is Tappersweg 87 in Haarlem. 
Op www.decork.nl is een routebeschrijving te vinden 
of bel 023-5318281. Décork is Tweede Paasdag ge-
opend van 11.00 tot 17.00 uur. Er is ruime en gratis 
parkeergelegenheid aanwezig. 
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Castricum – Wonen in Serviceflat 
Sans Souci in Castricum betekent 
zorgeloos wonen voor senioren 
van 55+ in een prachtig groene 
omgeving, tussen polderland-
schap, strand en duinen.
Enerzijds woont men zelfstan-
dig, met de daarbij behoren-
de privacy  in een eigen appar-
tement, anderzijds kan men ge-
nieten van alle luxe en comfort: 
‘het beste van twee werelden’.
Sans Souci is gesitueerd op een 
A-locatie met een winkelcen-
trum op 100 meter loopafstand. 
Ook voorzieningen als gemeen-
tehuis, bibliotheek, apotheek en 
bushalte zijn dichtbij. 
De mogelijkheid tot thuiszorg is 
aanwezig in huis, evenals een  
24-uurs alarmopvolging voor 
noodsituaties. De  huismeester 
zorgt voor de schoonmaak van 
het gebouw en doet kleine klus-
jes.
Men kan zes keer per week ge-
nieten van een driegangendiner, 
vers bereid door de keukenbri-
gade. Er is een biljartkamer, een 
fitnessruimte en een gezellige 
recreatiezaal  waar veel activitei-
ten worden georganiseerd door 
en voor de bewoners zelf. Wat te 

SANS SOUCI  
‘Het beste van twee werelden’

denken van bridge, muziekuitvoeringen, film op groot scherm, lezin-
gen, high tea en gezamenlijke diners meestal met een thema? Veel 
gehoorde kreet is dan ook: ,,Als ik dit had geweten, dan had ik veel 
eerder gekozen voor Serviceflat Sans Souci, want het is hier gezellig en 
het ontbreekt ons aan niets. We hoeven er alleen nog maar van te ge-
nieten!” Nieuwsgierig geworden? Dan heeft men nu de mogelijkheid 
om kennis te maken of hernieuwd kennis te maken.
Op zaterdag 10 mei is er een open dag van 11.00 uur tot 13.00 uur 
In Sans Souci met rondleidingen, een kopje koffie met iets lekkers en 
vrijblijvende informatie door bestuur, directie en medewerkers van het 
huis. Ook zijn de te koop of te huur staande  appartementen te be-
zichtigen. 
Belangstellenden zijn welkom in  Serviceflat Sans Souci - Ssans Souci 
113, Castricum. Meer informatie op www.sanssouci.nu.





Verkoop fase 1B van 
Nieuw Koningsduin

Castricum - Vanwege het grote succes van fase 1A krijgt project 
Nieuw Koningsduin al snel een vervolg; op woensdag 16 april start 
de verkoop van fase 1B van 18.00 tot 20.00 uur in De Oude Keuken 
op het terrein van Dijk en Duin. 

Op het oostelijke deel van landgoed Duin en Bosch, aan de rand 
van het Noord-Hollands duinreservaat worden in totaal circa 230 
woningen gerealiseerd. Er is gedacht aan verschillende doelgroe-
pen met een divers woningaanbod. Te weten; vrije kavels, vrijstaan-
de woningen, twee-onder-een-kapwoningen, drie-onder-een-kap-
woningen, rijwoningen en semibungalows. Het totale plan is opge-
deeld in verschillende woonfasen die samen een geheel vormen.
Door de grote belangstelling en de vele teleurgestelde reacties van 
mensen die in fase 1A geen woning toegewezen kregen, is gekozen 
om al zo snel met het vervolg in verkoop te gaan. Zowel de make-
laars als medewerkers van ABB zijn aanwezig om vragen te beant-
woorden. Kijk voor meer informatie op www.nieuwkoningsduin.nl.

Meubels en Makers 
voor creatieve 

eigenzinnigheid
Akersloot - Een bijzondere samenwerking met een gedeeld enthou-
siasme; meubels maken met oog op blije klanten. Want blije klanten 
zorgen ervoor dat de drijvende krachten achter Meubels en Makers 
nog meer voldoening uit hun werk halen. Voor elke uitdaging is een 
passende oplossing te vinden. En dat alles dankzij de drie eigenzin-
nige karakters waar Meubels en Makers uit bestaat. Jantien, Jan en 
Rob vullen elkaar op creatieve wijze aan, terwijl hun eigen identiteit 
behouden blijft. Meubels en Makers bestaat uit twee bedrijven: Van 
Diepen Maatwerk en Jantien Ranzijn en Vader. Door deze krachten 
te bundelen is eigenlijk niets onmogelijk!
De meubelmakerij van Meubels en Makers is gevestigd in Akersloot. 
Een passend advies voor het interieur? Jantien, Jan of Rob van Meu-
bels en Makers staan belangstellenden graag te woord. Het adres 
is Fielkerweg 2, tel.: 0251-320071, info@meubelsenmakers.nl. Ope-
ningstijden maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur. Zater-
dag: op afspraak.
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Materialen voor tuinhuis of 
strandhuis? Kom naar Geluk!

Beverwijk -Balken, deuren of hang- en sluitwerk 
nodig...? Dergelijke materialen zijn tegen zeer 
voordelige tarieven verkrijgbaar bij Geluk, het be-
drijf van Jeroen Zonneveld aan de Industrieweg 7. 
Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen van uitste-
kende kwaliteit worden door hem opgekocht en uit 
voorraad geleverd. Als ervaren timmerman in de 
bouw kent Zonneveld de branche heel goed. Een 
branche waarin het regelmatig voorkomt dat ma-
terialen onnodig verspilt worden. Teveel ingekocht, 
verkeerd besteld, slechts eenmaal gebruikt en 
daarna overtollig, maar stuk voor stuk nog prima 
te gebruiken. In zijn bedrijfspand worden al deze 
materialen gesorteerd en vinden ze hun weg naar 

de klant. Ook antieke kachels, vloerdelen, spie-
gels, verlichting, sanitair, glas in lood, antiek, or-
namenten en nog veel meer valt er te vinden. Bin-
nenkort een tuinhuisje of strandhuisje plaatsen en 
materialen nodig om dit te realiseren? Kom langs 
bij Geluk en bespaar uzelf veel onnodige kosten. 
Kijk op www.jazonneveld.nl voor meer informatie 
of breng een bezoek aan het bedrijf, dat geopend 
is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 
en 17.00 uur en op zaterdag tussen 08.00 en 12.00 
uur. Telefoon: 06 53441529. 
Nieuwe aanwinsten in de collectie worden via de 
pagina ‘Geluk Zonneveld’ op Facebook gepubli-
ceerd.

Te koop:

Glas en Lood - Vloerhout
Bouwmaterialen (oud & nieuw)

Oude paneeldeuren
Tweedehands op de struinzolder

Hang en sluitwerk
Partijhandel

“Vind je geluk in tweedehands”

Industrieweg 7 nabij hoofdingang Bazaar
Beverwijk - T: 06-53441529 

Ma t/m vr: 8.00-17.00 en za: 8.00-12.00 uur

WWW.JAZONNEVELD.NL













Nieuwe collectie 
tegels en douche/

wc´s bij Ton Scholten 
Tegels & Sanitair

Uitgeest - De topfabrikanten op gebied van sanitair en tegels in bin-
nen- en buitenland hebben afgelopen tijd gelukkig niet stil gezeten 
en komen met veel nieuws en fraaie collecties wand- en vloerte-
gels. Elektronische kranen, nieuws op gebied van waterbesparing, 
geurafzuiging op het toilet, pastelkleurige wastafels en toiletten, wit-
te wastafels met koperen rand et cetera. Op een aantal toonaange-
vende internationale beurzen is weer veel moois ingekocht voor de 
Nederlandse markt. Het resultaat is te vinden in de showroom van 
Ton Scholten.
Ton Scholten, al veertig jaar specialist in tegels, is partner van VT Wo-
nen voor de volledige tegelcollectie, samengesteld door de stylisten 
van VT Wonen. Een collectie helemaal van nu met een grote varië-
teit aan formaten, kleuren en structuur. Voor op de vloer of tegen de 
wand. Houtlook en betonlook tegels, sloophout et cetera. Sober en 
kleurrijk. Strak en speels. Voor elk wat wils en bovendien aantrekke-
lijk geprijsd. Favoriet uit de nieuwe collectie is de houtlook tegel Old 
Wood, een praktische moderne tegel met sloophout uiterlijk, bijna 
niet van echt te onderscheiden. Binnenkort komt VT Wonen ook met 
een collectie buitentegels, maar in de showroom van Ton Scholten 
zijn nu al diverse tegels te bewonderen die zowel binnen als buiten 
gelegd kunnen worden.
In het buitenland zijn de mensen allang overtuigd en is de douche-
wc niet weg te denken uit de toiletruimte. Reinigen met toiletpapier 
behoort tot het verleden, het onderlichaam wordt gereinigd met 
schoon water. De douche-wc´s zijn er in verschillende uitvoeringen 
van een toiletbril die op de bestaande toilet te plaatsen is of een een-
voudig stijlvolle toiletpot met zitting, tot en met een zeer luxe combi-
natie. De adviseurs helpen iedereen graag de juiste keuze te maken 
en kunnen desgewenst een 3D-tekening maken. Ton Scholten Tegels 
& Sanitair is te vinden op de Westerwerf 2, Uitgeest, 0251-319101, 
www.tonscholten.nl.

Gratis ophaalservice bij Rent a Box
Beverwijk - Bij Rent a Box aan de Parallelweg 122c 
(bij McDonalds en Kwantum) tellen klanten nog echt 
mee. Speciaal voor mensen die vrienden en familie 
niet extra willen belasten en toch wat opslagruim-
te nodig hebben, biedt Rent a Box een helpende 
hand. Voor iedereen die tijdelijk opslagruimte nodig 
heeft, maar zelf liever niet in een verhuisbus rijdt, 
heeft Rent a Box de Easy Ophaal Service.

Staat uw huis te vol? Gaat u kleiner wonen? Verbou-
wing, gezinsuitbreiding, samenwonen? Er zijn vele 
situaties waarin extra opslagruimte erg handig kan 
zijn. Staan er thuis dingen in de weg, waarvan u 
nog niet weet wat u ermee wilt doen? Stel een be-
slissing om juist die paar dingen weg te doen nog 
even uit, laat het ophalen en zodra u weet wat u 
wel met de spullen wilt doen, dan haalt u het weer 
op of laat u het weer brengen. Dit is vaak dezelf-

de dag nog te regelen. Veel klanten die artikelen 
op Marktplaats zetten laten potentiële kopers naar 
de opslag komen om de goederen te bekijken. Ook 
voor mensen die hun woning gaan verbouwen en 
slechts enkele weken ruimte tekort hebben, kan 
Rent a Box een uitkomst zijn. Maar opslagruimte 
huren voor langere tijd is natuurlijk ook mogelijk.

Gratis
Bij de Easy Ophaal Service staat er 2 uur lang een 
chauffeur met verhuisbus klaar om u te helpen, ge-
heel gratis. U betaalt alleen de brandstofkosten. 
Mocht u de service iets langer nodig hebben, dan 
is dit tegen een kleine vergoeding (17,50 euro per 
half uur) ook mogelijk. Rent a Box denkt graag met 
de klant mee, om een zo voordelig mogelijke op-
lossing te vinden. Bel gerust 0251 222352, kom een 
keer langs! of kijk op www.rentabox.nl.
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Lente bij Kwekerij Sap
Heemskerk - De planten in de kas groeien goed bij 
Kwekerij Sap dankzij het vele daglicht die de zach-
te winter met zich meebracht. Ze staan dit jaar 
daarom vroeger in bloei dan andere jaren. Toch is 
voorzichtigheid geboden. Vaste planten en violen 
kunnen zonder problemen geplant worden, maar 
perkplanten kunnen niet tegen nachtvorst. En ook 
al is de temperatuur overdag hoog, tot ijsheiligen 
kan er nog nachtvorst optreden. ,,Wij kweken onze 
perkplanten zelf en hierdoor is er geen tussenhan-
del”, vertelt een van de vriendelijke medewerkers. 
,,De planten hebben een superkwaliteit en altijd 
lage prijzen! Wij verkopen voor de tuin en balkon 
vaste planten, perkplanten, violen, kuipplanten, 
hangpotten, hanging baskets, potten, manden, 

kunststof, potgrond, voeding, et cetera.” Er is een 
nieuwe collectie potten en manden in alle soorten 
en maten in de kwekerij te vinden;variërend van 
rotan tot hout, van kunststof tot fiber. ,,Na de fel-
le kleuren van afgelopen seizoenen, die trouwens 
nog steeds in zijn, is er nu ook plaats voor rustige 
kleuren en dan met name pasteltinten komen he-
lemaal in dit voorjaar.” Dan volgt een tip: ,,In de tui-
nen worden door de zachte winter al de eerste luis 
geconstateerd en dan met name bij rozen en hor-
tensia’s. Let daar goed op. Nu behandelen voor-
komt verdere schade aan de planten.” Het is dus 
volop lente bij Kwekerij Sap die te vinden is aan de 
Noorddorperweg 12b te Heemskerk. Op de websi-
te www.kwekerijsap.nl staan nog meer nuttige tips
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Help fietsgroep helpen
Castricum - Ze fietsen straks 
heel Nederland door op de 
fiets vanuit Middelburg. Twin-
tig mannen en vrouwen van 
20 tot 75 jaar doen dit om 
geld in te zamelen en aan-
dacht te vragen voor de spier- 
en zenuwaandoening ALS.  

In de week van 27 september 
tot en met 4 oktober komt de 
groep tijdens de reis van zo’n 
850 km ook in Castricum. Ze 
overnachten bij Zeeveld in Bak-
kum Noord, tenminste als het 
hen lukt 1.000 euro sponsorgeld 
in deze regio in te zamelen voor 
het goede doel; dat is de voor-
waarde die Thomas van Kleef 
van Zeeveld stelde. Daarom doet 
de groep een oproep aan alle in-
woners gul te schenken.

,,Met onze fietstocht willen wij 
een verbinding leggen tussen 
de regionale vrijwilligersgroe-
pen van Stichting ALS Neder-
land en natuurlijk geld bij elkaar 
fietsen voor wetenschappelijk 
onderzoek”, aldus Henk de Jon-
ge, een van de deelnemers. ,,Dat 
er geld nodig is zal duidelijk zijn. 
Elk jaar krijgen ongeveer vijfhon-

derd mensen de diagnose ALS 
te horen. Dat betekent een ge-
middelde levensverwachting van 
drie tot vijf jaar en een behan-
deling of medicijn is nog steeds 
niet voorhanden. Ook is niet be-
kend wat de oorzaak van de aan-
doening is. Momenteel wordt 
veel energie gestoken in het be-
schrijven van 15.000 dna-profie-
len van ALS-patiënten en ge-
zonde controlepersonen. Helaas 
kost een dergelijk project veel 
tijd en geld; geld dat via allerlei 
initiatieven bijeen gebracht moet 
worden.” 
Het is de tweede keer dat deze 
groep een toer maakt. In 2012 
is de groep vanuit de Franse El-
zas naar Zierikzee gefietst. In die 
week is 26.000 euro bijelkaar ge-
fietst!
 
De groep is naarstig op zoek 
naar bedrijven en particulieren 
die zich samen met Duinboer-
derij Zeeveld willen inzetten om 
de actie een succes te laten wor-
den. Voor meer informatie: www.
ALSZeeland.nl, telefonisch con-
tact via Henk de Jonge: 0118 
615377 of via h.j.de.jonge@ver-
satel.nl.

Burgemeester Schruoffeneger van Moosch geeft het startsein voor 
de groep naar Zierikzee in augustus 2012. Foto: Hans Sinke.

Een kijkje achter de schermen

Westerveld houdt 
‘historische’ open dag
Driehuis - Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld houdt op 
zondag 6 april een ‘historische’ 
open dag. Tussen 11.00 en 16.00 
uur is iedereen welkom om te 
zien wat de mogelijkheden rond-
om een plechtigheid zijn. Een 
bijzondere open dag, want in 
april is het ook 100 jaar geleden 
dat de eerste crematie plaats-
vond in Crematorium Wester-
veld, het eerste crematorium van 
Nederland. 
Tijdens de open dag zijn al-
le ruimtes geopend. Men kan 
een kijkje nemen in de aula’s, de 
condoleanceruimtes en de cre-

matieruimte, maar ook een wan-
deling maken door het uitge-
strekte gedenkpark. Medewer-
kers van Westerveld beantwoor-
den alle vragen. bezoekers er-
varen het Westerveld van vroe-
ger en nu, waar op ludieke wij-
ze aandacht aan wordt besteed. 
Ook kinderen zijn welkom.
In april 1914 – 100 jaar geleden – 
vond in Crematorium Westerveld 
de crematie van arts C.J. Vaillant 
plaats. Het was de eerste crema-
tie in Nederland. Er is in de af-
gelopen 100 jaar op het gebied 
van dienstverlening en mogelijk-
heden rondom een plechtigheid 

Dementie en het verstoorde 
dag- en nachtritme 

Castricum - Op dinsdag  8 april 
is er een Alzheimer Café in Cas-
tricum en het onderwerp is dit 
keer: ‘Dementie en het dag- en 
nachtritme’. De gespreksleider 
is Anke Beerlage en zij ontvangt 
Kitty Verlaan, wijkverpleegkundi-
ge en Saskia Endlich, manager 
van SenZ. 
Zo lang mogelijk thuis blijven bij 
partner en vertrouwende om-

geving? Hoe doen mensen dat 
wanneer ze te maken krijgen met 
dementie? Routine kwijt: over-
dag slapen en ’s nachts rond-
dolen? Er zij steeds meer orga-
nisaties die hulp kunnen bieden. 
Denk hierbij aan wijkverpleging, 
mantelzorgondersteuning en 
dienstverlening om gebied van 
praktische zaken. Verder zijn er 
ook een casemanager van GGZ 

veel veranderd. Om dat te laten 
zien organiseert Westerveld op 6 
april deze open dag. Westerveld 
is een van de oudste particulie-
re begraafplaatsen van ons land 
(1888) én het eerste crematori-
um van Nederland (1913). 

Biologische slager Borre wint met 
twaalf producten prestigieuze prijs 

Castricum - Zaterdagavond 
was de prijsuitreiking van de 
Confrérie; een internationa-
le vakwedstrijd voor slagers. De 
Groene Slager Hans Borre reis-
de met Caroliene en de me-
dewerkers Ben Visser en Mal-
ou Maartens na sluitingstijd van 
de winkel op de Burgemees-
ter Mooijstraat naar Roermond. 
Hans was de enige biologische 
slager. die aan de wedstrijd mee 
had gedaan. 

Hij vertelt: ,,Ik had twaalf pro-
ducten ingezonden waarvan ik 
er een aantal door tijdsgebrek 
donderdagnacht gemaakt heb, 
want ik moest ze vrijdag inleve-
ren. Dat was best even stressen. 
Toen heb ik vrijdag de producten 
naar Eindhoven gebracht waar 
ze gekeurd werden en dat was 
ook niet echt naast de deur. De 
week daarna kregen we bericht 
dat we uitgenodigd waren voor 
de prijsuitreiking op 29 maart. 

Hartstikke blij dat we daar heen 
mochten natuurlijk, maar ik zou 
eigenlijk dit weekend naar Du-
blin gaan met de rugby. Dat heb 
ik afgezegd en daar heb ik geen 
spijt van gekregen. Als enige bi-
ologische slager zaten we tussen 
allemaal slagers die om de beurt 
prijzen kregen. Wij hadden nog 
helemaal niets! Uiteindelijk wer-
den wij naar voren geroepen en 
wonnen we een grote beker met 
de titel Nationaal Kampioen voor 
alle producten die we ingezon-
den hadden.” 
Dat waren grillworst, beenham, 
bbq-worst, rookworst, salami, 
gekookte worst, tongenworst, 
katenspek, boterhamworst, le-
verworst, smeerleverworst, en de 
pavantri ham. 

,,Dit is voor ons als biologische  
slagerij een enorme opsteker. 
Onze keuze voor de biologisch 
vlees is niet alleen een duidelijk 
verhaal als het gaat om voedsel-
veiligheid, dierenwelzijn en mi-
lieu, maar word nu door een vak-
kundige internationale  jury van 
de Confrérie  beloond met deze 
prachtige prijs. Wij zouden daar-
om alle mensen die vertrouwen 
in vlees dreigen te verliezen wil-
len zeggen, eet vlees met mate, 
maar kies wel voor goed vlees.” 

Dijk en Duin en en mantelzorg-
consulent van MaatjeZ die kun-
nen adviseren. Er is veel meer 
mogelijk dan de meeste mensen 
denken, maar men moet alleen 
wel de weg weten. 
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga eens naar het Alzheimer Café 
in Serviceflat Sans Souci. Adres: 
Sans Souci 113 in Castricum.   
Het programma start om 19:30 
uur en duurt  tot 21.00 uur. 
Iedereen is welkom. De toegang 
én het eerste kopje koffie zijn 
gratis. Aanmelding vooraf is niet 
nodig.

Techniektoernooi Paulus
Castricum - Een aantal jaren 
hebben teams van de Paulus-
school deelgenomen aan het re-
gionale techniektoernooi in Alk-
maar, maar sinds vorig jaar or-
ganiseert de school haar eigen 
techniektoernooi. 
De opdracht was het maken van 
een zolang mogelijke brug van 
papier. In het midden moest de 
brug een gewicht van een ons 
kunnen houden en dan zo min 
mogelijk doorzakken. Er wa-
ren vier prijzen te winnen, mede 
dankzij Lions Heemskerk-Castri-
cum. De gelukkige prijswinnaars 
waren de groepen 1-2A, 3 en 5
Zij krijgen een workshop aange-
boden van Madscience. Groep 
8 won een excursie naar molen 
´Het jonge schaep´ op de Zaan-
se Schans.

www. .nl

www. .nl



Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van april 
van de Stichting Uitgeester 
Senioren.
Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 

Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-312161. 
Voor overige activiteiten van 
de Stichting Uitgeester Seni-
oren kunt u zich telefonisch 
aanmelden op nummer 0251-
319020.
 

Activiteitenkalender 
april

Maandag 7, 14, 28:
10.00 -13.15 uur: ZW: koffie-
plus
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en bridgen 
14.30 -16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten Ro-
de Kruis, ook verkoop, inl.: 
312712 
Maandag 14:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis
10.00-12.00 uur: ZW: schrij-
verskring Uitgeest

Dinsdag 1, 8, 15, 22, 29:
13.30-17.00 uur: ZW: soos/
biljarten en klaverjassen, ook 
bridgen van 14.00-17.00 uur
Dinsdag 1, 8, 15, 22:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga
10.45-11.45 uur: ZW: T’ai Chi
09.00-10.30 uur: ZW:  com-
puterkennis, ook van 10.30-
12.00 uur, 13.30-15.00 uur en 
van 15.00-16.30 uur 
Dinsdag 8:
09.30-12.00 uur: ZW: fotocur-
sus (ANBO)

Woensdag 2, 9, 16, 23, 30:
09.30-10.15 uur: De Klop: Be-
wegen 60+, ook van 10.45-
11.30 uur. Inl. : 310370
10.00-12.00 uur: ZW: koers-
bal (ANBO)
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten
19.45-21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 0251-313401
Woensdag 16:
14.00 uur: ZW: Bingo (AN-
BO), zaal open vanaf: 13.30 
uur.
Stadswandeling Lelystad: 
vertrek 9.00 uur
Woensdag 23:
Excursie naar Tulpenland: 
vertrek 13.15 uur
Woensdag 9, 23:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis  

Woensdag 2, 16:
14.00-16.30 uur: ZW: teke-
nen/schilderen 
13.30-15.30 uur: ZW: kaarten 
maken
14.00-15.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie

Donderdag 3, 10, 17, 24:
Wandelen in 2 groepen:
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen
09.30-10.30 uur: ZW: 1 uur 
wandelen
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel. : 311240
09.30-12.00 uur: ZW: Soos 
met biljarten voor beginners
13.30-17.00 uur: ZW : Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO)
14.00-16.00 uur: ZW: Fifty-fit 
13.30-16.30 uur: ZW: scha-
ken
Donderdag 10:
10.00-12.00 uur: ZW: thema: 
veilig internet bankieren
09.30-11.30 uur: ZW: quilten
Donderdag 17:
09.30-11.30 uur: ZW: work-
shop Picasa
09.30-11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen
Donderdag  3, 10, 17:
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW: computerkennis
Donderdag 10, 17:
09.30-11.30 uur: ZW: drie di-
mensionaal, beeldhouwen/
boetseren 
10.00-11.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie
Donderdag  24:
10.00 - 11.30 uur: ZW: Open 
Atelier

Vrijdag  4, 11, 18, 25:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga, 
ook van 10.15-11.15 uur (niet 
op 3)
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’ (ANBO)

Zaterdag 5, 12, 19, 26:
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO)

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met woens-
dag van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 16.00 uur en 
op donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur in Dorps-
huis de Zwaan 

Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw E. Hendriks en me-
vrouw M. Kortekaas, tel.: 
0251-319020, e-mail: s.u.s.@
inter.nl.net of kijk op de web-
site: www.uitgeestersenio-
ren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Opening woon- en 
eetkamer in De Brug
Uitgeest - Op donderdag 3 
april vindt de feestelijke opening 
plaats van de gemeenschappe-
lijke ruimte van Woongroep Uit-
geest plaats in het gebouw De 
Brug aan de Dr. Brugmanstraat 
in Uitgeest. Het programma start 
om 14.00 uur met muziek en toe-
spraken onder het Motto “Sa-
menleven en Participeren”. Spre-
kers zijn de heer Peter de Reus 
(mede-initiatiefnemer Stichting 
Woongroep Uitgeest), wethou-
der de heer Piet Linnartz van Uit-
geest en de gedeputeerde mevr. 
Elvira Sweet van de provincie 
Noord Holland. Laatstgenoemde 
verricht rond 16.00 uur tevens de 
officiële openingshandeling .

In het appartementencomplex 
in Uitgeest is een project klein-
schalig wonen gerealiseerd, 
waarbij aan 9 jongeren met een 
sociale beperking, een ruime 
zelfstandige woning is aangebo-
den met een gemeenschappelij-
ke ruimte en tuin. De gemeen-
schappelijke ruimte wordt op 
donderdag 3 april officieel in ge-
bruik genomen en is bedoeld als 
woon- en eetkamer met ontmoe-
tingsruimte voor elkaar en voor 
de omliggende buurt en bewo-
ners. De binnentuin wordt even-
eens daarvoor binnenkort inge-
richt.

Het geheel is tot stand geko-
men door de vele betrokken ou-
ders, familie en vrijwilligers, door 
goede samenwerking met de 
gemeente, de Woningstichting 
Kennemer Wonen en de  zorg-
aanbieder SIG. 

Echter ook met heel véél fi-
nanciële steun van de Provin-
cie Noord-Holland, de gemeen-
ten Uitgeest en Heemskerk, het 
Fonds Verstandelijk Gehandi-
capten, het Fonds Nuts Ohra, het 
Fonds Wiggers van Kerchem, het 
Madurodamfonds, NSGK, het 

Oranjefonds, de Rabobank, de 
Rotary, het Skanfonds,  het VSB 
Fonds en vele andere fondsen, 
sponsoren en begunstigers. 
Deze sponsoren zijn voor 3 april 
uitgenodigd om het prachtige 
resultaat te bekijken en worden 
allen bedankt voor hun steun en 
genoemd op de website www.
stichtingwoongroep-uitgeest.nl.

Het project en de opening is een 
initiatief van de Stichting Woon-
groep Uitgeest (SWU). De Stich-
ting is in 2009 ontstaan uit een 
ouderinitiatief met een oproep 
door Alie en Peter de Reus en 
heeft als doel  jongeren met een 
sociale beperking de kans te ge-
ven de regie in eigen hand te ne-
men en maximaal te participe-
ren in de samenleving op het ge-
bied van wonen, werk, begelei-
ding en zorg. 
Bedoeling is dat het initiatief en 
de toekomstige activiteiten voor 
bewoners en buurt een verdere 
belangrijke plaats gaan innemen 
in Uitgeest.

De aanpak is innovatief in het 
versterken van mensen met een 
beperking en hun naasten. 
Zo zijn er workshops voor het 
aanleren van vaardigheden en 
opvoedingsversterking. 

De aanpak is ook innovatief in 
het betrekken van de omgeving 
bij het initiatief en het ontwikke-
len van een breed draagvlak. 
Het project kan als ouderinitia-
tief stimulerend werken en die-
nen als voorbeeld voor anderen.

In september 2012 is met de 
bouw begonnen en de opleve-
ring voor bewoners was op 12 
september 2013. De afgelopen 
maanden hebben de bewoners 
hun eigen appartement ingericht 
en is begonnen met de inrich-
ting van de gemeenschappelijke 
ruimte en tuin.

Opbrengst 
Simavi-
collecte

Uitgeest - In de week van 16 
tot en met 22 maart werd in 
Uitgeest de allerlaatste col-
lecte voor Simavi gelopen. 27 
collectanten haalden samen 
1595 euro op. Dit geld wordt 
besteed aan drinkwater- en 
sanitatieprojecten in de der-
de wereld, voornamelijk op 
scholen. Door diverse veran-
deringen in onze maatschap-
pij is Simavi helaas genood-
zaakt te stoppen met de jaar-
lijkse landelijke collecte en de 
vereniging gaat op zoek naar 
moderne vormen van fonds-
werving. Heeft u de collectant 
gemist? U kunt uw bijdra-
ge storten op rekening IBAN 
NL83RABO0384457770 t.n.v. 
Simavi, Haarlem.

Volleybal 
Voluit

Uitgeest - Het wedstrijd-
overzicht van Volleybal-
club Voluit ziet er als volgt 
uit:

Donderdag 3 april 
20.00: Bevok DS 1 - Voluit 
DS 3
20.45: V.V.A. DS 2 - Voluit 
DS 2

Vrijdag 4 april 
19.15: Zaanstad HS 6 - Vol-
uit HS 2
19.30: Croonenburg HS 4 - 
Voluit HS 1

Zaterdag 5 april 
10.00: Voluit JC 1 - MBSOV 
JC 1
14.15: vv Jonas DS 8 - Vol-
uit DS 4

Badminton in 
Uitgeest

Uitgeest - In Sporthal de 
Meet in Uitgeest worden van-
af woensdag 14 mei badmin-
tontrainingen gegeven door 
Badmintonclub Oranjebo-
ven. Voor de jeugd (6  t/m 15 
jaar) van 14:00 tot 15:00 uur 
en extra training van 16:00 
tot 17:00. De senioren trainen  
van 20:30 tot 22:00. Bij vol-
doende animo wordt getraind 
tot en met 25 juni en dan na 
de zomervakantie weer vanaf 
3 september.
Oranjeboven organiseert ook 
lessen en trainingen voor 
speedbadminton, een nieu-
we rage uit Duitsland. Voor 
bedrijfsfeesten en verjaar-
dagfeestjes verzorgt men cli-
nics van 1 of 2 uur. Voor in-
formatie kunt u terecht bij 
Dick Breeuwer (gediplo-
meerd Badminton- en Speed-
badminton trainer), tel. 0251-
319793 of 06-42458979, e-
mail:bcoranjeboven@hotmail.
com.
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Burgerlijke stand
OVERLEDEN
W.H. Haak, oud 82 jaar
W.H. Akker, w/v Haak, 83 jaar
H.M. Staal, e/v Roozen, 66 jaar

Ophaaldata gft-afval
In week 15 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 7 april.
De Kleis en Waldijk: woensdag 9 april.
De Koog: donderdag 10 april.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 11 april.

Het scholenproject ’40-’45 dat sinds 
jaar en dag in april wordt gehouden 
in Uitgeest, gaat niet meer door. De 
reden is het overlijden afgelopen 
december van de grote gangmaker 
en organisator van het project, de 
heer Co van Tongeren. Hij verzorg-
de jaarlijks voor de Uitgeester basis-
scholen een programma met ’s mor-
gens een gastles met expositie en ’s 
middags een fietsexcursie door het 

dorp.
Het scholenprogramma rond Do-
denherdenking op zondag 4 mei 
vindt normaal doorgang. 

Dat betekent dat van iedere school 
een leerling een gedicht voordraagt 
tijdens de herdenking in de Dorps-
kerk en dat er een expositie van te-
keningen en gedichten komt in het 
gemeentehuis.

Gemeentepenning voor Piet Linnartz
Bij de installatie van de ‘nieuwe’ gemeenteraad op donderdag 
27 maart had burgemeester Theo van Eijk een bijzondere ver-
rassing voor wethouder Piet Linnartz. Linnartz (76) blijft nog in 
functie tot de benoeming van zijn opvolger. Bij deze gelegenheid 
werd hij door de burgemeester toch alvast bedacht met de ge-
meentepenning van Uitgeest.

Theo van Eijk roemde in zijn toespraak de vele maatschappelijke ver-
diensten van Piet Linnartz. Deze is vooral bekend door zijn optreden 
in de Uitgeester politiek. Sinds 1994 was hij actief lid van de VVD. Zes 
jaar fungeerde hij als raadslid en tien jaar als wethouder. Linnartz is ere-
lid van hockeyvereniging MHCU, waar hij acht jaar voorzitter was. Daar-
naast was hij ook hockeyscheidsrechter. Ook voor tennisvereniging De 
Dog verdiende hij zijn sporen. 

Honden niet op speelplaats 
Dotterbloem

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl
www.dewoningtrein.nl

Gasaansluiting langs de Molenweg
Langs de Molenweg wordt een gasaansluiting aangelegd. Dat gebeurt gelijk op 
met de werkzaamheden voor de vervanging van riolering in de buurt. Zo treedt 
er geen tijdverlies op en hoeft de nieuwe bestrating straks niet nog een keer te 
worden opengelegd. De gasaansluiting komt er ten behoeve van De Boer Staal.

I n f o b u l l e t i n
2 april 2014

Uitgeest heeft sinds donderdag 27 
maart vijf nieuwe raadsleden: Wil 
Spaanderman en Jack Zwarthoed 
(beide CDA), Jelle Brouwer (PvdA), 
Bert Weijers en Judie Kloosterman 
(beide Uitgeest Lokaal).
Wil Spaanderman is naast raadslid 
ook (demissionair) wethouder. Dat 
blijft zo tot de benoeming van een 
nieuw college. Dan zal hij een van 

zijn twee functies opgeven.
Op woensdag 26 maart nam de 
raad afscheid van vijf raadsleden: 
Henk Eilert en Hans Runneboom 
(beide PvdA), Annemiek van de Vliet 
en Aad Wijte (beide CDA) en Niek 
Kranenburg (D66). Zij werden door 
burgemeester Theo van Eijk harte-
lijk toegesproken en in de bloemen 
gezet.

Vanuit de buurt is er een dringend 
verzoek aan de baasjes van honden 
om deze niet uit te laten op of bij de 
nieuwe speelplaats aan de Dotter-
bloem. Spelende kinderen (en hun 

ouders) hebben geregeld last van 
hondenpoep in hun speelomgeving. 
Het spreekt vanzelf dat dit absoluut 
niet de bedoeling is.

Vijf nieuwe raadsleden

Een blij verraste wethouder Piet Linnartz met de gemeentepenning van 
Uitgeest, die hij zojuist heeft ontvangen uit handen van burgemeester 
Theo van Eijk (foto: gemeente Uitgeest).

Drie vertrekkende raadsleden met een boeket. De bloemen van Niek Kra-
nenburg (uiterst links) zijn niet zichtbaar. De vijfde afzwaaier is Henk Ei-
lert (niet zichtbaar) (foto: gemeente Uitgeest).

Geen scholenproject ’40-’45

Stadsgedichtenwedstrijd 2014
Wie schrijft het mooiste stadsgedicht 
van 2014? Inzendingen zijn tot 8 ju-
li 2014 welkom via de website www.
denationalestadsdichtersdag.nl

Op deze website is alles te vinden 

over de voorwaarden voor inzen-
ding. De eerste prijs voor dit tiende 
nationale stadsdichtersconcours be-
draagt € 500. Voor de winnaar van 
de  tweede prijs ligt € 250 klaar en 
voor de winnaar van de derde € 100.
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