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Afscheid van parochianen
Uitgeest - Vele parochianen 
gingen vrijdag in op de uitnodi-
ging van het bestuur van de On-

ze Lieve Vrouwe Geboorte om 
afscheid te nemen van pastoor 
Bruno Sestito. Onlangs werd be-

Aanrijding op kruising 
Westerwerf/Geesterweg
Uitgeest - De hulpdiensten 
werden donderdagmiddag even 
voor 5 uur gealarmeerd voor een 
ongeluk op de Geesterweg ter 
hoogte van de Westerwerf.
Ter plaatse had een kop-staart-
botsing plaats gevonden tussen 
twee personenauto`s. De be-
stuurders zijn in de ambulan-
ce gecontroleerd op eventue-
le verwondingen maar dit bleek 
mee te vallen. Rond kwart over 5 

werd ook de brandweer gealar-
meerd omdat één van de betrok-
ken auto`s flink wat vloeistof lek-
te. De brandweer heeft het weg-
dek schoongespoten.
De beide auto`s raakten zwaar 
beschadigd en zijn nafgevoerd. 
De betrokken bestuurders wer-
den in Bobs opgevangen. Er was 
korte tijd maar één rijbaan be-
schikbaar van de Geesterweg. 
(bron: www.112-uitgeest.nl)
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Deze week in 
de krant:

Woon-
special
Woon-
special

VERVROEGDE 
DEADLINE

I.v.m. Pasen kopij 
voor volgende week 
aanleveren voor vrij-
dag 3 april 9.00 uur

kend dat de pastoor niet meer 
terug zou keren naar Uitgeest. 
Na de viering werden, onder 
het genot van een hapje en een 
drankje, alle parochianen in de 
gelegenheid gesteld persoonlijk 
afscheid te nemen van pastoor 
Bruno en werd hem door het be-
stuur een attentie aangeboden. 
(foto’s: Ger Bus)
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Limmen -  Vrijdagavond hebben 
vier jongens een molentje ver-
nield. Er was een wiek afgebro-
ken. Bovendien waren er meer-
dere ramen ingegooid. Een ge-
tuige kon de jongens aanwij-
zen. Het ging om drie jongens uit 
Limmen en een uit Akersloot in 
de leeftijd van dertien en veer-
tien jaar. De jongens werden 
aangehouden en naar het poli-
tiebureau in Alkmaar gebracht.
Nadat de ouders van de jongens 
in kennis waren gesteld, konden 
de jongens met een bekeuring 
op zak weer huiswaarts.

Vier vandalen
aangehouden 

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 23-03-2015: Nicolet-
te Both, dochter van Joost Both 
en Johanna P.M. Kerssens. Cas-
tricum - 23-02-2015: Ivy Mae Es-
ser, dochter van Alwin A. Esser 
en Tessa de Bree. 06-03-2015: 
Lisanne Wingnam Bais, doch-
ter van Marco A. Bais en Kam 
Y. Wong. 11-03-2015: Liv Anna 
Beentjes, dochter van Lennert 
Beentjes en Krista Reijnders. 13-
03-2015: Quirijn Olle van Vulpen, 
zoon van Egbert Teunis van Vul-
pen en Lobke Wolfard. 14-03-
2015: Lukas Gerardus, Groentjes 
zoon van Theodorus J. Groen-
tjes en Marijke H. Dokter. 18-03-
2015: Travis Troy Stek, zoon van 
Edgar Marijn Stek en Ting-Fung 
Chan. 18-03-2015: Tom Renc-
kens, zoon van Ruben B. Renc-

kens en Mariëlle Kee. 22-03-
2015: Roos Settels, dochter van 
Rick Settels en Yvette Twisk. 24-
03-2015: Annabel Elise Leonie 
Wolthuizen, dochter van Yen-
nick R. Wolthuizen en Famke E. 
Kweekel. Limmen - 13-03-2015: 
Tess Anna van de Reep, dochter 
van Jacobus C.W. van de Reep 
en Melanie J.F.M. Kuijs.

Aangifte huwelijk/geregi-
streerd partnerschap
Castricum - 12-03-2015: Jordy 
van Geldorp en Monique Dem-
mers. 18-03-2015: Rik van den 
Bosch en Marieke Lute. 19-03-
2015: Marc Zoontjes en San-
ne de Doelder. 20-03-2015: Ro-
bertus C.A. Vreeburg en Wendy 
Kooij.
 

Henny vereeuwigd door Perspectief
Castricum - Op zaterdag 28 
maart was dorpsgenoot en tv-
presentator Henny Huisman gast 
in het atelier van kunstcentrum 
Perspectief in Bakkum. 
Was het vorig jaar burgemees-
ter Toon Mans die zich geduren-
de twee uur geduldig door een 
twintigtal Perspectiefleden liet 
portretteren; dit jaar was Henny 
Huisman op verzoek direct be-
reid gevonden om de podium-

plaats op een houten keuken-
stoel in te nemen. 
Huisman kennende was het voor 
hem niet eenvoudig om zijn ge-
zicht in de plooi te houden. ,,Ik 
ben een entertainer, wil de men-
sen vermaken, maar nu moet ik 
lijdzaam toezien hoe ik op de 
korrel word genomen.” Het weer-
hield hem er echter niet van zijn 
opponenten regelmatig met de 
nodige kwinkslagen ad rem van 

repliek te dienen, wat in het ate-
lier voor een ontspannen sfeer 
zorgde. Henny  zat zijn tijd ge-
willig uit. Na twee uur poseren 
was het zijn beurt om de werk-
stukken aan zijn kritisch oog 
te onderwerpen. Vol lof was hij 
over de diversiteit van de resul-
taten. Het werk is te zien tijdens 
de Kunstfietsroute. Henny mag 
daarna een schilderij naar keu-
ze meenemen naar huis. 

Huwelijk/Geregistreerd part-
nerschap
Castricum - 25-03-2015: Djengis 
Ahmeti en Sabina Mislimi. 25-
03-2015: Stefanus J. Renckens 
en Mariska M.J.A. van Zanten.
Woonplaats elders: 20-03-2015: 
Thijs Wensink en Dieneke Smit. 
20-03-2015: Johannes T. Rood 
en Geertruida H. van Aalten.
 
Overleden
Akersloot - 11-03-2015: Mar-
tinus Kerssens, gehuwd met 
Geertruida C.C. Stolwijk. Cas-
tricum - 06-03-2015: Lisa R. 
Steensgaard Mortensen, wedu-
we van Gerard J. Esser. 12-03-
2015: Thomas G. Heeremans. 
14-03-2015: Geertruida Zonne-
veld, weduwe van Adrianus Hol-
lenberg. 15-03-2015: Cornelia 
B.M. Braam, gehuwd met Willem 
M.C. Julien. 15-03-2015: Petrus 
C.M. Cornelisse. 15-03-2015: 

Pieter Meijer, gehuwd met An-
na E.A. Kuijs. 16-03-2015: Ma-
ria van Marion, weduwe van Si-
mon Kramer. 18-03-2015: Eva T. 
Brandjes, weduwe van Douwe 
Nota. 18-03-2015: Frederidus C. 
de Graaf, gehuwd met Johanna 
M.J. Daanen. 20-03-2015: Jo-
hannes A.P. Dam, gehuwd met 
Gougerika E.A. van der Zon. 20-
03-2015: Gerrit H. Schagen, we-
duwnaar van Elizabeth H. Wes-
sels. 21-03-2015: Johannes A. 
Benders, gehuwd met Adriana 
Boer. 21-03-2015: Maria H. Stu-
ve, gehuwd met Herman Post. 
21-03-2015: Geertruida M.K. 
Nieuwenhuizen, weduwe van 
Petrus C. de Vries. 24-03-2015: 
Divera C. Castricum, weduwe 
van Dirk J.M. Grit. Limmen - 12-
03-2015: Agatha A.M. Beentjes. 
Elders: 20-03-2015: Johanna E. 
van Egmond, weduwe van Jo-
hannes A. van Yperen.

Castricum - Vrijdagmorgen 
9.41 uur werd een groot deel 
van Noord-Holland lamgelegd 
door een stroomstoring en nie-
mand wist hoe lang het ging du-
ren. In die tijd moesten alle win-
kels hun deuren sluiten, zoals in 
winkelcentrum Geesterduin en 
in het dorpscentrum, er kon niet 
getankt en gepind worden. Rei-
zigers kwamen vast te zitten in 
de trein en in de lift. De storing  
werd veroorzaakt door een de-
fect in een hoogspanningssta-
tion in Diemen. In een deel van 
Castricum was de storing na een 
uur voorbij.

Stroomstoring

Castricum - Zaterdag 21 maart 
kwam er een melding binnen bij 
de brandweer dat er een dier in 
nood was aan de Jan Miessen-
laan. Een paard was te water ge-
raakt en kon er niet op eigen 
kracht uitkomen. De brandweer 
heeft met mankracht en span-
banden het beest uit het water 
gekregen. 

Maandag om 7.00 uur ging het 
team op pad om een meting te 
verrichten aan de Dag Ham-

merskjoldlaan waar een koolmo-
noxidemelder af bleef gaan. Het 
jonge gezin vertrouwde het niet 
en belde 112. Geadviseerd werd 
naar buiten te gaan, het huis 
goed te ventileren en de cv-ketel 
na te laten kijken door een ge-
specialiseerd bedrijf. 
De brandweer van Limmen werd 
dinsdag om 19.10 uur opgepiept 
voor een buitenbrand aan de 
Provincialeweg, maar trof geen 
brandhaard aan. Foto: Hans Pe-
ter Olivier. 

Paard weer op ‘t droge 
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Twee gerenommeerde 
jazzgitaristen bij Iskra
Castricum - De twee groot-
ste jazzgitaristen van Nederland 
Jesse van Ruller en Reinier Baas 
treden samen op bij Iskra Jazz-
club op zaterdag 11 april. Beiden 
hebben hun eigen tot de ver-
beelding sprekende stijl en wor-
den in het hedendaagse jazzge-
beuren zowel onder publiek als 
collega’s zeer gewaardeerd. Gi-
tarist Jesse van Ruller (1972) is 
cum laude afgestudeerd bij Wim 
Overgaauw en eersteprijswin-

naar in de Thelonious Monk In-
ternational Jazz Competition in 
Washington DC. Gitarist Reinier 
Baas (1985) studeerde ook cum 
laude af aan het conservatori-
um van Amsterdam en studeer-
de enige tijd aan de prestigieu-
ze Manhattan School of Music 
in New York. Kaartverkoop via 
www.iskra.nl of aan de kassa. 
Het concert is in Hotel het Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat 65, Castri-
cum, aanvangstijd 20.30 uur.

Anna Magdalena den 
Helder speelt Mozart 

Castricum - Op zondag 12 april 
om 15.00 uur begint in de Mara-
nathakerk een concert met het 
Bergens Symfonieorkest onder 
leiding van dirigent Arno van 

Raaphorst. Medewerking wordt 
verleend door soliste Anna Mag-
dalena den Herder op altviool. 
Reserveren: 072 5717395 of in-
fo@bergenssymfonieorkest.nl

Cabaret in Dorpsstraat23
Castricum - Voor de laat-
ste maand van het Huiska-
mertheaterseizoen heeft Frank 
Boske een prachtig program-
ma op touw gezet met caba-
ret in Dorpsstraat23. Op vrij-
dag 10 april de cabaretvoorstel-
ling Janneke Jager Jaagt. Janne-
ke was twee jaar geleden win-
naar van de Publieksprijs van het 
Utrechts Cabaretfestival. Aan-
vang 20.00 uur en bij de entree-
prijs is alles inbegrepen. Op vrij-

dag 24 april een driedelige proe-
verij, volop cabaret dat om 20.00 
uur begint en weer zijn de hapjes 
en drankjes inbegrepen. Een dag 
later is er een Thais buffet; een 
aanschuifmaaltijd met als naam 
HigH Thai en bereid door Elle. 
Welkom vanaf 18.00 uur, aanval-
len vanaf 19.00 uur. 
Zondag 26 april een middag-
voorstelling met cabaret met 
Harry Glotzbach en Roel C. Ver-
burg. Aanvang 16.30 uur maar 

Dorpsstraat23 is een uurtje eer-
der al open. Reserveren via in-
fo@dorpsstraat23.nl.

Dos danst Bach versus Beats
Castricum - Zaterdag  was het 
jaarlijkse optreden van de jazz-
dance van Dos in De Bloemen. 
Het thema van het optreden was 
Bach versus Beats. Er waren di-

verse choreografi eën, deels op 
klassieke muziek, deels op pop-
muziek en deels op een mix van 
beiden. Het plezier spatte eraf bij 
de jazzdansers..

Akersloot - Op eerste en twee-
de paasdag, 5 en 6 april is er een 
expositie in atelier Huib. Ieder-
een kan rondkijken en genie-
ten van technieken en kleur in 
de tentoongestelde aquarellen, 
olieverf- en acrylwerkstukken. 
Bezoekers kunnen ook aan de 
slag met teken-of schilder ma-
terialen en zo hun creativiteit 
de vrije loop laten. Deskundigen 
zijn aanwezig om tips en advies 
te geven. 
Openingstijden van: 11.00-17.00 
uur. Adres: Rembrandtsingel 3, 
Akersloot. 

Doe-Expositie 
in atelier Huib

Nieuwe openingstijden 
bij de bibliotheken 

Castricum - Met ingang van 1 
april veranderen bij de biblio-
theken Castricum, Akersloot en 
Limmen de openingstijden. De 
bibliotheek in Castricum gaat 
per 1 april op maandag open 
van 11.00 tot 20.00 uur. Op dins-
dag tot en met vrijdag is de bibli-
otheek open van 11.00 tot 18.00 

uur. En op zaterdag van 10.00 
tot 16.00 uur. De vestiging in 
Akersloot gaat open van maan-
dag tot en met vrijdag van 13.00 
tot 17.00 uur en op de woensdag 
van 10.00 tot 12.00 uur. Biblio-
theek Limmen is voortaan open 
van maandag tot en met vrijdag 
van 13.00 tot 17.00 uur. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 21.15 uur
vrijdag 16.00 & 21.15 uur 

zaterdag 18.45 & 21.15 uur 
zondag 16.00 & 21.15 uur 

maandag  16.00 & 19.30 uur 
dinsdag 20.00 uur

woensdag 16.00 & 20.00 uur
Bloed Zweet & Tranen

vrijdag & zaterdag 18.45 uur 
dinsdag 14.00 uur

Suite Française
donderdag 18.45 uur  vrijdag 13.30 uur

zondag 18.45 uur  dinsdag 20.00 uur
Wild

vrijdag 21.15 uur 
American Sniper

donderdag & vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur 

zondag 18.45 uur  maandag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur

Still Alice
donderdag 21.15 uur

zaterdag 16.00 uur  zondag 21.15 uur
Michiel de Ruyter

vrijdag, zaterdag, zondag & maandag 13.30 uur
woensdag 16.00 uur   
Home (NL) 3D

zondag & maandag 16.00 uur   
Home (NL) 2D

vrijdag 16.00 uur
zaterdag, zondag & maandag 13.30 uur   

woensdag 13.30 uur   
Shaun het schaap

zaterdag 16.00 uur
zondag & maandag 11.00 uur   

woensdag 13.30 uur   
Cinderella (NL)

zondag & maandag 11.00 uur  
Paddington

Programma 2 april t/m 8 april 2015

Bloed, Zweet & Tranen
De bioscoopfi lm ‘Bloed, zweet 
& tranen’ beleefde maandag de 
grootste landelijke première ooit. 
Ruim 130 bioscopen rolden te-
gelijkertijd met het Tuschinski 
theater in Amsterdam de rode 
loper uit voor de première van de 
fi lm over André Hazes. 

Bloed, Zweet & Tranen is een 
oprecht, emotioneel en humo-
ristisch verhaal over het bewo-
gen leven van André Hazes. In 
de fi lm worden de drie belang-
rijkste fases uit zijn leven verteld; 

zijn rauwe jeugd en de ontdek-
king door Johnny Kraaykamp op 
de Albert Cuypmarkt in de jaren 
‘60, zijn doorbraak in de jaren ‘80 
met de hits als Zeg Maar Niets 
Meer, Een Beetje Verliefd en Ik 
Meen ‘t en zijn moeizame laatste 
maanden in 2004. In deze laat-
ste fase voor zijn dood worstelt 
hij met zijn heftige verleden, zijn 
verslechterde gezondheid en de 
angst voor wat hem te wachten 
staat. Zal hij, dé volkszanger van 
Nederland, nog één keer schit-
teren in een uitverkochte Arena? 

Als de aarde wordt veroverd 
door de Moefs, een buitenaards 
ras dat op zoek is naar een nieu-
we thuisplaneet, worden eerst 
alle mensen naar een andere lo-
catie gebracht. Maar terwijl de 
Moefs de planeet reorganiseren, 

Home in 2 én 3D slaagt het vindingrijke meisje Tip 
erin om uit handen van de Moefs 
te blijven en krijgt ze gezelschap 
van Oh, een verbannen Moef. 
Tijdens hun bijzondere avontuur 
beseffen de twee vluchtelingen 
dat er meer op het spel staat dan 
alleen de verhoudingen in het 
universum.
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Er zit muziek in De Brug
Akersloot - Op basisschool De 
Brug is een muziekproject af-
gesloten. De afgelopen we-
ken hebben de leerlingen ver-
schillende keren les gehad van 
docenten met een specialis-
me in een bepaald instrument. 
De kleuters hadden les op de 
boomwhackers. Dit zijn plastic 
buizen van verschillende lengte. 
Elke buis laat een andere toon 
horen door er op te slaan en zo 
kan er een heel lied gespeeld 
worden.
De andere kinderen gingen aan 
het werk met de mondharmoni-
ca, cajon, een soort kistje waar 
de kinderen zittend op slaan, er 

Tournament uitdaging voor E1
Castricum - De E1 van FC Cas-
tricum heeft met de promotie 
naar hoofdklasse 1 geschiedenis 
geschreven. Het winnen van de 
Deen Cup behoort ook nog tot 
de mogelijkheden, want de E1 
plaatste zich voor de laatste vier. 
De ploeg van trainer Sjoerd Ver-
beek kan dan ook nu al terug-
kijken op een zeer geslaagd sei-
zoen. Een seizoen dat zaterdag 

extra glans kan krijgen, want met 
het Johanna’s Hof E-Top Tourna-
ment wacht een nieuwe uitda-
ging. 
Het Johanna´s Hof E-Top Tour-
nament start om half tien met 
het defilé. FC Castricum speelt 
de eerste wedstrijd tegen TOGB. 
Beide ploegen trappen af om 
10.30 uur op veld 1. De finale is 
om 16.45 uur.

Naar de voorjaarsduinen
Regio - De maandelijkse IVN-
natuurwandeling in de Wimme-
nummerduinen vertrekt in de 
lente en de zomer vanuit Eg-
mond aan Zee. 

Dus op paaszondag 5 april is de 
start om 10.00 uur bij het Sport-
centrum aan de Watertorenweg 
aan een wandeling van ongeveer 
twee uur. Men dient zelf te zor-
gen voor een duinkaart en een 
donatie wordt op prijs gesteld. 
Voor nadere inlichtingen: IVN-
Heiloo@hccnet.nl of bel 072-
5325110. Foto: Paul ten Have.

SIG zoekt gastgezinnen
Castricum - Eén weekend in 
de maand huis en gezinsleven 
openstellen voor een kwetsbaar 
of verstandelijk beperkt kind, dat 
is wat de SIG van gastgezinnen 
vraagt. De SIG, organisatie voor 
ondersteuning van mensen met 
een beperking in Midden- en 
Zuid-Kennemerland, zoekt gast-
gezinnen voor kinderen en jon-
geren die zorg van de SIG krij-
gen.
Het gaat om kinderen van gezin-
nen die van de SIG ambulante 
gezinsondersteuning krijgen en 
om kinderen die in een van de 
woonprojecten of gezinshuizen 
van de SIG wonen. Soms heb-
ben ze een verstandelijke en/of 
autistische beperking, soms is er 
sprake van (extra) problemen als 
gevolg van de problematiek van 
de ouders. Eens in de maand een 
weekend naar een gastgezin be-
tekent voor deze kinderen meer 
dan alleen een fijn uitje: met 
een warme, veilige en positieve 
plek in een gewoon gezinsleven 
bouwt het kind ook zelfvertrou-
wen op, dat in belangrijke mate 
bijdraagt aan zijn ontwikkeling. 
Behalve een eigen kamer voor 
het kind wordt van gastgezinnen 

tijd, betrokkenheid en aandacht 
voor de vaste logé gevraagd.
De familie Ploeger uit Driehuis 
is sinds twee jaar gastgezin voor 
Gino (14).
,,We wilden iets betekenen en 
we hebben er de mogelijkheden 
en de tijdvoor”, vertelt gastvader 
Jeroen Ploeger. Hij en zijn vrouw 
Marleen werden goed voorbe-
reid door de SIG en krijgen waar 
nodig nog steeds begeleiding. 
,,We maken er geen feestweek-
end van, we proberen het vooral 
gewoon en ontspannen te hou-
den. Met structuur, maar we leg-
gen bewust niet alles vast, om 
Gino flexibel te houden”, ver-
telt Jeroen.  Hij heeft een fiets 
voor Gino gekocht en hem leren 
dammen en neemt hem zondags 
mee naar kick-fun, een op con-
ditie gerichte bokssport. ,,Gino 
voelt zich bij ons op zijn gemak, 
hij heeft vriendjes in de buurt en 
hoort er helemaal bij. Het is leuk 
om hem te zien groeien”, zegt 
gastmoeder Marleen. Ook gast-
gezin worden? Neem dan con-
tact op met de coördinator Vrij-
willigers en Gastgezinnen van 
de SIG, tel. 0251-257857, e-mail: 
vrijwilligers@sig.nu.

werd djembé gespeeld en steel-
drum, een instrument uit het Ca-
ribisch gebied met heerlijke zo-
merse klanken. De projectpre-
sentatie werd geopend door het 

zingen van het nieuwe school-
lied, geschreven door meester 
Wouter. Dankzij de oudervereni-
ging konden twee sets boomw-
hackers en tien cajons worden 
aangeschaft zodat er ook in de 
toekomst vaak muziek klinkt op 
De Brug.
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Extra muziekcursus 
voor baby’s en peuters
Uitgeest - In april, mei en juni 
is het mogelijk nog extra muziek- 
en danslessen te volgen voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar en een 
ouder. Men gaat zingen, dansen, 
bewegen op muziek, luisteren 
naar en vooral spelen op echte 
muziekinstrumenten. 
In Heemskerk (gebouw St. Cae-
cilia) start de cursus op maan-
dagochtend 20 april en woens-
dagochtend 15 april. In Bever-
wijk (BHK gebouw) op donder-
dagochtend 16 april en op za-
terdagochtend 18 april. In Uit-
geest op vrijdag 17 april in Kin-
dergarden Uitgeest. Er zijn 6 les-
sen (rekeninghoudend met alle 
officiële vrije dagen en schoolva-
kanties). De kosten zijn 45 euro 
voor de babycursus en 55 euro 
voor de peutercursus. Informatie: 
www.aliceploeg.nl, aliceploeg4@
gmail.com tel. 06-11493796.

Bij Haarstudio Dreams 
komen al je dromen uit

Uitgeest - Zes dagen per week 
staat het team van Haarstudio 
Dreams klaar aan Beatrixlaan 
17 in Uitgeest. Behalve voor een 
goed kapsel, kan men hier ook 
terecht voor een volledige pedi-
curebehandeling of nagelstyling.
Eigenaresse Ani Kalacheva: “Na 
in Spanje en IJmuiden gewerkt 
te hebben, sta ik nu in Uitgeest 
en het valt mij op dat Uitgeesters 

graag goed verzorgd door het le-
ven gaan. Ik vind het belangrijk 
dat men makkelijk binnenloopt, 
met of zonder afspraak.”
Haar collega Abdurrahman Tas-
delen is herenkapper en ook be-
dreven in gezichtsbehandelin-
gen compleet met masker en 
scheren. Dit gezichtsmasker 
krijgt men in de maand april ca-
deau bij knippen en scheren.

Iedere maand zijn er verschil-
lende interessante acties ook in 
combinatie met pedicure Deni-
se Verduin (06-54914372). Zij is 
aanwezig op vrijdag en zaterdag 
en werkt eveneens met of zon-
der afspraak. Voor klanten die 
niet mobiel zijn, komt zij zelfs 
aan huis.
Denise: “Klanten die het haar in 
de verf hebben, kunnen onder-
tussen door mij geholpen wor-
den zodat geen tijd verloren 
gaat. Alles zit hier bij elkaar, voor 
de klant die weinig tijd heeft, een 
mooie oplossing. In april krijgt 
men bij mij een manicure- en 
pedicurebehandeling van 40 à 
50 minuten voor 35 euro.”
Als een van de weinige salons in 
Noord-Holland, werkt men hier 
met het ThermoCut-System Ja-
guar TC. Hierbij zijn snijvlakken 
van de schaar verwarmd waar-
door de punten worden verze-
geld. Na drie behandelingen 
heeft het haar meer volume en 
glans maar is het ook soepeler 
en veerkrachtiger.
‘Don’t dream your life, live your 
dreams’ prijkt in de zaak. Dat 
gaat hier zeker lukken.

Voor informatie en alle akties: 
www.haarstudiodreams.com of 
via Facebook.

Voorjaarsconcert 
Uitgeester Harmonie
Uitgeest - Op vrijdag 10 april 
om 20.00 uur houdt de Uitgees-
ter Harmonie haar voorjaarscon-
cert met medewerking van slag-
werkgroep Excelsior Limmen 
in Dorpshuis De Zwaan in Uit-
geest. Het concert staat volle-
dig in het teken van musicals. U 
hoort onder andere de muziek 
van Soldaat van Oranje, Wicked, 
Hair, The Sound of Music, Jes-

us Christ Superstar, Miss Saigon, 
Joseph and the amazing techni-
color dreamcoat, Lion King, Ma-
ry Poppins en Tarzan. 
U bent van harte welkom. De 
toegangsprijs bedraagt 5 eu-
ro. Voor donateurs is een plaats 
gratis. Vergeet niet om uw kaar-
ten te reserveren op kaartencon-
cert@gmail.com, want vol is vol. 
(foto: Ger Bus?

Zondag 12 april
Lakeside Blues festival zet 
Uitgeest weer op zijn kop!
Uitgeest - Lakeside Blues Uit-
geest – Een must voor liefheb-
bers van onvervalste blues! Zij 
en ook anderen die van de pu-
re sfeer van livemuziek houden, 
kunnen op zondag 12 april weer 
hun hart ophalen tijdens het 
Lakeside Blues Festival 2015 dat 
gehouden wordt in het centrum 
van Uitgeest. Dan klinken van 
15.30 tot 23.00 uur live uit de vier 
deelnemende cafés (’t Portiertje, 
Buona Sera, Grand café Beams 
en Bierencafé Thijs) meeslepen-
de bluesakkoorden uit de Blues-
rock, Mississippi blues en Chica-
go blues etc

Naar aanleiding van het suc-
ces en de vele positieve reacties 
van het eerste festival vorig jaar, 
hebben de initiatiefnemers Tjoe ( 
Theo Tromp ) en Ficus ( Ronald 
Plant ) i.s.m. de horecaonderne-

mers, besloten hier een vervolg 
aan te geven. Ook dit jaar is het 
gelukt een zéér gevarieerd pro-
gramma samen te stellen. Twee 
acts van afgelopen jaar zijn we-
derom gevraagd om van de par-
tij te zijn, Lino & Friends en Du-
ketown Slim. Dit in verband met 
de vele positieve reacties van het 
publiek. 

Publiekstrekker vorig jaar was 
de Ruben Hoeke Band. Dit  jaar 
is de in de Nederlandse Blues-
scene zéér bekende band Juke 
Joints van de partij. Verder staan 
geprogrammeerd: Blues of Zo – 
Trouble no More – The Journey-
man – D.D. Blues Project en Blue 
Brew.
Nieuw dit jaar is dat buiten-
om tussen de café’s , een Dixie-
land band voor de muzikale sfeer 
zorgt. Compleet met toeters, 

banjo en wasbord.  
Om de organisatiekosten enigs-
zins te dekken, wordt een be-
scheiden entreegeld gevraagd. 
Een passe-partout (verkrijgbaar 
bij de deelnemende café’s en bij 
Drankenhandel Vreeburg) waar-
mee je tijdens Lakeside Blues de 
cafés’ in en uit kunt, kost in de 
voorverkoop slechts 5 euro. Aan 
de deur op zondag 12 april be-
taal je 7,50. Maar voor die paar 
euro’s kun je je urenlang onder-
dompelen in live bluesmuziek 
van een hoog niveau. 
Ter herinnering aan dit festival 
zijn T-shirts verkrijgbaar. Voor de 
inwendige mens is ook gezorgd. 
In de Bovenbar van Grand café 
Beams zijn weer diverse brood-
jes verkrijgbaar. Net als vorig 
jaar verzorgd door medewerkers 
van Snackbar Family.

Bij Bierencafé Thijs staat ook 
een stand met diverse broodjes.
Aanvangstijden Lakeside Blues 
2015 zijn 15.30 uur en 16.00 uur. 
De tweede sessies beginnen om 
18.30 uur en om 19.00 uur. Lake-
side Blues zet Uitgeest wederom 
muzikaal op de kaart.

Tas gevonden met 
inbrekersgereedschap

Uitgeest - Een bewoner van de 
Herderin in Uitgeest heeft zater-
dagmiddag in de bosjes een tas 
met inbrekerswerktuigen gevon-
den. De bewoner ruimde de bos-
schages op en vond daar een 
plastic tas van een schoenenwin-
kel met winkels in Almelo en Arn-
hem. In de tas zat een breekijzer 
en schroevendraaier. De vondst is 
gemeld bij de politie. Deze heeft 
de tas opgehaald. Wanneer dit 
gereedschap gebruikt is bij in-
braken kunnen sporen die op het 
gereedschap zitten wellicht naar 
dader(s) leiden. Mochten er ge-
tuigen zijn die hebben gezien dat 
deze tas in de bosjes werden ge-

gooid op de Herderin, richting de 
Waterdief kunnen contact opne-
men met de politie via 0900-8844. 
(bron: www.112-uitgeest.nl.

FABO zoekt versterking
Uitgeest - Hobbyvereniging FA-
BO Uitgeest verzorgt verschil-
lende hobbyclubs voor jonge-
ren van 7 tot en met 15 jaar. Mo-
delbouw, timmeren, knutselen, 
elektro, bijna alles is mogelijk! 
Alle clubs worden begeleid door 
vrijwilligers. Voor de timmerclub 
op de vrijdagavond (19:00-20:30) 
zoekt men vanaf september lei-
ding. Ben je handig en lijkt het 
je leuk de kinderen te helpen 

met hun werkstukjes laat het 
dan even weten. Ook is men op 
zoek naar een nieuwe voorzitter. 
Lijkt het je leuk om samen met 
een enthousiaste groep vrijwilli-
gers mee te denken over de toe-
komst van deze gezellige vereni-
ging?  Neem dan contact op via 
info@faobuitgeest.nl!
Uitgebreide informatie over de 
FABO en alle activiteiten is te 
vinden op www.fabouitgeest.nl.
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Uitgeest - Was het de vorige 
week al een ultieme overwin-
ning, deze week behaalde Uit-
geest 2 weer een mooie 7-3 
winst.
Verzwakt door het ziekteverzuim 
van Billy Fatels moest het tweede 
team Henk Pel vragen in te val-
len tegen het Amsterdamse JO-
VO 6. Dat is het team niet slecht 
bevallen, want twee keer won 
hij zijn partij en ging in de der-
de wedstrijd jammer genoeg nog 
net in vijf games onderuit tegen 
de sterkste Amsterdammer. Re-
ne van Buren deed het nog beter 
en bond alle tegenstanders aan 
de zegekar. Alleen in zijn laatste 
partij werd het nog spannend. 
Patrick Rasch viel enigszins te-
gen, want tegen zijn gewoonte in 
won hij maar eenmaal.
In zijn eigen team speelde Henk 
Pel ook deze week en dat ging 
hem ook goed af, want nu be-
haalde hij de volle drie punten 
tegen de sterke spelers van HBC 
uit Heemstede. Teamgenoot 

Dennis Janssen had na bij vla-
gen briljante rallies nog een ri-
ant uitzicht op twee overwinnin-
gen, maar moest zich toch drie-
maal gewonnen geven. Derde 
man Nico Baltus kwam alle ke-
ren niet verder dan verliespar-
tijen na vier games. Het dubbel 
Janssen/Pel deed het niet al te 
goed, want in vijf games ging dit 
punt verdiend verloren. 

Het vierde team ontbeerde de-
ze week zijn beste man Jelle 
van Werkhoven. Nu moest Huib 
van Leeuwen de kar trekken en 
dat deed hij verdienstelijk, want 
hij won twee keer met gemak: 
de allereerste en de allerlaats-
te wedstrijd van de avond. Eu-
genie Rasch en Antoine van der 
Spek konden ook met de groot-
ste moeite niet overeind blijven 
en gingen daarom alle keren 
kansloos naar de kant. En om-
dat ook de dubbel verloren ging, 
was de eindstand een teleurstel-
lende 2-8. 

     TafeltennisnieuwsLoting ICGT verricht, 
voor mannen én vrouwen

Uitgeest - Zaterdagavond 21 
maart vond in een echte voetbal-
sfeer, namelijk in de perszaal van 
het AZ-stadion,  de loting plaats 
voor  de 30e editie van het ICGT 
dat gehouden wordt op de vel-
den van FC Uitgeest op zaterdag 
23 mei met de finales op maan-
dag 25 mei. 
Een bijzondere loting omdat er 
dit keer niet alleen geloot moest 
worden voor een mannentoer-
nooi maar ook voor het allereer-
ste International Women Football 
Tournement ofwel het IWFT. Het 
ICGT doet daarmee recht aan 
de mondiaal almaar toenemen-
de populariteit van meisjes- en 
vrouwenvoetbal. Daarnaast was 
er de première van een heuse 
documentaire over het ICGT ge-
maakt door Tjeerd Melchers. De 
film geeft een goed beeld van 
een evenement waarin voetbal 
weliswaar centraal staat maar 
dat meer is geworden dan dat, 
namelijk een feest dat geduren-
de de Pinksterdagen duizenden 
mensen uit de hele regio samen-
brengt. 

De loting voor de dames lever-
de een mooie evenwichtige ver-
deling op van de Nederlandse en 
de buitenlandse teams. Zo zullen 
in poule A het sterke Duitse Es-
sen en het grote Paris Saint Ger-
main het moeten opnemen te-
gen ADO Den Haag en Telstar 
VVNH. In de andere poule zullen 
de dames van Heerenveen en FC 
Twente een hele kluif krijgen aan 
het sterke Valencia en Urana-
wa Red Diamonds uit het sterke 
vrouwenvoetballand Japan. Met 
deze verdeling lijkt het op voor-
hand moeilijk te voorspellen wie 
er tweede Pinksterdag op de vel-
den van FC Uitgeest tegenover 
elkaar in de finale zullen staan. 
Spannend zal het in ieder geval 
worden.
Bij de mannen werd vooraf-
gaand aan de loting besloten om 
de twee deelnemende Italiaanse 
Serie A clubs namelijk Torino AS 
en Genoa CFC niet bij elkaar in 
de poule te zetten. De winnaar 
van vorig jaar, Torino AS, wacht 
op de eerste speeldag een zwa-
re klus. Het team is in poule B 

namelijk ingedeeld bij halve fina-
list van 2014 het Portugese Ben-
fica. De fameuze club uit Lissa-
bon is een graag geziene gast in 
Uitgeest vanwege de unieke mix 
van talent en passie om te win-
nen. Een andere tegenstander 
is het Belgische Standard Luik. 
België is de afgelopen jaren als 
een komeet omhoog gescho-
ten op de wereldranglijst vanwe-
ge een unieke lichting voetbal-
lers. De jeugdopleidingen in Bel-
gië worden daarom alom gepre-
zen. Van die jeugdopleidingen is 
die van Standard Luik ongetwij-
feld het beste. Het jeugdteam 
dat naar Uitgeest komt is supe-
rieur in haar klasse en kan mis-
schien wel op voorhand tot een 
mogelijke winnaar van het ICGT 
2015 worden bestempeld.
Echter dan zullen ze ook moeten 
afrekenen met outsider en bij-
na buurman AZ dat heeft toege-
zegd op volle oorlogssterkte naar 
Uitgeest te komen.
In de andere poule zal het eerder 
genoemde Genoa CFC af moe-
ten rekenen met het jeugdteam 
van ADO Den Haag en gastheer 
FC Uitgeest. Voor dat team ove-
rigens ligt een interessante uit-
daging want veel spelers zullen 
ook nog eens moeten uitkomen 
voor de nacompetitie van het 
eerste elftal. Leuk en bijzonder 
tegen de achtergrond van de re-
cente Europese ontwikkelingen 
is de deelname van het Griekse 
Panathinaikos. Wie weet draagt 
Uitgeest op deze wijze nog een 
beetje bij aan de oplossing van 
de Griekse crisis.

Zo kan er uitgekeken worden 
naar een in alle opzichten unieke 
30e editie van het ICGT. De orga-
nisatie is er klaar voor en u bent 
van harte welkom. De entree is 
zoals altijd gratis. 

Stroomuitval levert 
mooi plaatje op

Uitgeest - Over de stroomuitval van afgelopen vrijdag is al genoeg 
gezegd en geschreven. Ook veel inwoners van Uitgeest hebben hin-
der ondervonden van het uitvallen van zoiets vanzelfsprekends. Fo-
tograaf Ger Bus liep die ochtend in de Onze-Lieve-Vrouwe-Geboor-
tekerk om een fotoreportage van het afscheid van pastoor Bruno 
Sestito voor te bereiden. Het werd helemaal donker in de kerk, alleen 
de noodverlichting brandde en dat had deze mooie foto tot gevolg.
De stroomstoring duurde in Uitgeest ongeveer drie kwartier. 

Burger Alert Uitgeest 
Whatsapp naar 800 leden
Uitgeest - Bij de Burger Alert 
Whatsapp Groepen Uitgeest 
heeft zich dinsdag 24 maart het 
800ste lid aangemeld.
 
Het burgerinitiatief dat in maart 
2014 werd opgezet was bedoeld 
om met elkaar waakzaam te zijn 
in eigen omgeving en verdach-
te situaties met elkaar te delen 
zodat het dieven gilde minder 
kans krijgt om hun slag te slaan. 
Het opzetten van deze Whatsapp 
groepen is een particulier initia-
tief maar heeft veel contact met 
de wijkagent van Uitgeest. Al-
le informatie die binnenkomt via 
de Whatsapp groepen wordt ge-
deeld met de wijkagent.
Via de Whatsapp Groepen kun-
nen bewoners zelf bijdragen aan 
de leefomgeving in zijn of haar 
buurt door het signaleren en 
melden van verdachte situaties. 
Een vereiste is wel dat voordat 
er melding in de app wordt ge-

maakt dat de politie gebeld is via 
0900-8844 of 112.

Het beheer van de Whatsapp 
groepen heeft nauw contact 
met de Whatsapp groepen in 
Akersloot, waardoor verdach-
te situaties uitgewisseld kunnen 
worden en zo ook Akersloot er-
bij betrokken kan worden wan-
neer een verdachte die richting 
op gaat. De laatste tijd melden 
zich ook meer mensen aan van 
die buiten Uitgeest komen maar 
wel werkzaam zijn in Uitgeest en 
graag willen meekijken.

Aanmelden voor de Whatsapp 
groepen Uitgeest kan via een 
mailtje met uw 06 nummer naar 
burgeralert@112-uitgeest.nl 
daarbij het is natuurlijk wel be-
langrijk dat u Whatsapp gebruikt 
op uw telefoon. Er volgt dan per-
soonlijk een protocol via What-
sapp.

Uitgeest - Een automobilist is 
zaterdagavond omstreeks half 
12 tegen de rijbaanscheiding 
die de twee weghelften van de 
Kleistunnel scheidt gebotst.
De bestuurder reed richting 
Heemskerk. In de flauwe bocht 
in het midden van de tunnel 
raakte de bestuurder de rijbaan-
scheiding. De rijbaanscheiding 
van de tunnel raakte hierbij licht 
beschadigd. De auto kwam er 
minder goed vanaf, deze raakte 
zwaar beschadigd. De tunnel lag 
bezaaid met brokstukken van de 
auto. De bestuurder is verderop 
aan de Jacoba van Beierenlaan 
gecontroleerd op eventuele ver-
wondingen door het personeel 
van een ambulance.
Hoe het ongeval heeft kunnen 
gebeuren is niet bekend.

Auto tegen 
tunnelwand

Pilot ‘muziek maken’
Uitgeest - Voor het komende 
seizoen staat de nieuwe activi-
teit ‘muziek maken’ op het pro-
gramma van de Stichting Uit-
geester Senioren. Om u alvast te 
laten kennismaken wordt er een 
pilot georganiseerd op woens-
dag 8 april. U leert de akkoorden 
en de melodie van het Uitgees-
ter Volkslied ‘Dorpstrouw’ op een 
instrument bespelen en er wordt 
ook gezongen.
Tijdens de 2-wekelijkse bij-
eenkomsten, die in september 
op woensdagmorgen van start 
gaan, leert u akkoorden, een in-

strument bespelen en gaat u 
(mee)zingen. Ervaring is niet no-
dig. Het repertoire bestaat uit 
eenvoudige volksmuziek, Ne-
derlandstalig, pop en klassiek. 
Dit valt onder de noemer ‘kamp-
vuurmuziek’. De begeleiding is in 
handen van Uitgeester en erva-
ren bandleider Piet Hein Eikel. 
Woensdag 8 april van 10.00 tot 
12.00 uur in De Zwaan. Deelna-
me is gratis. Vooraf opgeven is 
wenselijk. Dit kan op 0251-31 
90 20 of via e-mail: s.u.s@inter.
nl.net. Zie ook de website: www.
uitgeestersenioren.nl.



Vriendinnentoernooi bij FC Uitgeest
Uitgeest - Op vrijdag 17 april  
wordt er bij FC Uitgeest een 
Vriendinnendag gehouden. De 
Vriendinnendag is bedoeld voor 
meisjes van 5 tot en met 17 jaar. 
Meisjes die al lid zijn mogen een 
vriendinnetje meenemen. Op de-
ze dag staat vanaf 16.00 uur het 
plezier voorop. Meisjes en hun 
ouders kunnen op een leuke 
manier kennis maken met voet-

bal en met de voetbalvereniging 
FC Uitgeest. 
De Vriendinnendag werd al eer-
der in 2013 gehouden en vol-
gens meiden-coördinator Shari 
Bretveld was het een enorm ge-
slaagde dag en daarom is be-
sloten om deze Vriendinnendag 
dit jaar weer te organiseren. Op 
deze dag worden wedstrijdjes 
gespeeld op een half veld. Het 

clubhuis van FC Uitgeest is ge-
opend vanaf 16:00 uur. Ook de 
ouders, opa’s en oma’s zijn van 
harte welkom. 
Mocht je nog vragen of opmer-
kingen hebben, mail dan gerust 
naar Shari Breetveld, de coördi-
nator van de meisjes afdeling en 
ook van dit toernooi. Haar email-
adres is: meiden-coordinator@
fcuitgeest.nl.

Uitgeest - De storm teisterde 
zondag spelers en publiek, zorg-
de voor kapotte paraplu’s en 
drukte de bal voortdurend naar 
de zijlijn. Hevige regenflarden 
bezorgde slecht zicht en maakte 
het kunstgrasveld waarnaar was 
uitgeweken glibberig. Zie hier de 
omstandigheden waaronder in 
Heerhugowaard een wedstrijd 
gespeeld moest worden tussen 
SVW’27 en het bezoekende FC 
Uitgeest. Zij uit Heerhugowaard 
konden na afloop tenminste nog, 
hoewel net zo nat en verkleumd,  
de warme kleedkamer opzoeken 
in de wetenschap dat er met 2-1 
was gewonnen. Zo niet bij FC 
Uitgeest dat met drie nederlagen 
op een rij bezig is aan een hele 
matige periode en bij moest ko-
men van “een natte koude dou-
che”.

FC Uitgeest moest het doen zon-
der de geschorste Dave David-
son en de nog steeds gebles-
seerde Sander van den Helder, 
Mats Idema en Joost de Jong. 
Met Sven Koning (doel) , Sven 
de Wit op de rechtsbackplaats 
en Tim uit den Boogaard in het 
centrum van de verdediging pro-
beerde trainer Ron Bouman de 
personele problemen op te los-
sen. Het zal duidelijk zijn dat de 
omstandigheden goed voetbal 

FC Uitgeest in slecht weer
onmogelijk maakte. Toch pro-
beerde beide teams er wat van 
te maken maar het bleek een 
moeilijke opgave. Het was FCU 
dat als eerste via Ramon den 
Nijs een doelpoging deed maar 
zijn schot in de 7e minuut woei 
weg van het doel in plaats van 
er naar toe. Pas in de 27e mi-
nuut was het volgende schot te 
noteren namelijk een spetter op 
de lat van SVW’27 middenvel-
der Rick de Goede. Noteren ove-
rigens was voor uw verslagge-
ver van dienst geen eenvoudi-
ge zaak. Besloten was om niet 
op het hoofdveld, voorzien van 
een prachtige tribune, te spelen 
maar op het kunstgrasveld er-
naast. Het gevolg was een ge-
seling door de omstandigheden 
voor de dapperen die zich nog 
hadden verzameld langs de zij-
lijn. Het deed me bijna beden-
ken maar een andere hobby te 
zoeken, verslaggever van dam-
wedstrijden of zoiets want alles 
leek op dat moment beter dan 
een voetbalwedstijd te bekijken 
op deze zondagmiddag. Glurend 
onder onze paraplu’s konden we 
zien dat in de 38e minuut laat-
ste man Marcel de Wit een hoek-
schop spijkerhard inkopte. 1-0.
FC Uitgeest probeerde na rust 
wat terug te doen. Het zette in 
ieder geval het doel van keeper 

Bleeker flink onder druk en er 
waren kansen. Zo liet Jorn Brou-
wer in de 65e minuut de kans op 
de gelijkmaker liggen door van 
korte afstand de bal tegen de-
zelfde Bleeker op te schieten in 
plaats van er langs. Aan de an-
dere kant was het Brinkkemper 
die in de 78e minuut wel scoorde 
en daarmee de wedstrijd defini-
tief in het slot gooide. FCU deed 
nog amechtige pogingen de 
aansluitingstreffer te realiseren 
maar toen die eindelijk viel via 
Ramon den Nijs was het inmid-
dels al de 93e minuut. 2-1.Direct 
daarna floot , de overigens uit-
stekende leidende scheidsrech-
ter Mohammed, voor het laatste 
fluitsignaal en wisten zowel spe-
lers als toeschouwers niet hoe 
snel ze de warme kleedkamer of 
kantine moesten opzoeken.

Het is voor FC Uitgeest te hopen 
dat over twee weken in de thuis-
wedstrijd tegen ZAP in ieder ge-
val het weer wat beter is en het 
spel wat “zonniger”.
De Afvallende Bal

FC Uitgeest: Koning, de Wit, 
Sinnige (43e Vrouwe), uit den 
Boogaard, Haan, Smit (68e 
Koedijk), Olgers, den Nijs, 
Zonneveld, Half (55e Duijn), 
Brouwer.

Uitgeest - De paashaas bezoekt 
dit jaar zwembad de Zien in Uit-
geest. Op zaterdagmiddag 4 april 
om 15.30 uur mogen alle kinde-
ren tot en met  14 jaar paaseie-
ren komen zoeken, terwijl je ou-
ders van een lekker kopje koffie 
of thee genieten.
Als je het gouden ei vindt, win je 
je abonnementsgeld terug!  Vind 
je een zilveren ei, dan krijg je 
ook een mooie prijs. En alle eie-
ren zijn van heerlijke chocolade!
De voorverkoop van de abonne-

menten voor het mooie zwem-
bad is begonnen, en hoe!!!
Massaal wil iedereen dit jaar 
weer ‘gewoon’ bij het vernieuw-
de zwembad zijn. Om met eigen 
ogen het nieuwe zonneterras bij 
de grote kantine (met vergader-
ruimte én gratis WiFi) te zien, om 
te strijden op de rubberen tegels 
van het gloednieuwe  pannaveld, 
om de frisse blauw-wit- groene 
kleurencombinaties te ervaren, 
om de wafels met slagroom en 
warme kersen te eten en om de-

Paaseieren zoeken in zwembad De Zien
ze weg te spoelen met de verse 
bonenkoffie en/of een flesje ver-
koelende AA drink. En natuur-
lijk om je verjaardagfeest in het 
zwembad te vieren, mee te doen 
met yoga, of aan te sluiten bij 
de bootcamp en de aquafitness! 
Kortom: het wordt een fantasti-
sche zomer!
Op www.zwembad-dezien.nl  
profiteer je tot 15 april van de 
voorverkoopkorting van 5 euro 
(kinderen) en 10 euro (volwas-
senen), dus wees er snel bij! 

Uitgeest - Het zaalseizoen is in-
middels afgerond en de veld-
competitie werd afgelopen zon-
dag hervat. Op het programma 
stond de klassieker tegen het 
Haarlemse Oosterkwartier, een 
ploeg die als gelijkwaardig kan 
worden bestempeld. De weers-
omstandigheden, veel regen en 
wind, waren echter zodanig dat 
bij voorbaat kon worden vastge-
steld dat goed, verzorgd korfbal-
len er vandaag niet in zat en dat 
deze match een loterij zou wor-
den. In afwezigheid van de zieke 
Gerard Valkering en Jord Betjes, 
startte Ward Betjes onverwacht 
in de basis.

Stormvogels was de eerste die 
zich gelukkig mocht prijzen met 
een treffer van Eveline Noote-
bos, maar niet veel later was de 
stand alweer gelijk getrokken en 
wist de opponenent verder uit te 
dwarrelen naar een 1-3 tussen-
stand. Geluk speelde een gro-
te factor, zo ook voor Danny Ha-
ije die een schot van afstand tot 
zijn verbazing in de korf zag be-
landen. Beide ploegen werkten 
hard, onder de zware condities, 
maar zagen hun ijver niet regel-
matig beloond. Oosterkwartier 
was echter de ploeg die als eer-
ste kon juichen en de voorsprong 

vergrootte naar 2-4.  Scoren ging 
moeizaam, maar toch slaagde 
Sebastiaan van den Bosch hier-
in namens de Uitgeester forma-
tie en hield de spanning in de 
partij.  De opponent liep uit naar 
3-5 maar door middel van tref-
fers van Jeroen Kuijck en nog-
maals Danny Haije gingen de 
ploegen rusten met een stand 
die in evenwicht was, 5-5.

De conditie van het grasveld 
werd er niet beter op in de twee-
de helft, de regen kwam met 
bakken uit de lucht maar toch 
werd de partij voortgezet. Knap-
pe aanvallen konden nauwelijks 
worden opgezet. Oosterkwartier 
slaagde hier beter in  en wist een 
marge van twee op te bouwen, 
alvorens Nootebos op haar laat-
ste krachten van zich deed gel-
den. Spelers raakten verkleumd 
en waren nauwelijks meer in 
staat om een bal goed om hoog 
te brengen maar op basis van 
pure wilskracht en vechtlust 
ging het spel door. Ondanks de 
grote inspanningen en een aan-
tal mooie kansen slaagden on-
ze dorpsgenoten er niet meer in 
om tot scoren te komen. Ooster-
kwartier wist dit wel af te dwin-
gen waardoor de partij eindigde 
in een 6-9 nederlaag. 

     Korfbalflits
       Stormvogels

Uitgeest - Het eerste gemeng-
de jeugd team tot en met 17 jaar 
van TC Uitgeest komt dit jaar uit 
in de Hoofdlkasse van de Lande-
lijke tenniscompetitie. Iets waar 
de club ontzettend trots op is. 
Met eigen opgeleide spelers en 
speelsters gaan ze de strijd aan 
met “grootmachten” als Heerho-
gowaard en De Bontekoe (Fries-

land). Het zal een enorme erva-
ring en uitdaging worden voor 
deze talenten, waar handhaving 
als doelstelling is gesteld. Op de 
foto staand van links naar rechts 
Michael van Ruiten, Tim van 
Osch, Ole Stoops en Perry Meijer 
(hoofdtrainer). Zittend vlnr Sop-
hi Groen, Luna Pirovano en Da-
na Half.

Jeugd TC Uitgeest klaar voor 
competitie op hoogste niveau
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Naam: Dianne Martens
Leeftijd: 16 jaar
Vooropleiding: Clusius College 
Castricum, vmbo TL
Nu: Horizon College Alkmaar, 
mbo verpleegkunde niveau 4
Duur: 3 tot 4 jaar

Uitgeest - Het leek logisch dat 
Dianne, door haar vooropleiding 
aan het Clusius College, iets met 
dieren zou gaan doen en aan-
vankelijk zat dat ook in de plan-
ning maar doordat zij zelf regel-
matig het ziekenhuis bezocht, 
veranderde haar idee en koos zij 
voor verpleegkunde. Als Mbo-
Verpleegkundige ben je actief 
op het gebied van zorg, welzijn 
en wonen en kun je werken in 
verschillende beroepspraktijken, 
zoals een ziekenhuis, een ver-
pleeg- en verzorgingshuis, de 
thuiszorg, geestelijke gezond-
heidszorg of gehandicaptenzorg. 
Dianne: “Ik koos dit ook wel 
omdat mijn moeder in de zorg 
werkt. Eerst wilde ik kinderver-
pleegkundige worden maar dat 
heb ik alweer gewijzigd.”
Van middelbare school naar be-
roepsopleiding was behoorlijk 
omschakelen. Hoewel Dianne de 
opleiding erg leuk vindt, moest 
zij wennen aan het feit alles zelf 
te moeten regelen, maar de do-
centen leggen alles goed uit en 
zijn zeker in het eerste jaar niet 

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

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

te beroerd om te helpen.
Er zijn nieuwe vakken als bur-
gerschap, een soort maatschap-
pijleer, verpleegkunde, ziekte-
leer, voeding en anatomie. Dian-
ne: “Anatomie vind ik moeilijk en 
moet je echt stampen. Binnen-
kort hebben we een toets over 
het hele boek, daar kan je be-
ter maar meteen aan beginnen. 
Ik merk wel dat ik op deze oplei-
ding serieuzer met studeren be-
zig ben.”
Leuk vindt ze de praktijklokalen 
waar bedden staan en waar ge-
oefend wordt met klasgenoten. 
In haar klas zitten vier jongens 
en zo’n twintig meisjes waar-
mee zij tussendoor gezellig in de 

grote aula verblijft. Minder leuk 
vindt ze de vakken als Neder-
lands en rekenen maar die ho-
ren er nou eenmaal bij. 
Omdat haar vader in Alkmaar 
werkt, reist zij vaak met hem op 
en gaat terug met de bus die er 
ongeveer veertig minuten over 
doet. 
Dianne doet de Beroepsoplei-
dende leerweg (BOL). Dat be-
tekent dat zij sinds januari twee 
dagen in de week in Woonzorg-
centrum De Cameren in Limmen 
werkt en daarnaast drie dagen 
naar school gaat.
De stage wordt in het eerste jaar 
door school geregeld waarbij zij 
rekening proberen te houden 
met reistijd. 
Dianne: “ik heb een leuke en 
leerzame stage waarbij je merkt 
dat het in de praktijk soms toch 
weer anders is.
Op de vraag wat zij in de toe-
komst wil gaan doen zegt zij: “Ik 
heb deze studie gekozen omdat 
het zo breed is en het is prettig 
dat ik nog vier jaar heb om er-
over na te denken. Momenteel 
lijkt het mij interessant om ver-
pleegkundige in de psychiatrie 
te worden. De verhalen achter 
de mens, waarom zij zich op een 
bepaalde manier gedragen en 
hoe dat proces gaat, boeien mij.

Monique Teeling

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Oer Hollands. Nabij de straat Zevenblad in Uitgeest begint de polder, kijkende richting Cas-
tricum met prachtige wilgen, narcissen, een slootje en een boerenhek en dat allemaal in ons dorp, ge-
weldig! Foto en tekst: Ger Bus

Oorlogsgeheimen in 
filmhuis De Zwaan
Uitgeest - De jeugdfilm ‘Oor-
logsgeheimen’ is vrijdag 17 april 
twee keer te zien in Filmhuis De 
Zwaan.

Oorlogsgeheimen speelt zich 
af in Zuid-Limburg tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Tuur en 
Lambert zijn elkaars beste vrien-
den en onafscheidelijk. Dan 
komt er een nieuw meisje in de 
klas: Maartje.  Hierdoor begin-
nen er scheuren te ontstaan in 
de vriendschap van de jongens. 
Daar komt nog bij dat de  ouders 
van Lambert lid zijn van de NSB. 
Als trouw NSB lid en notabele 
van het dorp wordt de vader van 
Lambert aangesteld als de nieu-
we burgemeester. Dat is voor 
Tuur erg gecompliceerd omdat 
zijn familie participeert in het 
verzet. De boel komt nog meer 
op scherp te staan als Maartje 
een groot geheim met Tuur deelt. 
Een geheim dat hij aan niemand 
verder mag vertellen zelfs niet 
aan zijn beste vriend. Lambert 
moet weldra een keuze maken 

tussen zijn vriendschap met Tuur 
en zijn ouders. 
Oorlogsgeheim is al de derde 
succesvolle verfilming van een 
boek van de Limburgse kinder-
boekenschrijver Jacques Vriens.  
De regie is in handen van de ge-
lauwerde regisseur Dennis Bots 
die mede verantwoordelijk was 
voor eerdere Jacques Vriens ver-
filming (Achtste groepers huilen 
niet). Bots had in het verleden al 
succes met de Huis van Anubis 
serie en andere speelfilms. 
Let op: afwijkende tijden, beide 
filmvoorstellingen zijn uitsluitend 
voor de jeugd, leeftijdscatego-
rie  9 – 13 jaar, deze film zal twee 
keer worden vertoond. De eer-
ste voorstelling begint om 16.30 
en de tweede voorstelling begint 
om 19.00. De zaal is open van-
af een half uur voor de voorstel-
lingen. Toegang: 5 euro inclu-
sief een consumptie in de pauze. 
Kaarten zijn alleen in de voorver-
koop verkrijgbaar bij: Boekhan-
del Schuyt, Middelweg 139, Uit-
geest.

Cabaret bij De Zwaan 
Cultureel: Dorine Wiersma
Uitgeest - Zondag 12 april 
treedt Dorine Wiersma op in De 
Zwaan met zang, gitaar en voor-
al humor! Haar nieuwste Voor-
stelling kreeg de naam D&A, 
Dorien en Aangang en gaat over 
familie. Over een nicht met een 
dwangneurose en een neef met 
een heldenstatus. Over de op-
voedkunsten van een geschifte 
tante en een hypochondrische 
oom. Over vaders met een koe-
koeksjong en moeders met het 
lege nest syndroom. Over Opa 
die fout was in de oorlog maar 
toch erg lief voor de kleinkinde-
ren. Ze haken allemaal in elkaar 
in het DNA van Dorine. Een zeer 
onmisbaar programma voor ie-
dereen met iets van familie.
Met ijzersterke liedteksten en 
dito gitaarspel slaat Wiersma in 
deze show een brug tussen ca-
baret en muziek uit alle wind-
streken. Met haar aansprekende 
liefdjes zit ze tussen Kees Torn 
en Brigitte Kaandorp in.
Deze voorstelling is op zondag 
12 april, aanvang 14.30 uur in 
het Dorpshuis, Middenweg 5, 

Uitgeest. De toegangsprijs be-
draagt 12,50, Vrienden van de 
Zwaan Cultureel krijgen 2,50 
korting. Kaartverkoop via boek-
handel Schuyt of aan de zaal 
(mits nog beschikbaar), of via 
online reservering.
Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel (www.de-
zwaancultureel.nl).



Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van okto-
ber van de Stichting Uitgees-
ter 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 Senioren kunt u 
zich telefonisch aanmelden 
op nummer 0251-319020.
 
Activiteitenkalender april

Maandag 13, 20:
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  13:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis
10.00-12.00 uur: ZW: schrij-
verskring Uitgeest

Dinsdag 7, 14, 21, 28:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga 
(niet op 28)
10.45-11.45 uur: ZW: T’ai Chi 
13.30-17.00 uur: ZW: soos/bil-
jarten, klaverjassen en brid-
gen 
Dinsdag 7, 21:
10.30-12.00 uur: ZW: compu-
terkennis
Dinsdag 21 en 28:
09.30-11.30 uur: ZW: fotocur-
sus (ANBO)
Dinsdag 14:
13.30-15.00 uur: ZW:  com-
puterkennis, ook van 15.00-
16.30 uur 

Woensdag 1, 8, 15, 22, 29:
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.: 313401
Woensdag 1, 8, 15:
09.00-10.30 uur/10.30-12.00 
uur: ZW: computerkennis  
Woensdag 1 en 15:
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
09.30-11.30 uur: ZW: hand-
werken/breien
Woensdag 8 en 22:
09.00-10.30 uur: ZW: digitale 

fotobewerking
Woensdag 8:
10.00-12.00 uur: ZW: pilotlet 
muziek maken
14.00-16.00 uur: Zw: filmmid-
dag
Woensdag 15:
Stedenwandeling  Zeist, ver-
trek vanaf station: 09.13 uur
14.00-17.00 uur: ZW: bingo, 
zaal open vanaf 13.30 uur
Woensdag 22:
09.45 uur: verzamelen bij de 
boot in Wormer voor vaarex-
cursie Wormer- en Jisperveld 

Donderdag 2 ,9 ,16, 23, 30:
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)
14.00-15.30 uur: ZW: Fifty-fit  
14.00-16.00 uur: ZW: schaken
Donderdag 2, 9, 16, 23:
09.00-10.30/10.30-12.00 uur: 
ZW: computerkennis
09.30-11.30 uur: ZW:  beeld-
houwen/boetseren
Donderdag  2 en 16:
10.00-11.30 uur: ZW: Engelse 
conversatie
Donderdag 9 en 23:
09.30-11.30 uur: ZW: 3-di-
mensionaal en quilten
Donderdag 16:
09.30-11.30 uur: ZW: thee-
zakjes vouwen
Donderdag 23:
09.30-11.30 uur: ZW: work-
shop fotoboekje maken
Donderdag 2:
09.30-11.00 uur: ZW: lezing 
“Sleutel van de buren”

Vrijdag 3, 10, 17, 24:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga, 
ook van 10.15-11.15 uur 
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten
13.15-15.00 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’   (ANBO)

Zaterdag   4, 11, 18, 25:
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 infor-
matie betreffende activitei-
ten van de Stichting Uitgees-
ter Senioren: mevrouw C. van 
Megen en mevrouw M. Kor-
tekaas, tel.: 0251-319020, e-
mail: s.u.s@inter.nl.net of kijk 
op de website: www.uitgees-
tersenioren.nl. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Yvonne Mul Fotografie rondt fotoserie af

Groep 8 De Wissel 
laatste keer in fotostudio
Uitgeest - Ze vinden het iedere 
keer weer spannend en leuk, de 
leerlingen van De Wissel die nu 
in groep 8 zitten. Voor het vierde 
achtereenvolgende jaar stapten 
zij de tot fotostudio omgebouw-
de schoolbibliotheek in. De laat-
ste foto’s voor een bijzondere fo-
toserie werden vorige week ge-
maakt.
Fotograaf Yvonne Mul startte 
in 2012 met groep 5 een foto-
project. Yvonne: “Eén keer per 

schooljaar bouwde ik mijn foto-
studio in basisschool De Wissel 
in Uitgeest, en werd ieder kind 
apart geportretteerd.” Voor een 
zwarte achtergrond en in zwarte 
kleding gingen de kinderen niet 
lachend op de foto. “Voor de-
ze serie ben ik ben namelijk op 
zoek naar de pure, neutrale (on-
schuldige) blik van het kind.”
Na vier jaar is er dus van ieder 
kind een serie van vier foto’s. 
In de laatste schoolmaand van 

groep 8 is op school de foto-ex-
positie gepland. Yvonne: “Van ie-
der kind wordt een canvaspa-
neeltje met vier foto’s gemaakt. 
Samen met de jaarposters, waar-
op alle kinderen staan, wor-
den deze tentoongesteld. Het is 
mooi om te zien hoe de koppies 
in ruim vier jaar tijd zijn veran-
derd. De een meer dan de an-
der. Iedereen is dan ook razend 
nieuwsgierig naar het eindresul-
taat.” 

Kreuzweg in De Zwaan
Uitgeest - De film Kreuzweg is 
vrijdag 3 april te zien bij Filmhuis 
De Zwaan. De film vertelt het bij-
zondere verhaal van de veertien-
jarige Maria die opgroeit in een 
extreem katholiek gelovig gezin. 
Zo krijgt zij ingeprent dat kinde-
ren altijd paraat moeten staan 
om zielen te redden en zij neemt 
dit zeer serieus. Ze verzet zich 
tegen de satanische muziek die 
tijdens de gymles op school te 
horen is, probeert elke vorm van 
ijdelheid te bezweren, gaat vol 
overgave te biecht en is zelfs be-
reid tot het ultieme offer: haar 
zieke broertje te redden van een 
onvolwaardig leven. Maria on-

derwerpt zich aan de onrecht-
vaardigheid van haar moeder, 
en neemt de beslissing om zich 
op te offeren in plaats van voor 
zichzelf te kiezen
Met een mengeling van subtie-
le zwarte humor en diep door-
voeld mededogen, brengt de film 
Kreuzweg het geloof en de we-
reld waarin Maria leeft, in beeld.  
De zaal is open vanaf 19:45 en 
de film begint om 20:15.  Toe-
gang 5 euro inclusief een kop-
je koffie voorafgaand aan de film 
(‘vrienden’ betalen 4 euro). Kaar-
ten vooraf in de voorkoop ver-
krijgbaar bij boekhandel Schuyt. 
Middelweg 139 in Uitgeest. 

Uitgeest - Dankzij de Stichting 
Zwembad De Zien kunnen in-
woners van Uitgeest nog steeds 
genieten van zwembad De Zien. 
Het bestuur van Stichting De 
Zien Blijft heeft nu besloten de-
ze Stichting ‘slapend’ te maken. 
Voor alle verdere informatie be-
treffende zwembad De Zien ver-
wijst men naar de website van 
Stichting Zwembad De Zien, 
www.zwembad-dezien.nl. Op 
Koningsdag zal er een stand op 
de vrijmarkt staan, waar u zich 
kunt aanmelden als vriend van 
Stichting Zwembad De Zien. Ook 
bij de feestelijke opening van het 
zwembad op die dag om 14.00 
uur zal een stand staan.

Stichting 
De Zien Blijft 

‘slapend’

Uitgeest - Het Reumafonds be-
dankt alle collectanten, comi-
téleden en bewoners in Uitgeest 
voor hun grote inzet en bijdrage 
aan de landelijke collecteweek. 
Tijdens de collecte van 16 tot en 
met 21 maart is in Uitgeest in 
totaal 3573.15 euro opgehaald.  
Hiermee levert Uitgeest een be-
langrijke bijdrage aan de reuma-
bestrijding in Nederland.

Reumafonds 
bedankt Uitgeest
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Asbest wordt snel verwijderd
Castricum - In de Bomenbuurt 
zijn asbestdeeltjes gevonden. De 
eerste vondst was in de steeg 
tussen Lindenlaan en Goudenre-
genlaan. De gemeente heeft de 
situatie laten onderzoeken door 
de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland-Noord. De con-
clusie is dat in de steeg en ach-
tertuinen een risico bestaat van 
blootstelling.
Hoewel de gezondheidsrisico¹s 
zeer beperkt zijn, kunnen de ge-
volgen van blootstelling aan as-
best aanzienlijk zijn. Daarom 
heeft de gemeente besloten de 
situatie per direct aan te pakken 

en de steeg afgezet. Ook heeft 
de gemeente  onderzoek laten 
uitvoeren in vergelijkbare hui-
zenblokken in de omgeving. Ook 
daar bleken asbestdeeltjes aan-
wezig. De gemeente heeft hier-
op voor deze blokken dezelf-
de maatregelen genomen als 
bij de eerste steeg. Het gaat om 
de Berkenlaan, Goudenregen-
laan, Eerste Groenelaan, Iepen-
laan, Kastanjelaan, Lindenlaan, 
Esdoornlaan, Lijsterbeslaan; al-
lemaal woningblokken die in de 
jaren ‘60 zijn gebouwd. De ve-
zels zijn afkomstig van verweer-
de schuurdaken. In de tijd dat 

Castricum - Bibliotheek Ken-
nemerwaard wil jonge kinderen 
spelenderwijs kennis laten ma-
ken met programmeren. Daar-
om wordt een Kinder Media Café 
georganiseerd voor kinderen van 
drie tot en met zeven jaar. Tij-

Media Café 
voor kinderen

Lokaal, Betrokken en Tapas; 
zo’n veertig mooie matches 

Castricum - Het evenement Lo-
kaal, Betrokken en Tapas is suc-
cesvol verlopen.  Vierentwin-
tig vrijwilligersorganisaties en 
maatschappelijke organisaties 
en twintig lokale bedrijven ga-
ven afgelopen vrijdag acte de 
présence in het gemeentehuis 
van Castricum. 
Er werd onderhandeld door be-
drijven en vrijwilligersorganisa-
ties op het terrein van middelen, 

kennis en menskracht door be-
drijven beschikbaar gesteld. En 
omgekeerd werden afspraken 
gemaakt over mooie tegenpres-
taties van vrijwilligersorganisa-
ties die voor bedrijven van bete-
kenis zijn. 
Zo gaat Alzheimer Nederland 
voor een bedrijf een workshop 
verzorgen over hoe om te gaan 
met dementie. Wethouder Ans 
Pelzer bracht de afgesloten mat-

ches tussen organisaties en be-
drijven aan het eind van het eve-
nement in beeld. Het aantal mat-
ches liep naar de veertig. 
Tussen de onderhandelingen en 
het netwerken door werd geno-
ten van tapas verzorgd door Jo-
hanna’s Hof, Zeezicht, Borst, 
Wier&Ga en ViVa! Zorggroep. 
De livemuziek maakte een dy-
namische onderhandelingssfeer 
compleet. 

dens het Kinder Media Café ma-
ken kinderen spelenderwijs ken-
nis met de basisvaardigheden 
die nodig zijn om te programme-
ren: creatief en logisch denken, 
ruimtelijk inzicht, probleemop-
lossend vermogen, structureren 
en samenwerken. Op woensdag 
22 april om 14.00 uur. De toe-
gang is gratis. Aanmelden bij de 
klantenservice of via www.biblio-
theekkennemerwaard.nl.

Ouder en kind rennen 
samen voor goed doel 

Castricum - Op 31 mei wordt de 
allereerste ‘obstacle run’ voor ou-
der en kind georganiseerd. Zo’n 
500 teams van één ouder en één 
kind vanaf zeven jaar gaan met 
elkaar de strijd aan in de duinen. 
De zogeheten Max Muddy Bud-

dy Run wordt geïnitieerd door de 
Max Foundation in het kader van 
het tienjarig bestaan. Max Foun-
dation zet zich in voor de bestrij-
ding van kindersterfte in ont-
wikkelingslanden. Kijk op www.
maxmuddybuddyrun.nl.

deze huizen werden gebouwd, 
werd asbest veel toegepast bij 
zulke daken. Door het verweren 
komen vezels los. Het is gevon-
den in het mos dat van deze da-
ken is gevallen.
De eigenaren zijn geïnformeerd 
over de situatie. Zij zullen hun 
daken moeten laten vervangen. 
De gemeente heeft een plan van 
aanpak en bespreekt met de ei-
genaren hoe alles het beste kan 
gebeuren en hoe problemen 
daarbij kunnen worden aange-
pakt. Inzet is dat binnen vier tot 
zes weken de daken zijn gesa-
neerd. 

Challenge van een 
maand bij Fit4lady

Regio - Zaterdag 21 maart 
hielden alle leden van Fit4lady 
op vijftien locaties een speci-
ale Jubileum Fitness Mara-
thon en doneerden daarbij 
vrijwillig voor diverse goede 
doelen. Fit4lady wil hiermee 
mensen die hun grenzen dur-
ven te verleggen, positief be-
lonen. De vrouwenfi tnesske-
ten bestond op 21 maart pre-
cies tien jaar. 

Fit4lady-eigenaresse Arina van 
Damme: ,,We wilden van ons 
tienjarig jubileum niet zo’n klas-
siek jubileum maken. Wat mij al-
tijd al aansprak aan het mara-
thonverhaal  is hoe ver mensen 
gingen. Met het idee van hoe ver 
kun je gaan, zijn we aan de slag 
gegaan.” Fit4lady trainster San-

dra van de Lem vervolgt: ,,We 
hebben toen een Jubileumma-
rathon bedacht. Onze leden trai-
nen normaal een half uur inten-
sief in ons circuit. Nu hebben 
ze dat meerdere keren gedaan 
tijdens de marathon. Mits ze 
steeds wel minstens een half uur 
hersteltijd namen. Alle deelne-
mers betaalden vrijwillig een bij-
drage voor een goed doel. Om-
dat we dat goede doel ook kie-
zen in de richting van grenzen 
verleggen hebben we gekozen 
om alle inloophuizen voor men-
sen met kanker te doneren en 
hier in de regio is dat het Inloop-
huis ’t Praethuys in Alkmaar.” 

Fit4lady daagt alle vrouwen de 
komende maand uit om deel te 
nemen aan een ‘challenge’ van 

een maand om hun doel te be-
halen. Fitter, slanker, strakker; 
het is mogelijk bij Fit4lady. 
Aanmelden kan via limmen@fi t-
4lady.nl of door even binnen te 
lopen aan de Drie Linden 3 te 
Limmen. 

Goed gekleed paasfeest 
begint bij Den’Him

Dit nieuwe Deense mannenmerk 
heeft een sterke focus op ‘fast 
fashion’ collecties in hoge kwali-
teit tegen concurrerende prijzen. 
Een voorproefje van de nieuwe 
collectie is alvast te zien in de 
advertentie van Den’Him in de-
ze krant en op de Facebookpa-
gina. Op Instagram is de gehele 
fotoshoot te zien; er zijn in totaal 
zestig sets te maken. Bovendien 
krijgt elke klant die een set van 
Only & Sons koopt een paar sok-
ken van hetzelfde merk cadeau. 
Een ander Deens merk dat ze-
ker de aandacht verdient is Se-
lected Homme; een volwassen 
merk zonder daarbij als oubol-
lig of saai over te komen. Van 
basis t-shirts voor 17,95 euro en 
overhemden voor 49,95 euro tot 
jeans vanaf 69,95 euro en col-

berts vanaf 89,95 euro. Een fris 
en volwassen assortiment met 
zeer rijke stoffen, goede pas-
vorm en met name heel betaal-
baar. Actie: vier polo’s  voor 65,- 
euro. Bij Den’Him wordt aan al-
le leeftijden gedacht; van jong-
volwassen tot hoog middelbaar. 
Elke week komen er nieuwe ar-
tikelen binnen, zo blijft de win-
kel up to date en afwisselend. 
Een greep uit de collectie: Jack & 
Jones, Anerkjendt, Mod, Blend, 
Casual Friday, Solid, Purewhite, 
Adidas watches, Happy Socks, 
Pig&Hen en meer.

DEN’HIM is gevestigd aan de 
Deutzstraat 4-6 in Heemskerk. 
Telefoon: 0251 236087. Zie ook: 
https://www.facebook.com/den-
him.heemskerk.

Heemskerk - Het team van Den’Him staat klaar om de mannen 
in Heemskerk en omgeving compleet in het nieuw te steken. 
Er zijn geweldige aanbiedingen en de winkel staat boordevol 
zomerse, stoere, casual en trendy mannenmode. Aanstaande 
zaterdag kan iedereen zijn eigen Only & Sons outfi t samen-
stellen; een jeans, een t-shirt en een trui voor 79,00 euro.



















Mozaïek van Judith 
aan de buitenmuur 

Castricum - Mozaïekkunstena-
res Judith Lang, onder andere 
bekend van de sofa op het Ba-
latonfüredplein tussen de To-
renstraat en de Ruiterweg, heeft 
weer een fraai kunstwerk afge-
leverd. ,,Meestal komen de op-
drachten van ondernemingen 
of scholen, maar dit keer werd 
ik gevraagd voor een particulier 
een mozaïek te maken. Ze be-
wonderen mijn werk en gaven 
mij alle vrijheid om een ontwerp 
te maken voor de buitenmuur 
van hun huis. Dat beschouw ik 
als een hele eer.” 

Allerlei soorten materialen ver-
werkt Judith tot creatieve kunst-
werken; van glas en tegels tot 
schelpen en kiezelstenen aan 
toe. Zij geeft workshops, doet 
projecten op scholen en maakt 
zelfs grafmonumenten. Haar 
passie voor mozaïekkunst ziet 
zij zelf een beetje als een gezon-

de verslaving. ,,Ik denk dat ik er 
nooit meer mee kan stoppen. Ik 
heb inmiddels veel kleursporen 
achter mij gelaten en ik ben nog 
lang niet klaar!” Meer informatie 
op www.judeco.nl.

Open dag Oud-Castricum
Castricum - In verband met Pa-
sen houdt de Werkgroep Oud-
Castricum haar eerstvolgende 
open dag niet op zondag 5 april, 
maar een dag later op tweede 
paasdag. Na de overweldigen-
de belangstelling in februari en 
maart is opnieuw de tentoon-
stelling te bezichtigen over de 
Dorpsstraat. Behalve vele foto¹s 
zijn er ook fraaie pentekeningen 
van Nico Lute te zien. Tevens 

wordt er doorlopend een fi lm van 
Anton Visser vertoond over deze 
eeuwenoude weg door het dorp 
met nostalgische beelden van 
panden die in de loop der jaren 
zijn verdwenen of herbouwd. In 
de fi lm komen ook verschillende 
oud-bewoners of vroegere on-
dernemers aan het woord. In het 
Historisch Informatiecentrum De 
Duynkant aan de Geversweg 1b 
van 12.00 tot 17.00 uur.

PvdA stelt nieuwe opzet prestatie-
afspraken woningbouw voor

Castricum - Afgelopen donder-
dag heeft de PvdA tijdens een 
bijeenkomst van de gemeen-
teraad voorgesteld om te ko-
men tot prestatieafspraken tus-
sen BUCH-gemeenten, Kenne-
mer Wonen en huurdersorga-
nisaties. Het voorstel werdge-
daan tijdens een raadsinforma-
tieavond van de gemeenteraad 
met de Woningcoöperatie Ken-
nemer Wonen.
Het voorstel van de PvdA is een 
uitvloeisel van de aanbevelingen 
die de Enquêtecommissie van de 
Tweede Kamer naar woningco-
operaties in 2014 heeft gedaan. 

In de aanbevelingen staat onder 
meer dat de positie van huurders 
moet worden versterkt. Huurders 
dienen een volwaardige rol te 
krijgen bij het maken van pres-
tatieafspraken tussen gemeen-
ten en woningcoöperaties. Het 
voorstel van de PvdA werd ge-
daan als reactie op de aankondi-
ging van wethouder Esther Hol-
lenberg dat gewerkt wordt aan 
gezamenlijke prestatieafspra-
ken tussen BUCH-gemeenten 
en Kennemer Wonen. Als voor-
beeld hoe die afspraken tussen 
gemeente, huurders en de wo-
ningbouwcoöperatie eruit zou-

den kunnen zien, verwees frac-
tievoorzitter Dave van Ooijen 
naar de prestatieafspraken die 
de gemeente Middelburg on-
langs voor de periode 2015-2017 
met de Woningcoöperatie Woon-
goed Middelburg en de Huur-
dersvereniging Middelburg heeft 
gemaakt. 

Dick Tromp, directeur-bestuur-
der van Kennemer Wonen, en 
wethouder Esther Hollenberg 
zeiden het voorbeeld Middel-
burg nog niet te kennen, maar 
beloofden naar het voorbeeld te 
kijken.

Schakers Castricum zijn kampioen
Castricum - Vrijdag is het eer-
ste schaakteam van schaak-
vereniging Castricum kampi-
oen geworden van de eerste 
klasse A van de Noord Hol-
landse Schaakbond. Na acht 
jaar keert het achttal terug in 
de hoogste klasse van Noord-
Holland: de promotieklasse.

Winst was er in de met 5-3 ge-
wonnen wedstrijd tegen de 
Magnus Anna Paulowna Com-
binatie voor Piet van Wonderen, 
Wouter Beerse, Ger Holsteijn en 
Nico Kuijs, terwijl Sander Mos-
sing Holsteijn en Hans Leeuwe-
rik remise speelden. Robert van 
der Wal en Heleen van Arkel, 
beiden tot vrijdag ongeslagen 
in de bondscompetitie, verloren 
na een harde strijd. Het gaf de 
5-1 tussenstand voor Castricum 
een enigszins draagbare eind-
stand voor de combinatieclub uit 

Schagen en Anna Paulowna. De-
ze schakers hadden een bos tul-
pen mee. Zo werd het team door 
de eigen opponent als eerste in 
de bloemetjes gezet.
Op de foto van links naar rechts: 

Sander Mossing Holsteijn, Ger 
Holsteijn, Wouter Beerse, Ni-
co Kuijs, Hans Leeuwerik, Ro-
bert van der Wal, Heleen van Ar-
kel en Piet van Wonderen. Foto: 
Mark Min.

Rondkijken op biologische boerderij
Castricum - Op tweede paas-
dag, maandag 6 april, is ieder-
een van 10.30 tot 16.00 uur wel-
kom op de biologische boerde-
rij van de familie Mooij-de Lan-
ge op de Heereweg 1 in Bakkum. 
Michiel Mooij en Jacqueline de 
Lange hebben onlangs een nieu-
we rundveestal in gebruikgeno-
men ter vervanging van de ou-
de grupstal. De oude stal vol-
deed niet meer aan de eisen die 
in de biologische landbouw wor-
den gesteld. Op de open dag is 
de nieuwe loopstal te bezichti-
gen, met vijftig melkkoeien en 

veertig stuks jongvee. Ook de 
melkput kan worden bekeken 
en er zijn schapen met lamme-
tjes, kalfjes, paarden en kippen 
te zien. Er wordt op zo natuurlijk 
en diervriendelijk mogelijke wij-
ze geproduceerd. Zo wordt geen 
gebruik gemaakt van kunstmest 
en chemische bestrijdingsmid-
delen op het grasland, de koei-
en eten alleen biologisch voer, 
hoofdzakelijk gras met klavers 
en kruiden. Medicijnen wor-
den niet preventief toegediend 
en de koeien staan zoveel mo-
gelijk in de wei. De koeien heb-

ben meer bewegingsruimte en 
liggen op een bed van stro. Van 
dit stro vermengd met de koei-
enmest wordt vruchtbare orga-
nische mest gemaakt. De lich-
te en ruime loopstal heeft LED-
verlichting, warmteterugwinning 
en er komen zonnepanelen op 
het dak. Naast een biologische 
melkveehouderij heeft de fami-
lie Mooij-de Lange een paarden-
pension, zorgboerderij en doet 
aan natuurbeheer met Schotse 
Hooglanders, Exmoor pony’s en 
jongvee op 1.100 ha tussen Cas-
tricum en Egmond.

De lente komt eraan…
Beginners Vinyasa Flow

Castricum - Carly de Wit is 
net terug uit India en wil haar 
nieuwe yogakennis graag met 
belangstellenden delen tij-
dens de nieuwe yogales ‘Be-
ginners Vinyasa Flow’. Deze 
les vindt plaats op vrijdag van 
7.30 tot 8.45 uur en woensdag 
vanaf 20.15 uur. 

Carly vertelt: ,,Tijdens deze les-
sen doen we korte meditaties, 
verschillende yogaposities, asa-
na’s, en ademhalingsoefenin-
gen die allemaal een positieve 
invloed hebben op lichaam en 
geest. Wat is er lekkerder om zo 

de dag te beginnen? Maar ook 
de ideale manier om de week op 
vrijdag af te sluiten en ontspan-
nen het weekend in te gaan, of 
om woensdag avond te ontspan-
nen. Beiden lessen zijn voor al-
le niveaus en voor alle leeftijden, 
met een focus op de beginners. 
De lessen worden aangeboden 
in een blok van acht lessen voor 
tachtig euro.” 

Ga vrijblijvend naar de gratis in-
troductieles op zaterdag 4 april 
bij Yoga2Go bij Carly de Wit, Per-
néstraat 31 in Castricum vanaf 
10.00 uur.
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Burgerlijke stand

OVERLEDEN
H. Hoogland, 79 jaar
C.W. Bijman, weduwe van N. Ruiter, 91 jaar

GETROUWD
M. Tulleken en J.T. Ruinard
R.S. Wouda en S. Visser

ONDERTROUW
N. Stapelkamp en N.P.M. van Schie
R.M . den Nijs en G.M.C. Vosse

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
A.T. Ledoux en A. Kirjanova
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Vaccinatiecampagne tegen hepatitis A
GGD Kennemerland houdt in april  de jaarlijkse vaccinatiecam-
pagne tegen hepatitis A. De campagne is bedoeld voor kinde-
ren van 1 t/m 15 jaar die op vakantie gaan naar landen waar he-
patitis A veel voorkomt, zoals Egypte, Kroatië, Marokko en Tur-
kije. Op deze manier wil de GGD een eventuele uitbraak van de-
ze ziekte na de zomervakantie voorkomen. De hele maand april 
kan de genoemde groep kinderen met korting een vaccinatie ha-
len bij de GGD. Het tarief bedraagt dan € 25,00 per vaccinatie in 
plaats van € 38,90. 

Om volledig beschermd te zijn tegen hepatitis A heeft een kind twee vac-
cinaties nodig. Na de tweede prik is het kind voor minimaal 25 jaar, maar 
mogelijk levenslang, beschermd.

Vaccineren tegen hepatitis A is mogelijk op twee manieren:
1. De GGD vaccineert in april op drie locaties in de regio. 
•	 8	april	-	GGD	locatie	Hoofddorp,	Spaarnepoort	5,	2130	TM
•	 15	april	-	GGD	locatie	Heemskerk,	Duitslandlaan	3,	1966	XA	
•	 22	april	-	GGD	locatie	Haarlem,	Zijlweg	200,	2015	CK	

2.	Het	is	ook	mogelijk	een	afspraak	te	maken	bij	de	Reispoli	van	GGD	
Kennemerland.	De	vaccinatie	kost	hier	ook	€	25,00	maar	er	komen	dan	
consultkosten	bij.	

De	GGD	houdt	spreekuren	in	Haarlem	(Zijlweg	200	en	Kennemer	Gasthuis,	
locatie	Zuid),		Hoofddorp,	Heemskerk,	Heemstede,	Hillegom		en	IJmuiden.	

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vaccinaties of voor een afspraak op het 
reizigersspreekuur	kunt	u	bellen	naar	023-7891616	(maandag	t/m	vrij-
dag	van	08.30	tot	16.00	uur).	Voor	het	reizigersspreekuur	is	het	ook	mo-
gelijk een afspraak te maken via de website www.dereispoli.nl. 

Wat is hepatitis A?
Hepatitis	A	is	een	zeer	besmettelijke	leverontsteking.	Volwassenen	die	
het	hepatitis	A	virus	hebben	opgelopen	kunnen	weken	tot	maanden	ziek	
zijn. Bij kleine kinderen verloopt de ziekte mild of zelfs zonder klachten. 
Ze	kunnen	de	ziekte	wel	overdragen.	Besmettingsbronnen	zijn	onder	an-
dere	(drink)water	en	voedsel.	Ook	door	contact	met	bevuilde	materialen	
zoals	een	deurklink	of	 toiletknop	 lopen	vakantiegangers	risico	op	een	
besmetting.	Hepatitis	A	 is	 te	voorkomen	door	goede	hygiëne	 (handen	
wassen)	en	vaccinatie.

‘Oorlogsgeheimen’ voor 
schooljeugd in Dorpshuis 
Filmhuis	Uitgeest	organiseert	 in	het	kader	van	de	komende	Dodenher-
denking twee speciale voorstellingen van de veelgeprezen film ‘Oorlogs-
geheimen’	voor	leerlingen	van	negen	tot	dertien	jaar	van	de	Uitgeester	
basisscholen.	Die	vinden	plaats	 in	Dorpshuis	de	Zwaan	op	vrijdag	17	
april	om	16.30	uur	en	19.00	uur.	Kaarten	à	€	5,-	(inclusief	consumptie)	
zijn	verkrijgbaar	bij	boekhandel	Schuyt	aan	de	Middelweg.

‘Oorlogsgeheimen’	is	gebaseerd	op	het	gelijknamige	boek	van	Jacques	
Vriens.	 De	 twee	 uur	 durende	 voorstellingen	 in	 het	 Dorpshuis	 zijn	 be-
stemd	voor	de	schooljeugd,	maar	niet	voor	hun	ouders.	Voor	de	bege-
leiding zijn per basisschool twee leerkrachten bij de voorstellingen aan-
wezig	en	ook	leden	van	het	Filmhuis	en	van	het	Comité	4	mei	Uitgeest.

Tweede rotonde geadopteerd 
door hovenierbedrijf
Hovenierbedrijf Frits Janssen heeft onlangs de rotonde aan de  
Jacoba van Beierenlaan voorzien van nieuwe aanplant. Het bedrijf 
deed dat op basis van een eigen groenontwerp.  In ruil voor aan-
leg, beheer en onderhoud mag het bedrijf een bescheiden reclame-
boodschap op de rotonde plaatsen.

In	mei	2014	was	hoveniersbedrijf	Rosendaal	&	van	Lith	de	eerste	die	een	
rotonde	in	Uitgeest	‘adopteerde’:		die	van	de	Geesterweg.	Dat	gebeurde	op	
grond	van	eenzelfde	soort	overeenkomst	met	burgemeester	en	wethouders.	
Zo	krijgt	de	gemeente	Uitgeest	in	de	openbare	ruimte	meer	kwaliteit	voor	
minder	geld	en	werken	de	bedrijven	aan	hun	naamsbekendheid.

De rotonde aan de Jacoba van Beierenlaan, opgeruimd en voorzien van 
nieuwe aanplant (foto: gemeente Uitgeest).

Gemeentehuis 3 en 6 april gesloten

Het gemeentehuis is op 3 april (Goede Vrijdag) en op 
maandag 6 april (Tweede Paasdag) gesloten voor publiek.

Ophaaldata gft-afval

In week 15 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  dinsdag 7 april. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 8 april.
De Koog:  donderdag 9 april.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 10 april. 

www.kaveldealdedije.nl

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 1 kavel te koop!


	14_ed13_pag03
	14_ed12_pag05
	14_ed12_pag07
	14_ed12_pag08
	14_ed12_pag09
	14_ed12_pag10
	14_ed12_pag11
	14_ed12_pag13
	14_ed12_pag19
	14_ed12_pag20
	14_ed12_pag21
	14_ed12_pag22
	14_ed12_pag23
	14_ed12_pag24
	14_ed12_pag25
	14_ed13_pag26



