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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

6500 bomen moeten 
windoverlast tegengaan

Uitgeest - Een mooier uit-
zicht, een gezondere leefom-
geving, meer vogels, wellicht 
minder geluid van de trein 
maar vooral minder wind bij 
het HMS-terrein. Dat moeten  
6500 boompjes bewerkstelli-
gen die momenteel worden 
geplant in de ‘driehoek’ tus-
sen de weg en het spoor bij 
de entree van Uitgeest via de 
Provincialeweg.
Het planten van de bomen 
op het 6700 vierkante me-
ter grote terrein is een initi-
atief van Serena Doeve. Zij is 
momenteel raadslid voor Uit-
geest Lokaal maar ze nam dit 
initiatief volgens de gemeen-
te voordat ze raadslid werd, 
als bewoonster van de Melk-
suiker.
De gemeente stelde de bo-
men beschikbaar, evenals 
enkele voormannen van haar 
buitendienst. Vrijdag is men 
begonnen met vlakken en 
bemesten. Zondagochtend 
om negen uur werden de bo-
men en struiken aangevoerd 
waarna in twee ploegen werd 
gewerkt om de beplanting te 
realiseren. Eerst werd de bui-
tenlijn geplant met onder an-
dere hedera en prunus. Van-
daar uit werd er naar het 
midden toe gewerkt met de 
Taxus baccata en Tilia vulga-

ris. In totaal zijn er 17 soorten 
beplanting. 
Serena Doeve plantte samen 
met een voorman van de ge-
meente de eerste boom (foto 
boven). Het eindresultaat zal 
een dicht bosplantsoen wor-

den na een paar jaar. In to-
taal staken zo’n 30 vrijwilli-
gers, zichtbaar genietend van 
het mooie voorjaarsweer en 
de samenwerking, zondag de 
armen uit de mouwen. (fo-
to’s: Ger Bus)

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD
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gemeentenieuws

Dorpsstraat 533, Assendelft
Tel. 075-6874392

www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl

Reserveer tijdig, vol = vol

Sushi & Grill
Boss Restaurant

2 1/2 uur lang
onbeperkt eten/drinken

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

(legitimatie kan worden gevraagd)

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

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

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

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

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

R   aadslid 
aan het wooRd

Ik ben Jelle Brouwer, 
raadslid namens de PvdA-
Uitgeest.

Betaalbaar wonen voor 
jong en oud!
In Uitgeest is een groot 
tekort aan goedkope 
huurwoningen. Er staan 
honderden mensen op de 
wachtlijst. Daar moeten 
we wat aan doen. Uitgeest 
heeft niet veel bouwloca-
ties meer, als je tenminste 
niet alles vol wilt bouwen.  
Ik vind dat we zuinig moe-
ten zijn op de mooie natuur 
om ons dorp heen en de 
sportvelden en het zwem-
badterrein niet moeten be-
bouwen. 

De bouwlocaties die we 
nog hebben, zoals aan 
de Smallekamplaan in de 
Waldijk en de Limmerkoog, 
moeten we gebruiken om 
zoveel mogelijk goedkope 
huurwoningen te bouwen 
voor mensen die geen 
hoge huur kunnen betalen 
of een huis kunnen kopen. 
De bestaande huurwonin-
gen moeten niet worden 
verkocht maar worden 
aangepast om ze ook  ge-
schikt te maken voor als de 
bewoners oud of gebrek-
kig worden en zorg aan 
huis nodig hebben. 

Tevens kunnen ze dan 
worden geïsoleerd om te 
zorgen voor een lage ener-
gierekening.

Als u meer wilt weten over 
wat de PvdA belangrijk 
vindt voor ons dorp, dan 
kunt u mij bereiken via het 
mailadres: pvda.uitgeest@
gmail.com.

Hartelijke groet,
Jelle Brouwer

Jelle Brouwer

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 10 
april plaats in de kerk op 
de Castricummerweg in Uit-
geest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is ds. B. Appers. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - Op donderdag 
31 maart reed de bestuur-
ster van een personenau-
to over de Geesterweg. Toen 
zij de oprit naar de rijksweg 
A9 op wilde rijden schrok ze 
van de bestuurster van een 
bromfiets en remde sterk af. 
Een achteropkomende be-
stuurder bemerkte dit te laat 
en kwam in aanrijding met 
de achterzijde van zijn voor-
gangster.
Beide voertuigen raakten be-
schadigd maar bleven rijd-
baar.

Kop-staart 
aanrijding

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 8 april 
vindt er weer een klaverjas-
drive plaats in de kantine van 
korfbalvereniging Stormvo-
gels aan de Niesvenstraat 14. 
De kaarten worden om acht 
uur geschud. Er zijn weer 
leuke prijzen te winnen, ook 
met de loterij. Iedereen is 
welkom.

Uitgeest - Op een parkeer-
plaats aan de Melksuiker 
werd donderdagochtend om 
half negen een personenauto 
aangetroffen. Deze bleek kort 
daarvoor te zijn ontvreemd bij 
een woninginbraak in Alme-
re. De auto is afgevoerd door 
een takelbedrijf.

Gestolen auto 
aangetroffen

Uitgeest - Zaterdagnacht 
werden op de Langebuurt 
twee jeugdige wildplassers 
bekeurd. Zij stonden tegen 
de kerk te plassen. Kosten 
140 euro per persoon!

Wildplassers 
op de bon

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

Hoe moet ik rijden in het eerste 
weekend na de tunnelsluiting?

Vrijdagavond 15 april om 21.00 uur sluit Rijkswaterstaat de Vel-
sertunnel voor negen maanden. Het verkeer krijgt het eerste 
weekend na de tunnelsluiting te maken met extra hinder, omdat 
Rijkswaterstaat laatste werkzaamheden aan de omleidingsroutes 
uitvoert. Lees hieronder de routes die u dat weekend kunt rijden.

Van vrijdag 15 april 21.00 uur tot maandag 18 april 05.00 uur 
rijdt het verkeer soms anders dan tijdens de rest van de negen 
maanden durende renovatie. Dit komt omdat Rijkswaterstaat dat 
weekend nodig heeft om ten zuiden van de tunnel twee omlei-
dingsroutes af te maken. Omdat deze deels op het bestaande 
wegdek van de A22 liggen, kan Rijkswaterstaat ze pas voltooien 
als de tunnel dicht is en de weg leeg. Vanaf maandagochtend 18 
april, vóór het begin van de spits, zijn alle omleidingen klaar en is 
de verkeerssituatie voor de komende negen maanden een feit.  

Calamiteitenbogen
Verkeer dat van boven het Noordzeekanaal naar het zuiden wil, 
kan vanaf 14 april 05.00 uur al gebruik maken van de omlei-
dingsroute die de hele renovatieperiode geldt: vanuit Beverwijk 
rijdt u via de noordelijke calamiteitenboog naar de A9 en Wijker-
tunnel waarna u uw weg kunt vervolgen naar Rottepolderplein 
of IJmuiden. Ook verkeer vanuit IJmuiden kan vanaf 14 april 
al gebruik maken van de omleidingsroute die negen maanden 
beschikbaar blijft: via de A22 en de nieuwe verbindingsweg naar 
de A9.

N208
Verkeer dat gebruik maakt van de N208 om naar het noorden te 
reizen, bijvoorbeeld vanuit Haarlem Noord of Velserbroek, krijgt 
op 16 en 17 april te maken met een omleiding via Santpoort en 
Haarlem (Waarderpolder) naar Rottepolderplein en de A9. Deze 
situatie duurt tot maandag 18 april 05.00 uur. Dan zijn ook de 
omleidingswegen direct ten zuiden van de Velsertunnel klaar 
om gebruikt te worden en is de verkeerssituatie zoals die negen 
maanden blijft.
 
Meer weten?
Meer informatie over de omleidingsroutes tijdens de renovatie 
van de Velsertunnel vindt u op www.rijkswaterstaat/velsertunnel. 
Heeft u vragen over hoe u tijdens de tunnelsluiting kunt reizen? 
Op facebook.com/velsertunnel en via Twitter @Velsertunnelrws 
beantwoorden we die zo goed mogelijk. U kunt ook bellen naar 
de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. 



Mirjan van Papion speelt 
in op vraag van klant
Uitgeest - Lang niet ieder-
een in Uitgeest weet dat 
achter de ingang van Papi-
on Trimsalon, Dierenspeci-
aalzaak en Ruitersport aan 
de Middelweg een grote cor-
ridor richting Westergeest 
loopt, waar overigens ook 
een ingang is. De zaak Pa-
pion is genoemd naar Mir-
jan’s eerste hond en beslaat 
een ruimte van bijna 200 vier-
kante meter. Na een wat min-
dere periode tijdens de crisis, 
heeft eigenaresse Mirjan de 
Leeuw besloten de zaak een 
opknapbeurt te geven door 
middel van een verbouwing. 
Mirjan: “Ik bedacht dat ik hier 
niet weg wil en heb echt zin 
om alles aan te pakken.” Het 
puur bezig zijn met dieren en 
trimmen is wat zij het liefste 
doet. Ze volgde vele oplei-
dingen om alle facetten on-

der de knie te krijgen. Hon-
den, katten en zelfs af en toe 
een konijn nemen plaats op 
haar trimtafel. Mirjan lacht: 
“Honden komen soms mans 
binnen en blijven dat zolang 
ze op de grond staan. Op ta-
fel ben ik duidelijk en zeg wat 
ik wil zonder lelijk te doen. Ik 
ben dan de roedelleider.” Bui-
ten het trimmen kan de die-
renliefhebber bij Papion te-
recht voor vele andere zaken 
als ruiterkleding, manden, 
kooien of diervoeders. Mir-
jan: “Maar als mensen iets 
willen wat niet aanwezig is, 
dan zorg ik dat het er komt.” 
De openingstijden zijn inmid-
dels veranderd.  Dinsdag tot 
en met vrijdag van 09.00 tot 
18.00 en zaterdag van 09.30 
tot 16.00 uur. Voor informatie 
zie ook de facebookpagina. 
(Monique Teeling)

Geen prijs voor Rodenburghoeve
Uitgeest - De familie Roden-
burg is er niet in geslaagd 
om agrarisch ondernemer 
van het jaar 2016 te worden. 
De Uitgeesters, eigenaar van 
melkveebedrijf De Roden-
burghoeve, zijn gestrand in 
de fi nale van de verkiezing. 

Afgelopen donderdag werd 
in Zeist bekend gemaakt 

welk bedrijf er dit jaar met de 
titel vandoor mocht gaan. Dat 
werd een melkveehouderij en 
kaasmakerij uit Lunteren. De 
eigenaars van dat bedrijf ont-
vingen een cheque ter waar-
de van 12.500 euro. 
De publieksprijs, waaraan 
een bedrag van 2.500 eu-
ro was verbonden, ging naar 
een radijskwekerij uit Poel-

dijk. Vorig jaar viel De Ro-
denburghoeve wel in de prij-
zen vanwege de duurzame 
werkwijze die er wordt ge-
hanteerd. 
Het leverde Klaas, Linda en 
zoon Niels Rodenburg toen 
de ‘Duurzaamheids Award 
2015’ van de Omgevings-
dienst IJmond op. (Bos Me-
dia Services)

Met KVU naar de 
Pieperrace bij Volendam
Uitgeest - Kanovereniging 
Uitgeest opende 3 april het 
nieuwe kanoseizoen met een 
bezoek aan de traditione-
le Pieperrace bij Volendam. 
Het was een uitgelezen dag: 
eindelijk was de kou uit de 
lucht en er was net genoeg 
wind om de “bruine vloot” in 
haar volle glorie te kunnen 
bewonderen. De Pieperrace 
is een traditie die herinnert 

aan de Tweede Wereldoorlog, 
toen de vissers uit Volendam 
gevaarlijke tochten onderna-
men om in Friesland aardap-
pelen (piepers) te gaan halen 
voor de hongerende bevol-
king in Amsterdam. Tegen-
woordig is dit een jaarlijks 
spektakel waaraan een groot 
aantal traditionele schepen 
deelneemt op de Gouwzee 
en het Markermeer.

Een groep kanoërs van de 
KVU was er ook dit jaar weer 
bij. Startpunt was een recre-
atiestrandje bij Edam, van-
waar werd overgestoken 
naar Marken. Daar werd het 
prachtige oude stadje be-
zichtigd, waarbij de vele toe-
risten niet eens vreemd op-
keken van die mannen in 
hun rubberpakken. Na de 
verse koffi e in het café aan 
de haven werd koers gezet 
naar het noorden, waar pre-
cies om twaalf uur de start 
van de wedstrijd plaats vond. 
De kano’s bleven net buiten 
de vaargeul dobberen, ter-
wijl grote en kleine klassieke 
schepen met volle zeilen, el-
kaar haast verdringend, voor-
bij voeren het Markermeer 
op. Wat een luister, wat een 
pracht! 
Toen de laatste zeilsche-
pen voorbij waren staken 
de KVU-ers nog over naar 
Edam, waar op het strand 
bij de watersportvereniging 
de meegebrachte boterham-
men werden geconsumeerd. 
Daarna was het tijd om de te-
rugtocht te aanvaarden, met 
slechts een korte pauze bij 
Volendam, om voor de fi les 
weer naar huis te kunnen rij-
den. 

Voor meer foto’s, informa-
tie over onze instapavonden 
en andere tochten: www.ka-
novereniging-uitgeest.nl. 
(Henk Hoogerwerf)

PAPION
TRIMSALON DIERENSPECIAALZAAK

EN RUITERSPORT
Middelweg 75, 1911 EB  Uitgeest

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

Cat in love kattenbak XL 39,95
BioKat’s classic 10,95

Samen geen 50,90

NU 45,95
Gratis bezorging in Uitgeest

OPENINGSTIJDEN: Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur 

Zaterdag 09.30 - 16.00 uur

5 kg gemengd konijnenvoer  5,50
Houtmot 40 ltr 2,25
Alpenweide hooi 1,59

Samen geen 9,34

NU 7,50

Zaterdag 09.30 - 16.00 uur

5 kg gemengd konijnenvoer  5,505 kg gemengd konijnenvoer  5,50
Houtmot 40 ltr 2,25Houtmot 40 ltr 2,25
Alpenweide hooi 1,59Alpenweide hooi 1,59

Samen geen 9,34Samen geen 9,34

NU 7,50NU 7,50

Samen geen 50,90Samen geen 50,90

Gratis bezorging in UitgeestGratis bezorging in Uitgeest

Uitgeester Courant 

 
 
 
 

PC of Laptop niet in orde? 
Computer Center Uitgeest! 

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

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

 
 

Meer info op: www.computercenteruitgeest.nl 
E-mail naar: info@computercenteruitgeest.nl 
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Lachen in het theater
Castricum - Vrijdag is de 
laatste  avond van Franks 
Huiskamertheaterwinter-
seizoen. Drie kunstmakers 
geven een proeve van be-
kwaamheid ten aanzien van 
de lach. Een voorproefje wel-
licht van wat komende winter 
te zien zal zijn in het intiemste 
theater van Castricum. Vanaf 
20.00 uur heet Huiskamer-
theaterdirecteur Frank ieder-
een van harte welkom voor 
een all-in-uitje waarbij gast-
vrijheid een understatement 
is. Frank presenteert deze 
vrijdag Isabel Pimpernel en 
Paul Scholderman, die beide 
hun debuut maken in Castri-
cum. De derde ster is Chris 
Verlaan, voor sommigen een 
bekend gezicht en winnaar 
van het Schager cabaretfes-
tival 2016. Isabel noemt zich-
zelf, als Duitse mét humor, 
rijp voor het museum. Isabel 
is fris, vrolijk eerlijk en bruist 
de zaal in. Paul filosofeert er 
op los met pittige grappen 

die tot nadenken zetten na 
het lachen. Zichzelf begelei-
dend op gitaar spreekt Chris 
zijn voorstelling aan elkaar 
met opmerkelijke belang-
stelling voor alledaagse bij-
zonderheden. Ontwapenend 
eerlijk in haarscherpe obser-
vaties. Reserveren via info@
dorpsstraat23.nl.

14 april Vrijmetselaar Mat Herben:
Veiligstellen verworven-

heden westerse beschaving
Castricum - Op donderdag 
14 april houdt de Castricum-
se Vrijmetselaarsloge Bran-
ding een vrij toegankelijke 
avond over de Vrijmetselarij 
zelf. Spreker is Mat Herben, 
de bekende adviseur media 
en politiek is ook vrijmetse-
laar. Mat Herben werd be-
kend als fractievoorzitter van 
de LPF in de roerige periode 
na de moord op Pim Fortuyn 
in 2002. 
Is Vrijmetselarij voor hem 
een maatschappelijke leer-
school? Herben: ,,Hoewel 
je er bestuurlijke ervaring 
opdoet, is het eerder een 
lévenshouding voor vrije bur-
gers.” 
Hoe zit dat met symbolen en 
rituelen die worden gebruikt? 
,,In ons dagelijkse leven ge-
bruiken we symbolen zoals 
een trouwring, een bos bloe-
men, een handdruk, et cete-
ra. Iemand die zo’n gebaar 
niet waardeert, is ongeschikt 
voor de Vrijmetselarij. De ri-
tuelen kun je in de taal van 
de moderne psychologie een 
rollenspel noemen.”
Wat kan de Vrijmetselarij in 
deze tijd betekenen? ,,De vrij-
metselarij is een moderne le-
venshouding die strijdt voor 
de waardigheid van het indi-
vidu; heel actueel in deze pe-
riode van verwerpelijke ide-
ologieën en dictaturen. Het 
veiligstellen van de verwor-

venheden van de westerse 
beschaving is van groot be-
lang.” 
De lezing is op donderdag 14 
april vanaf 20.00 uur bij de 
Castricumse Vrijmetselaars-
loge Branding in de Mara-
nathakerk, Prins Hendrik-
straat 1, Castricum. Iedereen 
is welkom. De Loge sponsort 
ook de Triumph Tulp van de 
Hortus Bulborum in Limmen, 
die daar sinds 6 april in volle 
bloei is te bezichtigen, www.
vrijmetselaarsloge-branding.
nl.

Castricum - Kamila Ewa Gr-
zywacz woont sinds 2014 in 
Castricum en studeerde aan 
de Academie voor Schone 
Kunsten Wl. Strzeminski te 
Lodz in Polen. Haar kleurrij-
ke schilderijen zijn te zien in 
galerie Streetscape, Dorps-
straat 7. De thema’s van haar 
kunstwerken variëren, toch 
heeft zij haar favorieten zoals 
vlinders, bloemen en bij haar 
laatste collectie kwamen har-
ten tevoorschijn. Haar schil-
derijen zijn in april te zien. 

Bij Schoffies kinderschoe-
nen, Dorpsstraat 47 zijn ob-
jecten te zien van Ingrid Bé-
vort en bij Beentjes Interieur- 
en Beddenspeciaalzaak, To-
renstraat 28 is door Street-
scape een expositie ingericht 
met vazen van Annelie Toor-
ians, foto’s van Hugo Bus-
sen en schilderijen van Ciano 
Siewert uit de collectie van 
Krützmann lijsten. 
Op de foto Kamila Ewa Gr-
zywacz Fotografie Saskia 
Steenbakkers. 

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Gisselle - Ballet (ROH)

donderdag 20.00 uur
vrijdag  & zaterdag 21.00 uur

zondag 19.30 uur
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur 
A Bigger Splash

vrijdag  & zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Trumbo
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur 
Land of Mine

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur
dinsdag 20.00 uur 
De Helleveeg

vrijdag & zaterdag 21.00 uur
woensdag 20.00 uur 

Rokjesdag 
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur
Knielen op een bed violen

zaterdag & zondag 13.30 uur  
woensdag 14.00 uur  

Kung Fu Panda 3 (NL) 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur  

woensdag 14.00 uur  
Zootropolis (NL) 2D

Programma 7 april  t/m  13 april 2016

A Bigger Splash
De zorgeloze vakantie van 
het celebritykoppel Paul en 
Marianne op het zonovergo-
ten Italiaanse eiland Pantelle-
ria wordt opgeschud door het 
plotse opduiken van Harry en 
zijn dochter Penelope. 

Harry is een luidruchti-
ge driftkikker. Bovendien is 

hij de ex van Marianne. Wat 
volgt is een broeierige wer-
velwind van jaloezie, pas-
sie en uiteindelijk ook gevaar 
voor alle betrokken partij-
en. Een zinderende, sexy, zo-
merse thriller, boordevol in-
triges, lekker eten, prachtige 
Italiaanse landschappen en 
beeldschone mode. 

Giselle is de ultieme romanti-
sche klassieker, een liefdes-
verhaal dat in de echte we-
reld begint en voortduurt 
in het graf. De titelrol in dit 
ballet biedt tevens één der 
grootste uitdagingen in het 
totale balletrepertoire, waar-
bij Giselle transformeert van 
onschuldig boerenmeisje, vol 
liefde tot vergevingsgezinde 

Giselle - Ballet geest die haar geliefde redt 
van de dood. 
Voor een ballerina is dit een 
rol van twee contrasterende 
helften; in het eerste bedrijf 
moet ze naïef en ongekun-
steld lijken, maar in het twee-
de bedrijf wordt ze licht én 
lucht, met een etherische stijl 
die haast gewichtloos lijkt. 
In Peter Wright’s productie 
komt deze dualiteit prachtig 
naar voren.

Lentebeurs
Castricum - Vooral heel veel 
kleding, maar ook speelgoed, 
kinderwagens en boxen 
staan zaterdag 9 april uit-
gestald op camping Gevers-
duin. Die dag is de kinder-
kledingbeurs van 10.00 tot 
12.00 uur bij het restaurant. 
len heeft ingebracht die niet 
verkocht worden, mag kie-
zen wat daarmee gebeurt: 
weer aannemen of doneren 
aan Stichting Babyspullen, 
een organisatie die ouders 
met een kleine portemonnee 
helpt met de aanschaf van 
kleding en spullen.





Vrijdag 15 april 21.00 uur tot maandag 18 april 05.00 uur

Sluiting Velsertunnel (A22)
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BANKHOEF

KNOOPPUNT
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= afsluiting

Facebook.com/velsertunnel, Twitter: @Velsertunnelrws 
of bel 0800 - 8002. 

Alkmaar

Utrecht

Kijk voor meer informatie op 
www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel of scan de 
QR-code hiernaast met uw smartphone.

= omleidingsroute

Te koop:
Nijdam verstelbare inline 
skates (skeelers) maat 30-
33, 25,-. Tel. 0251-659709
Te koop:
Fietsleunhek minidoel kop-
rolrek aluminium pijp ge-
bogen in een u profiel.Ma-
ten 48mm, h 1150mm, b 
1220m Tel. 06-10822798
Gevraagd:
Klokken wekkers horloges voor 
mijn hobby verzameling geen in 
en verkoop. Tel. 0255-755557
Te koop:
Crosstrainer goed tot zeer 
goed 25,-. Postzegelverzame-
ling Nederlands en buiten-
lands 15,-. Tel. 06-23632962
Te koop:
2 paar Atomic langlaufskies 
+ stokken 25,-. Broodbakma-
chine 5,-. Tel. 0251-652526
Te koop:
Antieke telefoon bakkeliet 
met draaischijf, kleur zwart, 
75,-. Tel. 0251-657202
Te koop:
Wit wollen tafelkleed met 
l.bruin streep, mt. 125 x 150, 
40,-. Tel. 0251-657128
Let op:
U mag één gratis kabaal 
per week inleveren. Kaba-
len waar geen prijs bij vermeld 
staat worden niet geplaatst! 
Géén werk, (ver)huur of cur-
sussen aangeboden of ge-
vraagd. Lees de overige voor-
waarden op de kabalenbon 
in de krant of op onze site.
Te koop:
Boek: de oude genera-
tie van: bakkum en cas-
tricum (1900-1950) i.n.st. 
12,50. Tel. 072-5052911
Te koop:
Princess 1935 brood-
bakmachine. Als nieuw. 
Met gebruiksaanwijzing. 
25,- Tel. 0251-310423
Gevraagd:
Bandrecorder/tapedeck 
met grote 26 cm banden 
akai teac pioneer revox so-
ny tascam tandberg mag de-
fect zijn. Tel. 06-48344508
Te koop:
Mooie sportfiets dames 21 ver-
snellingen 26 inch 80,-. 2 kin-
derfietsen 20 inch 5 a 6 jaar 25,- 
per stuk. Tel. 06-84526073
Te koop:
Nieuwe rood/bruine elektrische 
sta op stoel van fitform voor 
klein persoon 425,- kan wor-
den bezorgd. Tel. 06-86447840
Te koop:
Gazelle fiets 26” met aan-
hangfiets mini on me. 100 
euro. Bubbel badkuip wit 
met motor 175lx75brx60d 
100,-. Tel. 06-19030305
Te koop:
Home trainer wit 50,- in goe-
de staat . Nieuwe cross-
trainer fitura x excalera-
tor 95,-. Tel. 06-14854903
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoon-
platen vraagt tegen betaling lp,s 
singeltjes van pop muziek uit de 
jaren 50/60. Tel. 06-12946730

*Te koop :
Tennisracket voor kinderen, 
nieuw met hoes, merk Slazen-
ger, 27 inch, gripmaat 2, su-
per goed racket ,nog in ver-
pakking. Voor kinderen van-
af ongeveer 12 jaar.  8 euro. 
Tel: 06-53912085
* Te koop:
Trigano kampeerwa-
gen 450,-. Bagagewagen 
100,-. Tel: 0255-531155
* Kofferbakmarkt:
Zondag 10 april van 8.00 
tot 16.00 uur op de Dorps-
weide van Wijk aan Zee. 
www.kofferbakmarkt-
wijkaanzee.nl

* Te koop:
Elec. fiets, Giant, Twist zilver-
grijs, hoog model, weinig op ge-
reden km. 450,- i.z.g.st.  Heren-
fiets, Union, blauw, compl. ver-
sn. + verl. + slot, gesl. ketting-
kast, wielmaat 28”, i.z.g.st. 75,-
. Kinderfiets, Batavus, Gabana, 
roze kleur, wielmaat 24”, tot 10 
jr. met versnel. en verl. 45,-. Ta-
fel cirkelzaagmach. met 2 za-
gen, stofafzuig en verstelb. 90 - 
45 gr.  Z.g.a.n. 65,-. Mobi. stof-
afzuiger o.a. voor elec. zaag-
mach. freesmach. e.d. Kan nat 
+ droog zuigen. Met elec. mach. 
contact. 40,-. Eiken tafel 210 x 
90 cm op dubb. kolom, 8-pers. 
i.z.g.st. t.e.a.b. Tel: 06-29005292

Te koop:
Dames- en herenfiets Loco-
motief, 28”, trommelrem, 3 ver-
sn. 100,- p.st. Tel: 06-53232278
Te koop:
Zonnepanelen, 12 volt/40 watt, 
voor acculading gebruikt.  5,- 
per stuk. Tel: 0251-653426
Te koop:
Diverse wii spellen, 2,50 per 
stuk. Trampoline frame en 
springdoek, doorsnee 3.60m, 
20,-. Tel. 072-5055782
Te koop:
D.E. Koffiezetapparaat, moc-
camaster kleur wit, prijs 
55,-. Bijna niet gebruikt, 
i.pr.st. Tel. 06-41992569

Gevraagd:
Boek hoogovens 75 jaar wil-
len wij ruilen voor een Hoog-
oven bonbonschaal-
tje. Tel. 0251-241593
Gevraagd:
Accordeon oud of defect 
haal ik gratis bij u op voor on-
ze hobby. Tel. 023-5639828
Te koop:
Skeelers, maat 39. Zo goed als 
nieuw. 15,-. Tel. 06-36179796
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt speld-
jes en speldjesalbums. Speld-
jes van sportverenigin-
gen uit onze regio, verple-
ging etc. Tel. 0251-210955

Te koop:
Digitenne ontvanger voor digi-
tale tv en radio via de ether, re-
box re-2100t compleet nieuw 
in doos. 25,-. Tel. 06-43424100
Gezocht:
Verzamelaar zoekt nog 
steeds de Hoogoven bon-
bon schaaltjes staal/email-
le gekleurd 14x22 cm 06-
15213947. Tel. 06-15213947
Gezocht:
Hoge prijs voor uw an-
tieke stoommachine etc. 
Tel. 06-22885528
Te koop:
5 beige vazen br:15-h:32 
cm 37,50+5 beige div: h:br: 
bloempotten 40,50+3 wit-
te br:24-h:23 cm bloem-
potten. Tel. 06-21921738
Te koop:
Z.g.a.n. 15 prachtige origine-
le video films over Zuid-West-
Noord-Oost en midden Aus-
tralie 150,- + 6 foto boek-
jes 30,-. Tel. 06-21921738
Te koop:
Summa encyclopedie 23-de-
lig . 200,-. Tel. 0251-651350
Gevraagd:
Voor mijn hobby ben ik 
op zoek naar defecte lap-
tops, notebooks en com-
puters. Tel. 06-84613045
Te koop:
Tuingaas,groen geplstastifi-
ceerd rol 5 mtr.Lang hoogte 
50 cm. 10,-. Tel. 0251-654566
Gevraagd:
Gevraagd: oude erotisch ge-
tinte foto’s / ansichtkaarten, 
kleur of zwartwit. Jaren 20, 30, 
40, 50, 60, 70. Tel. 06-19284468
Gevraagd:
Medailles van toertoch-
ten op de schaats beho-
ren tot ons cultureel erfgoed. 
Laat ze niet in de kliko ver-
dwijnen. Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Alles uit de Tweede Wereld-
oorlog, zoals helmen, me-
dailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoe-
ding). Tel. 06-25384205
Te koop:
Boek: Een kwart eeuw pastoor 
van Uitgeest. Door J. vd Loos. 
Uit 1945, met foto’s, prima staat, 
prijs 25,-.  Tel. 0251-315936
Te koop:
Lage tafel, eiken frame met wit 
gelakt mdf blad, afm: 120x60x45 
cm. Prijs 25,-.  4 armstoelen, an-
traciet stof, zwart frame, va-
kantie/ tuin-huisje. 4=3 beta-
len. 15,- p.st. Tel. 0251-655630
Gevraagd:
Voor creatief project zoek ik 
restjes stof, wol, borduurga-
rens, kraaltjes & palletjes in vro-
lijke kleurtjes. Tel. 0251-315963
Te koop:
Universeel rookvaat-
je, hoog 7 cm diameter 24 
cm,  30,-. Tel. 06-38977052
Gevraagd:
Gratis haal ik bij u op, ac-
cu’s, stroomdraden, lap-
tops, en electradraden en 
spoelen, geen handelaar.  
Tel. 06-50539395
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Heemskerk - Zonwering 
binnenshuis in combina-
tie met kunststof kozijnen 
of draaikiepramen leverde 
voorheen nogal eens proble-
men op. Hummel Kozijnen & 
Wooncomfort biedt hiervoor 
de juiste oplossing: Splendid 
Pliss. Deze raamdecoratie 
wordt bevestigd door middel 
van een smalle magneettape 
die wordt aangebracht op de 
glaslatten.
Het aluminium frame van 
de Splendid Pliss is in bij-
na elke RAL-kleur te bestel-
len en voor de gebruikte stof 
is er keus uit doorschijnen-

de, licht doorlatende of com-
pleet verduisterende plissé-
stof. Ook behoren horizonta-
le jaloezieën en rolgordijnen 
tot de mogelijkheden. Bij het 
reinigen van ramen en kozij-
nen kan de zonwering een-
voudig worden verwijderd en 
weer teruggeplaatst. Andere 
voordelen van dit product zijn 
dat een draaikiepraam altijd 
maximaal geopend kan wor-
den en dat eventuele ventila-
tieroosters nooit meer zijn af-
gesloten. Splendid Pliss is te-
vens een uitstekend alterna-
tief voor rolluiken wanneer 
een slaapkamer verduisterd 

moet worden. Handig, wan-
neer iemand bijvoorbeeld on-
regelmatige diensten draait.
Hummel Kozijnen & Woon-
comfort is in haar twintigja-
rig bestaan een bekend en 
betrouwbaar adres gewor-
den, mede door de kunst-
stof kozijnen en dakkapel-
len van het Duitse Merk HBI, 
waar kwaliteit en service van-
zelfsprekend zijn. In de fraaie 
showroom zijn ook diverse 
typen buitenzonwering te be-
kijken, zoals screens, uitval-
schermen, markiezen, knik-
armen en rolluiken. Hummel 
is daarnaast offi cieel dealer 

van Deponti terrasoverkap-
pingen voor geheel Noord-
Holland, mét laagsteprijs-
garantie. Bezoek de show-
room aan de Lijnbaan 44a in 
Heemskerk op vrijdag tussen 

Splendid Pliss biedt 
wooncomfort én gemak

13.00 en 16.30 uur of op za-
terdag tussen 11.00 en 15.00 
uur. Liever een afspraak 
thuis? Bel dan 0251 234484 
of 06 10273172. Kijk ook op 
www.hummel-kozijnen.nl.

Mad Science start 
techniekweek op Paulus

Castricum - Op vrijdag 1 
april is het jaarlijkse tech-
niektoernooi gestart van ba-
sisschool Paulus. Op die dag 
gaf Mad Science de show 
‘De wonderen van bewe-
ging’ aan groep drie tot en 
met acht. 
Vervolgens startte die dag de 
wedstrijd waarbij alle groe-
pen werken aan het bou-
wen van de beste boot. De 
boot moet van kosteloos ma-
teriaal zijn gemaakt en moet 
kunnen drijven. In het mid-
den komt een gedeelte van 
tien bij tien cm waarop ge-
wichten kunnen worden ge-
plaatst. Hoe meer gewicht, 
hoe beter!
Op vrijdagmiddag 8 april sluit 

Basisschool Paulus het tech-
niektoernooi af met de fi na-
le. Van 12.00 tot 13.00 beoor-
deelt een jury van volwassen 
en leerlingen de creaties van 
de groepen een tot en met 
drie en vier tot en met acht. 

De winnende groep ‘De boot 
die het meeste gewicht kan 
dragen’ uit de onder- en bo-
venbouw krijgt een bezoek 
aan De Ontdekplek cadeau. 
De twee meest creatieve 
groepen uit de onder- en bo-
venbouw krijgen een tech-
niekdoos voor in de klas.
Op de foto: Michelle Schutz 
uit groep acht demonstreert 
hoe het water al draaiend 
toch in het bekertje blijft.

Onderscheidingen voor 
brandweer Limmen

Limmen - Tijdens de jaar-
vergadering van de brand-
weerpost Limmen op 1 april 
zijn diverse onderscheidin-
gen uitgereikt. Richard We-
ijers werd benoemd tot lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. 
Voor zijn periode van 29 jaar 
brandweervrijwilliger, kreeg 
Richard uit handen van bur-
gemeester Mans de onder-
scheiding opgespeld. Richard 
heeft de brandweer nu verla-
ten. Voor John Post was er 
de vrijwilligersmedaille voor 
zijn 12,5 jarig dienstverband, 
Jos Admiraal kreeg deze voor 

zijn 25 jarige verbondenheid 
met de Limmer brandweer-
post. Ook was er deze avond 
een wisseling in de functie 
van ploegchef. Paul Bos en 
John Adrichem traden hier-
voor terug, Mark Schuitema 
heeft per 1 februari deze taak 
op zich genomen. Op de fo-
to staand v.l.n.r.: John Post, 
plaatsvervangend teamleider 
Hakan Meijer, Jos Admiraal, 
Richard Weijers, burgemees-
ter Mans en teamleider Petra 
Abma. Voorgrond v.l.n.r.: Paul 
Bos, John Adrichem en Mark 
Schuitema.

Speciaal concert Tom Parker
Castricum - Projectkoor 
Castricum geeft een concert 
dat in teken staat van Tom 
Parker op zondag 10 april in 
de Maranathakerk, aanvang 
14.30 uur. Het Projectkoor 
brengt lichtvoetige arrange-
menten van Tom Parker. Twee 
solisten van The Cast; Jolan-
da Vermolen en Harrie Mooij, 
zullen fragmenten uitvoeren 
uit musicals als Phantom of 

the Opera, Chess, Elisabeth 
en Miss Saigon. Koor en so-
listen worden begeleid door 
een combo, bestaande uit 
Gijs Braakman (piano), Gert-
Jan Kaper (bas) en Fred Knijn 
(slagwerk). De muzikale lei-
ding is in handen van Cees 
Brugman. 
Reserveringen via tel. 0251-
656907/ aadentinus@hot-
mail.com.

Castricum - De vrijwilligers 
van de brandweer zijn meer-
dere keren uitgerukt afgelo-
pen week. Zondag om 10.30 
uur werd de ambulance-
dienst geholpen met de lad-
derwagen en de beman-
ning van de tankautospuit 
om een bewoonster van de 
Oosterweide naar beneden 
te hijsen. Zij was gevallen 
en moest naar het zieken-
huis. De vrouw woont op drie 
hoog en de brancard was 
niet goed naar beneden te 
krijgen. Om 11.45 uur is het 
korps van Akersloot uitgerukt 
met de brandweerboot voor 
een bootje dat in de brand 
was gevlogen op de Zeglis in 
Alkmaar. Deze hebben ze ge-
blust samen met de collega’s 
van Alkmaar. Zaterdag om 
10.20 uur zijn de spuitgas-
ten met spoed uitgerukt naar 
de Tolweid voor een brand 
in de dakgoot. De buurman 
hielp de kinderen, die alleen 
thuis waren, om de brand 
met een tuinslang te blus-
sen. De brandweer heeft een 
deel van de dakpannen ver-
wijderd en het laatste beetje 
afgeblust en gecontroleerd. 
Onderzoek moet uitwijzen 
waardoor de brand veroor-
zaakt is. Donderdag om 23.05 
uur is de brandweerboot van 
Akersloot uitgevaren voor 
een persoon te water in de 
Kanaaldijk in Koedijk. Toen 
de boot halverwege was kon-
den ze weer omkeren, omdat 
de persoon inmiddels aan de 
kant was gehaald door de 
brandweerduikers. Maandag 
28 maart, Tweede Paasdag, 
is de brandweer tijdens de 
storm om 14.15 uur uitgerukt 
naar de Oude Parklaan voor 
een omgewaaide boom. 

Brandweer 
volop in actie 

5195 euro voor Amnesty
Castricum - De collecte van 
Amnesty International, die 
van 13 tot en met 19 maart 
werd gehouden, heeft in de 

gemeente Castricum 5195 
euro opgebracht, 55 vrijwilli-
gers hebben deze week ge-
collecteerd. 













 
14    6 april 2016

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Vrijdag 25 maart was het een super mooie avond en zijn we rond 22:00 nog naar 
het recreatieterrein gegaan om de opkomende maan te aanschouwen. We keken richting het 
Watersportcentrum Uitgeest en wat we zagen was prachtig en rustgevend. Foto en tekst: 
Ger Bus

Uitgeest - Omdat haar zus 
een Master deed aan de uni-
versiteit van Wageningen 
wist Romée van het bestaan 
van deze universiteit af. Op 
de middelbare school had zij 
een dubbel pakket econo-
mie en maatschappij/cultuur 
en maatschappij. Romée: ”Ik 
heb ook nog gedacht aan 
een studie psychologie of 
communicatie wetenschap-
pen, liep een college mee 
en koos uiteindelijk voor ge-
zondheid en maatschappij. 
Deze opleiding is heel breed 
en dat komt goed uit want ik 
ben slecht in keuzes maken.” 
Omdat Wageningen niet om 
de hoek ligt en de reistijd 
rond de drie uur zou bedra-
gen, zocht Romée een kamer 
via Wageningen student Pla-
za. Met vier jongens en vier 
meisjes is het gezellig wonen 
zonder verplichtingen. Ro-
mée: “We eten samen, kijken 
televisie en hebben belang-
stelling voor elkaar. Het op 
jezelf wonen moest wel even 

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

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

Naam: Romée Lasschuijt
Leeftijd: 19 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer 
College Castricum, Havo
Nu: Wageningen Universi-
ty, Bachelor Gezondheid en 
Maatschappij
Duur: Bachelor 3 jaar

wennen want voor het eten 
op tafel staat, moet ik nu na-
tuurlijk eerst boodschappen 
doen en koken. In het week-
end ga ik naar huis en werk 
bij Van der Valk. Op school 
heerst een fijne sfeer, het ge-
bouw is mooi en indrukwek-
kend groot. Iedereen is vrien-
delijk en de docenten ken-
nen de mensen bij naam. Er 
zijn 80 studenten die deze 
richting hebben gekozen en 
soms zitten er maar 30 stu-
denten in de collegezaal.” Om 
met een sociaalwetenschap-
pelijke bril naar thema’s als 
overgewicht en vergrijzing 
te kijken maakt men bij deze 
studie gebruik van meerde-
re diciplines. Vakken als so-
ciale psychologie, mondiale 
gezondheid en maatschap-

pelijke transities in historisch 
perspectief vormen maar een 
klein deel van deze studie. 
Romée hoeft niet veel colle-
ges te volgen maar alle stof 
dient goed gelezen en bijge-
houden te worden. Dat doet 
zij in de universiteitsbiblio-
theek. Romée: “Ik ben erg 
geïnteresseerd in andere lan-
den, hoe het daar geregeld is 
met gezondheid en heb zo-
juist een presentatie gehou-
den over Nigeria en een pos-
ter gemaakt. Hiervoor heb 
ik ook een Nigeriaanse stu-
dent geïnterviewd die zeer 
behulpzaam was bij mijn on-
derzoek. Ik zag dat het daar 
allemaal wel anders geregeld 
is.” Romée ging voor haar 
studie alleen naar Gelder-
land maar leerde al snel veel 
mensen kennen. ,,Ik heb mij 
aangesloten bij de grootste 
en oudste studentenvereni-
ging Ceres waar heel leuke 
activiteiten en vooral feest-
jes worden georganiseerd. 
Verder zijn er de eerste twee 
jaar nog geen stages maar in 
het derde jaar is er vrije keus 
en kun je eventueel naar het 
buitenland.’’ Wat de toekomst 
betreft, ligt alles nog open 
en zijn er legio mogelijkhe-
den waar Romée nu geluk-
kig nog geen keuze in hoeft 
te maken. 

Uitgeest - Kortgeleden be-
zocht de CDA fractie van Uit-
geest brede school ‘De Pauw’ 
in de Rijp en raakte zeer on-
der de indruk van dit con-
cept. Aangezien  Uitgeest 
aan de vooravond staat van 
veranderingen en nieuwe 
mogelijkheden op dit gebied, 
denkt het CDA in kansen 
voor de Uitgeesters van de 
toekomst. Een prachtige uit-
daging voor scholen, samen 
met ouders en de gemeente. 
Op landelijk niveau hebben 
de bestuurders van het ba-
sisonderwijs, kinderopvang 
en peuterspeelzalen de mo-
gelijkheden onderzocht hoe 
de ontwikkeling en educatie 
van jonge kinderen vor gege-
ven zou kunnen worden.
Uitgangspunt is een grotere 
samenhang in voorzieningen 
en onderwijs met een laag-
drempelige toegankelijkheid 
van die voorzieningen.

Het kindcentrum is een pe-
dagogische voorziening voor 
kinderen van twee tot en met 
twaalf jaar. Op een plek als 
deze kan men rijke dagpro-
gramma’s, die een beroep 
doen op alle talenten van 
kinderen aanbieden en waar 
nodig directe individuele zorg 
regelen.

In dit nieuw te vormen kind-
centrum ligt volgens het CDA 
een prachtige kans om kin-
deren, nu nog verspreid over 
meerdere locaties, vanuit één 

gebouw en pedagogische vi-
sie te begeleiden. De invoe-
ring van Passend Onderwijs 
(1-8-2014) heeft tot gevolg 
dat meer leerlingen met spe-
cifieke zorg binnen het regu-
lier onderwijs blijven. Om aan 
deze behoefte te voldoen is 
een bundeling van experti-
se hard nodig. Het aanbod is 
breed, naast kwalitatief goed 
ondersijs, worden er kan-
sen geboden om talent en 
interesse van kinderen aan 
te spreken. Of het gaat om 
sport, dans, muziek, ICT, to-
neel, techniek, of gewoon 
lekker lezen. Het beoogde 
Kindcentrum heeft die mo-
gelijkheden met werkruim-
tes, sportzaal en een goe-
de jeugdbibliotheek. Kort-
om een bruisende school 
waar kinderen gezien en ge-
kend worden, zich thuisvoe-
len en de pedagogische aan-
pak zowel in school als bui-
tenschools hetzelfde is om-
dat er vanuit één visie wordt 
gewerkt. Het gaat om goed 
onderwijs voor leerlingen 
met mogelijkheden en ruim-
te voor de toekomst, immers 
een school bouw je voor een 
generatie. Ieder kind verdient 
een kans en heeft recht op 
het beste onderwijs op hoog 
niveau, is de overtuiging van 
de CDA-fractie in Uitgeest. In 
een mooi gebouw, met veel 
speelruimte voor leerlingen. 
Een school die past bij het 
groene karakter van Uitgeest. 
(Monique Teeling)

Het onderwijs voor Uitgeest in de 21e eeuw

Kindcentrum in 
Uitgeest, onderwijs en 

zorg onder één dak

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé



Uitgeest - Ilona de Boer 
kwam 18 jaar geleden van-
uit Meppel naar Uitgeest en 
werkte als verzorgende in 
Geesterheem waar zij tus-
sendoor met sponsoren en 
vrijwilligers de belevings-
tuin realiseerde. Hoewel zij 
hier met veel plezier werkte, 
bleef het idee van een andere 
woonvorm door haar hoofd 
spoken. Ilona: “Ik droom-
de van een huis waar men-
sen bij mij kwamen voor dag-
besteding, om mantelzor-
gers te ontlasten. Het duurde 
twee jaar voor ik dit kon rea-
liseren.” 

Dagbesteding ‘Thuis bij’ is 
er voor zelfstandig wonende 
ouderen die vanwege begin-
nende of gevorderde demen-
tie, al dan niet in combina-
tie met een fysieke of sociale 
reden, extra begeleiding en/
of ondersteuning nodig heb-
ben. Ilona woont met man 
en twee kinderen pal naast 
het witte huis van ‘Thuis bij’ 
en had nooit kunnen be-
denken dat haar droom zo 
dichtbij zou zijn. Voormali-
ge kopers die het huis aan 
het Regthuysplein gedeel-
telijk opknapten, moesten 
door omstandigheden afha-
ken. Ilona: “Ze kenden mijn 
droomwens en gunden mij 
de kans het huis hiervoor te 
gebruiken, daar ben ik nog 
steeds zo gelukkig mee. Sa-
men met 25 vrijwilligers kun-
nen wij hier eindelijk de da-
gelijkse zorg bieden die men-
sen nodig hebben en verdie-
nen. Hiervoor is een passen-

de benadering erg belangrijk. 
Als er een aanvraag komt via 
bijvoorbeeld de huisarts, so-
ciaal team of buurtzorg dan 
ga ik op huisbezoek om ken-
nis te maken. We hebben 
meegemaakt dat iemand met 
vrouw en zoon kwam kijken, 
er vooraf eigenlijk helemaal 
geen zin in had maar bij bin-
nenkomst direct riep ‘dit ís 
het’! Ik snap ook heel goed 
dat het voor een mantelzor-
ger moeilijk is om bij het eer-
ste bezoek los te laten, nou 
dan blijven ze toch gewoon 
koffi e drinken?” 
Terwijl Ilona dit vertelt wordt 
er instemmend geknikt. Haar 
spontaniteit en enthousias-
me werkt aanstekelijk en het 
is duidelijk dat iedereen zich 
op veilig en gehoord voelt. 
De aanwezige mannen ge-
ven plaagstootjes en er wordt 
veel gelachen. Maar waar Ilo-
na ook mee bezig is, ze hoort 
en ziet alles en geeft de vrij-
willigers raad waar nodig. 
Tussen de middag wordt ge-
zamenlijk gekookt en als be-
zoek wil blijven eten dan is 
dat prima. Ilona: “In Drente 
zeggen ze ‘een echte Drent 
vret nooit allent’. Flexibel zijn 
is een must. In dit huis kun-
nen wij ingaan op de vraag. 
Als iemand zin heeft in puz-
zelen dan gaan we puzzelen, 
wil men fotoboeken bekijken 
dan doen we dat.” 
Hond Arie wandelt gemoede-
lijk overal tussendoor en kijkt 
hoopvol of iemand zin heeft 
hem uit te laten of een aai te 
geven. Ilona: “Deze plek is in 
alle opzichten ideaal. In de 

eerste plaats voor de mensen 
voor wie dit bedoeld is. Het 
huis ligt centraal in het oude 
dorp, aan een prachtig plein, 
dichtbij de winkels. Er is reu-
ring, er fi etsen en lopen men-
sen langs en straks met trou-
werijen voor de deur wordt 
het nog leuker. Overigens 
kan men voor de dagbeste-
ding opgehaald en thuisge-
bracht worden door onze vrij-
willige chauffeurs.” 
Het valt op hoe smaakvol de 
kamer en woonkeuken zijn 
ingericht. Aan de wand han-
gen tekeningen en schilderij-
en van Uitgeest en bloemen 
geven de kamer kleur. Ilona: 
“Wij zijn niet over een nacht 
ijs gegaan. Met mijn man heb 
ik voor wij begonnen, een 
ondernemingsplan gemaakt. 
Je moet met  alles rekening 
houden.” 

Voor ‘Thuis bij’ was sponso-
ring en crowdfunding een 
uitkomst. Hoewel het al goed 
toeven is, zijn er genoeg plan-
nen om het nog aangenamer 
te maken, zoals de aanleg 
van een moestuin en aanpas-
sing van het achterliggende 
gedeelte. Ilona: “Verder houd 
ik iedere maand een werkbe-
spreking met de vrijwilligers 
om te kijken waar het anders 
of beter kan. Iedereen is zo 
enthousiast, ik denk dat dat 
de kracht is van Uitgeest, de 
dorpse saamhorigheid.” Er is 
geen wachtlijst voor een plek 
in ‘Thuis bij’. Kijk voor infor-
matie op www.thuisbij.eu of 
bel 06-33669852. (Monique 
Teeling)

In ‘Thuis bij’ vindt men 
veiligheid, humor en rust

Evaluatie hondenbeleid
Uitgeest - De raadscommi-
sie Algemene Zaken en Fi-
nanciën buigt zich morgen-
avond onder meer over de 
evaluatie van het hondenbe-
leid in de gemeente. Als on-
derdeel van dit beleid zijn vo-
rig jaar op verschillende lo-
caties in de gemeente bor-
den geplaatst die duide-
lijk moeten maken waar een 
hond wel of niet aangelijnd 
dient te zijn. De maatregel 
volgde op een aantal inci-
denten die zich eerder had-
den voorgedaan in agrarisch 
gebied. Met name schapen 
kunnen erg schrikken van 
een loslopende hond, ook als 
die geen kwade bedoelingen 
heeft. De schrik kan zelfs zo 
groot zijn, dat het schaap een 
acute hartstilstand krijgt en 
overlijdt. Om dergelijke situ-

aties te voorkomen heeft de 
gemeente het aanlijnen van 
honden in dergelijke gebie-
den verplicht gesteld. Op 25 
februari werd het honden-
beleid met hondenbezitters 
en landeigenaren geëvalu-
eerd. Daaruit kwam naar vo-
ren dat de bebording lang 
niet altijd even duidelijk is. 
Ook werden vragen gesteld 
over het ontbreken van afval-
bakken, waar hondenbezit-
ters de uitwerpselen van hun 
viervoeters in kunnen depo-
neren. Naar aanleiding van 
deze evaluatie is nu een do-
cument opgesteld waarover 
de raadsleden zich in com-
missieverband morgenavond 
kunnen uitspreken. Deze ver-
gadering vindt plaats in de 
raadzaal en begint om 20:00 
uur.

Klassiek koffi econcert 
bij De Zwaan Cultureel
Uitgeest - Na het overwel-
digende succes van het kof-
fi econcert in januari  volgt 
op zondag 17 april weder-
om een koffi econcert bij de 
Zwaan Cultureel. Het koffi e-
concert wordt verzorgd door 
Duo Echte  Noten, bestaan-
de uit Annet Wilschut, pia-
no en Hans Boetje, altsaxo-
foon. Het duo legt zich toe 
op licht klassieke muziek en 
voelt zich vooral thuis bij een 
informele setting.
Voor het koffi econcert is een 
gevarieerd concertprogram-
ma samengesteld met het  
accent op klassieke saxo-
foonmuziek. Voor velen is de 
saxofoon vooral bekend uit 
de jazz- en populaire mu-
ziek. Er is echter voor het 
in 1846 door Belg Adolphe 
Sax uitgevonden instrument 
ook veel muziek gecompo-
neerd. Landgenoot Singe-

lee was één van de eerste 
componisten die voor saxo-
foon schreef. Hij schreef tus-
sen 1850 en 1870 voor al-
le leden van de saxofoonfa-
milie solostukken (sopraan, 
alt, tenor en baritonsaxo-
foon). Sax verhuisde al vroeg 
met zijn instrumentenfami-
lie naar Parijs. Vandaar dat 
er veel Franse saxofoonmu-
ziek is gemaakt. Duo Ech-
te Noten brengt naast Sin-
gelee een aantal werken van 
Eugene Bozza en Robert Pla-
nel. Vòòr de uitvinding van de 
saxofoon is ook veel muziek 
geschreven, die geschikt is 
voor dit instrument. Zo wor-
den er ook stukken van Hän-
del en Byrd gespeeld.
De aanvang van het concert 
is 11.30 uur en de toegang is 
gratis. Na afl oop kunt u een 
bijdrage doneren voor de on-
kosten.
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Uitgeest - Team 4 van Ta-
feltennisvereniging Uitgeest 
boekte weer een monster-
zege tegen GSV Heemstede. 
Marijn van Kampen (foto) en 
Erik van Breukelen lieten niks 
heel van de tegenstander en 
poeierden de ballen met ge-
weld over de tafel. Huib van 
Leeuwen speelde sterk en 
won twee van zijn drie partij-
en. De uitwedstrijd eindigde 
met een 1-9 winst voor Uit-
geest. Team 4 staat nu ge-
deeld eerste in de poel met 
Rijsenhout 3. 
Team 2 gaat als een stoom-

trein richting winst. Deze 
keer moesten ze tegen de 
mannen van The Victory 6 in 
Weesp spelen. Het was een 
luidruchtige kleine zaal met 
veel interrupties deze avond. 
Patrick Rasch, René van Bu-
ren en Billy Fatels wonnen ie-
der 2 van de drie enkels. Re-
né en Billy speelden samen 
de dubbel en zorgden hier 
gemakkelijk voor een over-
winning. 
Uitgeest 2 staat met een 
voorsprong van 16 punten 
voor DOKO (V) 3 op de eer-
ste plaats in de poule. 

     Tafeltennisnieuws

Muzikale afsluiting van 
het seizoen van KVB
Uitgeest - Dinsdag 12 april 
is de laatste avond van het 
seizoen van de Katholieke 
Vrouwen Beweging. 
Deze keer een muzikale af-
sluiting door DJ Mark van de 

Singeltjes Klubb. Hij gaat de 
muzikale kennis van de le-
den testen door middel van 
een quiz. 
De avond begint om 20.00 
uur in de Zwaan

Vriendinnendag FC 
Uitgeest nu al succes
Uitgeest - Het toernooi moet 
vrijdag 8 april nog worden 
gespeeld, maar nu al kan de 
organisatie spreken van een 
geslaagde vriendinnendag. 
Er hebben zich al ruim 140 
meiden ingeschreven voor 
het toernooi, dat mede mo-
gelijk wordt gemaakt door 
Installatietechniek Jonker en 
IJssalon de Florijn. Na ve-
le uren voorbereiding denkt 
de organisatie, in handen 
van Shari Breetveld en Nan-
cy Walsmit, dat alles geregeld 
is. Shari Breetveld: ‘Na een 
paar uur puzzelen hebben 
wij de teamindelingen defi-
nitief kunnen maken. Daar-
naast krijgen alle meiden een 
t- shirt en daarvan moesten 

de maten doorgegeven wor-
den aan de drukker. Al met al 
een hele klus!’

Het toernooi wordt gespeeld 
op vrijdagmiddag 8 april, 
vanaf 17:00 beginnen de mei-
den met de wedstrijdjes op 
het terrein van FC Uitgeest. 
De vrijwilligers staan vanaf 
16:00 uur klaar in de kantine 
om de presentjes uit te delen. 
Bij deze nodigen de orga-
nistoren alle belangstellen-
den uit om te komen kijken 
bij het aanstormend voet-
baltalent van de meidensec-
tie van FC Uitgeest! De kanti-
ne is geopend om tijdens het 
voetbal kijken voorzien te zijn 
van een natje en een droogje. 

Hardloopwedstrijd
Regio - Atletiekvereniging 
Lycurgus in Krommenie or-
ganiseert zondag 10 april de 
hardloopwedstrijd Runners-
world 5 en 10 van Kromme-
nie. Deze voorjaars hard-
loopwedstrijd met een af-
stand van 5 en 10 kilometer 
is niet aan een leeftijdsgrens 
gebonden. De 10 kilometer 
zal net als vorig jaar gelopen 
worden door de vele stra-
ten en dijken van Kromme-
nie. Een groot gedeelte gaat 
over de winkelboulevard van 
Krommenie, de Noorder- en 
Zuiderhoofdstraat. De 5 ki-
lometer gaat voor een groot 
gedeelte door de Rosarium-
wijk.
De start  is voor beide afstan-
den. om 10.30 uur vanaf de 

atletiekbaan, gelegen aan de 
Marslaan in Krommenie. De 
finish is ook op de atletiek-
baan.

Voorinschrijven tot en met 6 
april op http://eventkit.my-
laps.com/nl/event/302. Na-
inschrijven is ook mogelijk op 
het sportpark op zondag 10 
april van 9.15 tot 10.00  uur. 
De kosten bij voorinschrijving 
bedragen 5 euro en bij na-in-
schrijving 7,50.  
Er wordt gebruik gemaakt 
van elektronische tijdwaar-
neming met een chip in het 
startnummer.
Naast de gebruikelijke EHBO, 
kleedkamers, douches en 
kantine staan er na afloop 2 
masseurs klaar. 

Reactie op 
‘gevaarlijk kruispunt’

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Uitgeest - Als reactie op de ingezonden brief in de Uitgees-
ter Courant d.d. 30 maart 2016 van de heer en mevrouw Blan-
ken informeer ik u, dat indertijd besloten is geen rotonde aan 
te leggen op het kruispunt Geesterweg/Prinses Beatrixlaan in 
Uitgeest omdat de kosten te hoog zouden worden. Dit door 
het verleggen van kabels, riolering e.d. Hetzelfde geldt voor de 
kruisingen van de Melis Stokelaan en de Populierenlaan. On-
der andere de UVP heeft zich er toendertijd wel voor ingezet. 
Voor zover ik mij kan herinneren worden er geen harddraverij-
en (meer) gehouden, maar er is nog wel jaarlijks een wieler-
ronde in Uitgeest.
Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn geweest,
met vriendelijk groet,
E.H. Schotker

Vaarexcursie
Regio - Zodra de weidevo-
gels weer op gewicht zijn 
na hun lange reis begint de 
paarvorming en territorium-
afbakening met indrukwek-
kende paringsrituelen. Som-
mige kieviten zijn al aan het 
broeden of hebben pullen. 
Andere buitelen nog balt-
send en luid roepend door de 
lucht. Grutto’s zijn hoog in de 
lucht aan het stuntvliegen en 
laten zich volop horen. Ture-
luurs maken indruk met tril-
vluchten en scholeksters 
houden hun typische tepiet-
ceremonies op sosen, hun 
vaste verzamelplaatsen. 
Zondag 25 januari kunt u 
het allemaal zelf aanschou-
wen  tijdens een vaarexcursie 
met een gids vanaf 13.30 uur. 
Reserveren bij bezoekers-
centrum De Poelboerderij in 
Wormer via 075-6219100 of 
per e-mail bezoekerscen-
trum@poelboerderij.nl onder 
vermelding van naam, aantal 
personen en telefoonnum-
mer. Kosten met consumptie 
na afloop 12 euro, kinderen 
3 euro. Leden Natuurmonu-
menten, Vogelbescherming 
Nederland, Vogelbescher-
mingswacht Zaanstreek en 
Vrienden van bezoekerscen-
trum De Poelboerderij 10 eu-
ro. Meer informatie: www.
poelboerderij.nl  Afvaart be-
zoekerscentrum Poelboerde-
rij, Veerdijk 106 in Wormer. 
Op de foto het paringsritueel 
van grutto’s (foto: Larry Kef)

Uitgeest - Op de Geester-
weg vond donderdag een 
snelheidscontrole plaats. Van 
de 588 passanten reden 26 
automobilisten te hard. De 
hoogst gemeten snelheid be-
droeg 66 kilometer per uur.

Snelheids-
controle

Uitgeest - Dinsdag 29 maart 
werd een fiets gestolen vanaf 
het Stationsplein. Het betreft 
een damesfiets, kleur goud/
blauw, merk Batavus.

Fiets gestolen 
op Stationsplein
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FC Uitgeest verliest, en de 
wereld een “voetbalvriend”

Uitgeest - FC Uitgeest ver-
loor het afgelopen weekend 
met 2-0 van Alkmaarsche 
Boys. Veel meer nog verloor 
de wereld een “vriend van 
het voetbal”. Donderdag 24 
maart 2016 overleed in Bar-
celona Johan Cruijff. Helaas 
werd hij maar 68 jaar. Mooi 
aan zijn leven was dat hij niet 
alleen van enorme beteke-
nis is geweest voor het Ne-
derlandse en het internatio-
nale voetbal maar vooral ook 
voor veel kinderen in de hele 
wereld. Via zijn Cruyff Foun-
dation werden overal voet-
balveldjes aangelegd, werd 
gehandicapte jeugd onder-
steund maar was voetbal 
vooral ook een middel om te 
verbinden. 

Zondag werd door middel 
van een indrukwekkend en 
ontroerend eerbetoon zijn le-
ven herdacht in Camp Nou, 
de ArenA en op veel Neder-

landse voetbalvelden. Over-
al werd in de 14e minuut het 
spel even stilgelegd en klonk 
er klaterend applaus van de 
tribunes. Bij Alkmaarsche 
Boys tegen FC Uitgeest mis-
te Jordy Duijn in de 14e mi-
nuut een kans. Ik had het bij-
na gemist.

Trainer René van Marsber-
gen kon ook deze zondag 
niet beschikken over San-
der van den Helder. Hij lijkt 
echter wel op de terugweg. 
Het was de ploeg uit Alk-
maar die uit de startblok-
ken vloog. Blijkbaar was het 
team na een hectische week 
waarin oud FC Uitgeest trai-
ner Jurg Bosman zijn ontslag 
had ingediend zeer geïnspi-
reerd om een goede presta-
tie neer te zetten. Het scheel-
de dan ook niet veel of FCU 
was in de eerste minuten 
overlopen zoveel kansen kre-
gen de gastheren. FCU her-

stelde zich snel en kreeg zo-
waar ook een aantal kansen. 
Zo werd een inzet van Jordy 
Duijn van de lijn gehaald en 
was Ruud Koedijk in de 9e 
minuut dicht bij de openings-
treffer. Zijn schot werd ech-
ter knap gehouden door de 
vandaag uitblinkende keeper 
Pluijmers. In de 15e minuut 
leek Mike Olgers dan einde-
lijk te gaan scoren maar op-
nieuw was keeper Pluijmers 
een sta in de weg. “Voetbal-
len is heel simpel, maar het 
moeilijkste wat er is, is sim-
pel voetballen”. Hoe waar dat 
is bleek maar weer eens in de 
22e minuut. Gepruts achter-
in bij FCU, keeper Sven Ko-
ning die te laat is en een spe-
ler van Alkmaarsche Boys die 
eenvoudig scoort. Hoe simpel 
kan het zijn?
FC Uitgeest leek van slag. 
“Vaak moet er iets gebeuren 
voordat er iets gebeurt” sprak 
de wijze voetbalgrootmeester 
ooit.  De gasten slaagden er 
steeds minder in om gevaar 
te stichten voor het doel van 
Pluijmers. Na de rust werd 
het er allemaal niet beter op 
bij FCU hoewel Joost de Jong 
in de 48e minuut nog zomaar 
had kunnen scoren. Zijn kop-
bal vloog net naast. 

Steeds vaker kwamen ze een 
stapje tekort . Zei Johan: “Er 
is maar één moment dat je 
op tijd kunt komen. Ben je er 
niet , dan ben je of te vroeg 
of te laat”. Toch was FCU in 
de 58e minuut dichtbij de 
gelijkmaker. Een fraai ge-
nomen vrije trap van Ruud 
Koedijk werd echter specta-
culair uit het doel geranseld 
door keeper Pluijmers.  Daar-
na  werd “toeval logisch”. Een 
lage voorzet van Kooge in het 
strafschopgebied kwam in 
de 78e minuut ietwat geluk-
kig voor de voeten van spits 
van Wort die eenvoudig kon 
intikken. 2-0. Dezelfde speler 
overigens die in de 48e mi-
nuut door scheidsrechter La-
gerwey van het veld gestuurd 
had moeten worden na een 
slaande beweging tegen Kick 
Smit.  
Het zou FCU vandaag waar-
schijnlijk niet gered hebben. 
“Je gaat het pas zien als je 
het door hebt”. FC Uitgeest 
zag het vandaag niet.

FC Uitgeest: Koning, Out 
(53e Brouwer), Vrouwe, E. 
Sinnige, T. Uit den Boog-
aard (83e T. Sinnige), de 
Wit, Olgers, Smit, Duijn, 
Koedijk, de Jong. 

Woensdag 06 april 
Senioren:
SVW 27 3-FC Uitgeest 4 20:00
Junioren:
Graftdijk D1-FC Uitgeest D4 19:00
FC Uitgeest D6-Jong Holland D3 19:00
OSV F1-FC Uitgeest F1 17:30
Donderdag 07 april 
Pupillen:
FC Uitgeest E4-Reiger Boys E3 18:30

Zaterdag 09 april 
Junioren:
FC Uitgeest B1-Stormvogels B1 14:30
FC Uitgeest B2-Purmerend B1 11:00
Kolping Boys B5-FC Uitgeest B3 15:00
Koedijk B4-FC Uitgeest B4 14:45
Alliance 22 B4-FC Uitgeest B5 12:30
Zwanenburg C1-FC Uitgeest C1 11:00
FC Uitgeest C2-Assendelft C1 14:30
FC Uitgeest C3-DEM C4 12:45
FC Uitgeest C4-Kolping Boys C5 14:30
FC Uitgeest C5-Koedijk C6 12:00
DEM C6-FC Uitgeest C7 13:15
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-Meervogels 31 MB1 15:15
HSV MB2-FC Uitgeest MB2 12:30
Assendelft MB1-FC Uitgeest MB3 12:30
FC Uitgeest MC1-
Nieuwe Niedorp MC1 10:45
FC Uitgeest MC2-Berdos MC1 12:45
HSV MD1-FC Uitgeest MD1 10:30
FC Uitgeest ME1-RCZ ME1 09:00
Foresters de ME2-FC Uitgeest ME2 10:00
Pupillen:
FC Uitgeest D1-AFC 34 D2 10:15
FC Uitgeest D2-Koedijk D5 13:00
Beemster D1-FC Uitgeest D3 12:00
FC Uitgeest D4-Jong Holland D4 09:00
RCZ D3-FC Uitgeest D5 08:45
Foresters de D5-FC Uitgeest D6 10:00
SVA D5-FC Uitgeest D7 08:30
Fortuna Wormerv. E1-FC Uitgeest E1 08:30
FC Uitgeest E2-DEM E3 10:15
Castricum E2-FC Uitgeest E3 10:00
FC Uitgeest E4-Assendelft E3 11:30

Kennemers E3-FC Uitgeest E5 10:15
Fortuna Wormerv. E3-FC Uitgeest E6 12:45
Bloemendaal E6-FC Uitgeest E7 09:30
Castricum E4-FC Uitgeest E8 09:00
Meervogels 31 E3-FC Uitgeest E9 09:00
SVA E7-FC Uitgeest E10 10:45
Wijk aan Zee E2-FC Uitgeest E11 10:00
FC Uitgeest E12-Meervogels 31 E4 09:00
FC Uitgeest F2-Ilpendam F1 10:15
FC Uitgeest F3-
Sporting Krommenie F4 09:00
FC Uitgeest F4-ODIN 59 F3 10:00
Meervogels 31 F3-FC Uitgeest F5 09:00
Koedijk F9-FC Uitgeest F6 11:30
FC Uitgeest F7-LSVV F8 10:00
Haarlem-Kennemerland F6-
FC Uitgeest F8 10:00
SVA F7-FC Uitgeest F9 08:30
FC Uitgeest F10-ADO ‘20 F10 09:00
FC Uitgeest F11-Zandvoort F6 09:00
G-team:
FC Uitgeest G1-Kon. HFC G1 11:30
FC Uitgeest JG1G Friendly Leage 14:30

Zondag 10 april
Senioren:
FC Uitgeest 1-Kolping Boys 1 14:00
FC Uitgeest 2-Hoofddorp s.v. 3 11:00
FC Uitgeest 3-Meervogels 31 2 10:30
FC Uitgeest 4-Velsen 5  10:30
Vrone 4-FC Uitgeest 5 12:00
VVS 46 4-FC Uitgeest 6 11:30
Vrone 5-FC Uitgeest 7 10:00
Haarlem-Kennemerland 3-
FC Uitgeest 8  11:00
FC Uitgeest 9-Limmen 6 12:45
GSV 2-FC Uitgeest 10  11:30
FC Uitgeest 11-ADO ‘20 12 12:45
Zilvermeeuwen 4-FC Uitgeest 12 12:00
FC Uitgeest 13-Vogelenzang 4 13:30
Dames:
FC Uitgeest VR1-Alcmaria Victrix VR2  11:00
A-junioren:
FC Uitgeest A1-JVC A1  10:30
FC Uitgeest A2 -Jong Holland A1 13:00

Danielle Kortekaas schiet 
100e treffer FCU binnen
Uitgeest - Aangezien FC Uit-
geest Vrouwen 1 de komen-
de vier wedstrijden tegen de 
directe concurrent moet was 
het dit weekeinde zaak de 
wedstrijd tegen Westzaan te 
winnen. Hier zag het de eer-
ste 15 minuten niet naar uit. 
Veelvuldig balverlies, gehaast 
voetbal en onoplettendheid 
waren de ingrediënten die de 
dames van FC Uitgeest eta-
leerde. Een tegenvaller in de-
ze fase was het uitvallen van 
de uitblinker van de laatste 
weken Dewy Brandjes. 
Ondanks de matige start gaf 
FC Uitgeest achterin niet veel 
weg met name ook door de 
alertheid van keeper Dani-
que van Weelden. In de 22e 
minuut lanceerde Tanja Lan-
gendijk Lotte Smit die be-
heerst afdrukte, 0-1. Van-
af dat moment pakte FC Uit-
geest de regie in de wedstrijd. 
Voor rust was het 3x Daniel-
le Kortekaas die de ruststand 
op 0-4 bepaalde. De 0-4 be-
tekende de 100e goal van FC 
Uitgeest Vrouwen 1 in deze 
competitie. Net als voor rust 
lanceerde spits Bo Smit we-
derom Danielle Kortekaas 
die de bal strak en diagonaal 
met haar linker tegen de tou-
wen schoot. Hiermee was het 
verzet definitief gebroken. In 
de as waren Sophie Walsmit 

en Eva Schavemaker con-
stant aanspeelbaar waardoor 
de Danielle Kortekaas haar 
5e van de wedstrijd soeve-
rein binnenschoot en Bo Smit 
loon naar werken kreeg door 
een prachtige aanval strak 
en hard af te ronden waar-
door de uitslag van 0-7 een 
feit was.
De komende wedstrijden zul-
len bepalen of er weer een 
platte kar door het dorp gaat 
in mei.
 
Woman of the match: Dani-
que van Weelden. Geconcen-
treerd en op het juiste mo-
ment ingrijpen zorgt voor de 
nul

Frans van Zijl nieuwe 
voorzitter FC Uitgeest
Uitgeest - Na het plotselinge 
aftreden van Jack Zwarthoed 
als voorzitter van FC Uit-
geest is het bestuur op zoek 
gegaan naar een geschikte 
kandidaat voor deze functie.
Het bestuur is ook verheugd 
dat Frans van Zijl zich kan-
didaat heeft gesteld voor de 
functie van voorzitter. Frans 
is 46 jaar en nog steeds ac-
tief voetballer in het 10e van 
FC Uitgeest. Daarnaast is hij 
ondernemer en eigenaar van 
autoschadebedrijf Heiloo.
Het bestuur heeft de over-
tuiging dat FC Uitgeest in de 
persoon van Frans van Zijl 
een goede voorzitter heeft 
gevonden die een belangrijke
rol zal vervullen bij de verde-

re ontwikkeling van de club. 
In de eerstvolgende Algeme-
ne Ledenvergadering zal het 
bestuur van FC Uitgeest hem 
voordragen voor de positie 
van voorzitter.



Disco voor jongeren met een beperking
Uitgeest - Vrijdag 8 april is 
er weer een gezellige disco 
voor jongeren met een be-
perking in Jongerencentrum 
Zienhouse op de Zienlaan 2 
in Uitgeest. Op deze avond 
zal  de muziek gedraaid wor-
den door DJ Dominic! De-
ze ervaren DJ neemt het voor 
een keer over van de vaste 

DJ Mervyn. Heb jij ook zin om 
even lekker uit je dak te gaan 
op de dansvloer? Of mis-
schien vind je het leuk om te 
laten horen dat je een zang-
talent bent! Genieten van de 
muziek en de gezellige sfeer! 
Kom langs op vrijdag 8 april, 
van 20.00 tot 22.00 uur. De 
entreekosten zijn 3 euro  in-

clusief twee consumpties. 

Deze disco is voor jonge-
ren met een beperking. Maar 
ook jongeren zonder beper-
king zijn van harte welkom. 
Het is de bedoeling dat de 
discoavond elke tweede vrij-
dag van de maand gehouden 
wordt.

Fikse containerbrand
Uitgeest - De vrijwilli-
ge brandweer van Uitgeest 
werd vrijdagavond 1 april 
omstreeks tien voor tien met 
spoed gealarmeerd voor een 
containerbrand aan de Dr. 
Brugmanstraat in Uitgeest.
 
Ter plaatse stond de inhoud 
van een puincontainer in 
de brand. De puincontainer 
was gevuld met materiaal 
dat uit de oude bibliotheek 

kwam waar de laatste spul-
len uit worden verwijderd. De 
brandweer heeft de inhoud 
van de container geblust. De 
container stond vlak voor de 
nieuwe pand van Lees Lokaal 
maar het pand heeft geen 
schade opgelopen door de 
brand.
De oorzaak van de brand is 
niet bekend, maar brand-
stichting ligt voor de hand. 
(bron: www.112-uitgeest.nl)

Uitgeest - Mixed Hoc-
key Club Uitgeest (MHCU) 
neemt sinds deze week deel 
aan een gezonde pilot van 
Greenco, waarbij twee maan-
den lang sportgroenten van 
Team Tommies verkocht wor-
den in het clubhuis. In het 
assortiment zitten snackto-
maatjes, -paprikaatjes en –
komkommertjes die te koop 
zijn voor 80 cent per zak-
je. Deze sportgroenten be-
vatten belangrijke vitaminen 
die de kinderen helpen nóg 
meer plezier uit de wedstrijd 
of training te halen.

Tijdens deze pilot zal ook een 
keer een sample team van 
Team Tommies langs komen 
om testzakjes snackgroen-
ten uit te delen. Verder is er 
een wedstrijd voor de jeugd-
teams waarbij een volledig 
team kans maakt op een uitje 
naar keuze, ter waarde van 
350 euro.

Zaterdag startte de pilot bij 
MHCU. Na de 7-3 winst op 
Alkmaar ME4, genoten de 
speelsters van MHCU ME2 
volop van de snoeptomaat-
jes! 

Snoeptomaatjes voor MHCU ME2 na de zege op Alkmaar   

Uitgeest - We hebben nog 
twee avonden te gaan en 
dan is het club-bridgesei-
zoen over. In september pak-
ken we dan de draad weer 
op. Wie dat zeker zullen doen 
zijn Nellie Modderman-Ans 
Stephan! De dames bungel-
den (zij lijken mij niet meer zo 
piep dat je zou kunnen den-
ken aan ‘jumpen’, laat staan 
‘bungee-jumpen’, bungelen 
is mooi genoeg) zo’n beetje 
tussen B-lijn en A-lijn, maar 
schieten nu toch wel de-
gelijk uit hun slof met een 
mooie derde plaats afgelo-
pen woensdag, met 58%. En 
dat niet alleen, trots staan 
zij daarmee op een keuri-
ge vierde plaats in het klas-
sement van de A-lijn. A-blij-
vertjes dus, voor het nieu-
we seizoen? Andere koppels 
zien weer mogelijkheden om 
juist uit de A-lijn weg te ko-
men. Als aan het einde van 
de avond wordt voorgelezen: 
‘onder de 40’, dan slaken die 
koppels een zucht van ver-
lichting. Gelukkig! In de B is 
het veel gezelliger! Geen A-
blijvers, maar eerder A-mij-
ders.  Nou ja, ik denk dat Nel-
lie en Ans daar niet zo’n last 
van zullen hebben. Rustig en 
gedegen verder kaarten, zou 
ik zeggen (ook al hebben 
mijn maat en ik last van jul-
lie positie in het klassement!).
Andere kaarters waar we in 
het volgende seizoen zeker 
meer van zullen horen zijn 
Paul van der Meij-Richard 
Hoeben. Als nieuw-instro-

mers weten ze nu hoe de Uit-
geester hazen lopen, en hun 
fraaie eerste plaats van afge-
lopen woensdag is een voor-
schotje voor toekomstige 
grootse daden.
Momentane grootse daden 
werden verricht door Lisette 
Klein-Ronald Klein. Hun dik-
ke 63% was de hoogste sco-
re van de avond. En niet zo 
hoog, maar wel mooi, was de 
score van Jac Sintenie met 
Piet de Wildt. Nieuw koppel 
voor komend seizoen?
Hieronder de beste drie van 
iedere lijn. 

A-lijn: 1 Paul van der Me-
ij-Richard Hoeben 61,00% 
2 Harry Twaalfhoven-Eric 
Molenaar 60,42% 3 Nellie 
Modderman-Ans Stephan 
58,00%;
B-lijn: 1 Evelien Huising-
Ria Weel 62,85% 2 Lia Hen-
drikse-Corrie Nijsen 62,15% 
3 Tiny ten Hoeve-Aad Wijte 
57,64%;
C-lijn: 1/2 Piet de Wildt-Jac 
Sintenie 60,00% 1/2 Hans 
Eijking-Henk Zwaan 60,00% 
3 Auke Hulshof-Gonny Huls-
hof 53,75%;
D-lijn: 1 Lisette Klein-Ro-
nald Klein 63,54% 2 Tineke 
de Groot-Constance Dirks 
56,77% 3 Margriet de Beurs-
Tineke Eijking 55,73%;
E-lijn: 1 Riet Jaape-Petra de 
Ruyter 62,50% 2/3 Ger van 
Andel-Rob de Neef 58,33% 
2/3 Alyne Dumas-Han Du-
mas 58,33%. 
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Workshop 
natuurfotografi e
Regio - De prachtigste na-
tuurfoto’s kun je tegenwoor-
dig ook met je digitale came-
ra maken van vogels, land-
schappen en wolkenluch-
ten. Zeker wanneer je za-
terdag 9 april meevaart het 
Wormer- en Jisperveld in met 
natuurfotograaf Ton Tuin-
man die je de fi jne kneepjes 
leert en wijst op de mooiste 
objecten. Zie ook www.tuin-
manfotografi e.nl. Start 13.30 
uur. Reserveren bij bezoe-
kerscentrum De Poelboer-
derij via 075-6219100 of per 
e-mail bezoekerscentrum@
poelboerderij.nl. Kosten mét 
consumptie na afl oop 12 eu-
ro, kinderen 3 euro. Meer in-
fo: www.bezoekerscentrum-
poelboerderij.nl. Afvaart Be-
zoekerscentrum Poelboerde-
rij, Veerdijk 106, Wormer. (fo-
to: echte heemst, archief) 
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Burgerlijke stand
OVerleden l. Visser, 90 jaar

Wethouder Antoine Tromp tijdens de opening met v.l.n.r. Bartel Geleijnse 
– directeur The Colour Kitchen, Jack Stuifbergen – directeur Breedweer 
en Jaap Bond – gedeputeerde provincie Noord Holland (foto: Marco van 
Ammers Fotografie en Design).

Wethouder tromp bij 
opening Breedweer
Van een man die in 1988 de ramen ging lappen bij de buren voor een 
pakje shag, naar een ‘social enterprise’ die 150 vaste medewerkers in 
dienst heeft. Sinds enkele weken zijn ze gevestigd op het bedrijventer-
rein van Uitgeest: Breedweer. Zeer actief in het inzetten van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met 
een Wajong-uitkering, of die normaal gesproken werkzaam zijn bij een 
sociale werkplaats. Antoine Tromp, wethouder Sociaal Domein, is zeer 
content over de komst van Breedweer naar Uitgeest: ‘Op 1 januari 2015 
is de Participatiewet in werking getreden. Sinds dat moment hebben alle 
bijstandsgerechtigden te maken met dezelfde arbeidsverplichtingen. Zij 
moeten vaak op zoek naar een baan. Bij de gemeente Uitgeest is het be-
leid hieromtrent volledig aangepast en de dienstverlening omgevormd. 
En om mensen uit de ‘participatiedoelgroep’ aan een baan te helpen, is 
het fijn om een sociale onderneming als Breedweer in je dorp te hebben.’

Cijfers misdrijven uitgeest in de media
NRC Handelsblad en RTVNH hebben onlangs bericht dat Uitgeest tot de tien 
gemeenten in Nederland behoort waar procentueel gezien de minste mis-
drijven worden opgelost. Deze media ontleenden hun gegevens aan de ‘Mis-
daadatlas van de Lage Landen’ van het CBS. Daaruit blijkt dat in Uitgeest vo-
rig jaar 13,8 procent van de misdrijven werd opgelost, terwijl 25% het lande-
lijk gemiddelde is. In de raadsvergadering van 31 maart 2016 werden hier-
over door de fractie van de VVD vragen gesteld.
Bij de misdaadcijfers van het CBS zijn wel enige kanttekeningen te plaatsen. 
Wat opvalt is dat de negatieve ‘top tien’ vooral bestaat uit relatief kleine ge-
meenten. Daarvan is bekend dat de bereidheid om aangifte te doen groter is 
dan in de grotere gemeenten. Daar voelt men zich wat anoniemer en speelt 
de (grotere) afstand tot het politiebureau ook een rol. 
Burgemeester Wendy Verkleij in de raadsvergadering van 31 maart: ‘Als hier 
in Uitgeest je fiets wordt gestolen, doe je aangifte. In bijvoorbeeld Amster-
dam neem je die moeite niet.’ In Uitgeest is de aangiftebereidheid groot: ook 
van minder ingrijpende misdrijven wordt – in tegenstelling tot in de grote 
steden - aangifte gedaan. Veel van deze misdrijven hebben voor de politie 
geen prioriteit.  Er wordt minder aandacht aan besteed dan aan bijvoorbeeld 
inbraken en daarmee daalt het oplossingspercentage.
 
acties politie en gemeente
Afgelopen jaar zijn verschillende acties ondernomen om het aantal misdrij-
ven terug te dringen. Woninginbraken hebben en houden voor de politie en 
gemeente prioriteit. Over dit onderwerp werden informatieavonden gehou-
den, er werd informatie verstrekt in lokale en sociale media. Met een buurt-
auto werd speciaal informatie gegeven aan inwoners van straten waar in-
braak vaker voorkomt. Deze laatste actie wordt dit jaar herhaald. Voor fiet-
sendiefstal is een jaarprogramma opgesteld met een graveeractie en diverse 
communicatiemomenten om het publiek bewust te maken van de mogelijk-
heden voor preventie. Het stationsgebied is een van de speerpunten in het 
nieuwe collegewerkprogramma en krijgt qua veiligheid speciale aandacht.

Onterecht gebruik naam en logo gemeente
Onlangs werd de gemeente geconfronteerd met een brochure met de ti-
tel ‘De Verbinding’. Hierin worden percelen grond te koop aangeboden 
als bouwgrond in de omgeving van de plaats, waar misschien de verbin-
ding A8-A9 gaat aansluiten op de A9.
In deze brochure wordt de indruk gewekt dat op de aangeboden grond 
een project ontwikkeld zal worden dat aansluit op het bedrijventerrein 
‘De Trompet’ te Heemskerk. Ook is zonder toestemming van de gemeen-
te gebruikgemaakt van het logo en het wapen van de gemeente. 
De gemeente Uitgeest heeft geen enkele bemoeienis met dit project. 
Wij benadrukken dat er op dit moment nog geen definitief besluit is genomen 
over de plaats waar de verbinding tussen de A8 en de A9 aansluit op de A9. 
Bovendien heeft het betreffende perceel in het bestemmingsplan Buiten-
gebied de hoofdbestemming ‘Open weidegebied’. Wij hebben de initia-
tiefnemer op het eerdergenoemde gewezen.

Fietstochten voor dodenherdenking
De achtstegroepers van vier basisscholen in Uitgeest maken tussen 5 en 
14 april een fietstocht door Uitgeest in verband met de komende Doden-
herdenking op 4 mei. Onder leiding van Hetty Franzani van het Comité 
4 mei Uitgeest bezoeken zij plaatsen in het dorp waar zich in de Tweede 
Wereldoorlog belangrijke gebeurtenissen hebben afgespeeld.
Na afloop van de fietstocht worden de leerlingen in het gemeentehuis 
traditiegetrouw ontvangen met een consumptie en toegesproken door 
een lid van het college van burgemeester en wethouders.
De fietsroute is door het Comité 4 mei Uitgeest uitgezet in nauwe sa-
menwerking met de Vereniging Oud Uitgeest..

Ophaaldata restafval
in week 15 wordt het restafval opgehaald:
Oude dorp en bedrijventerrein:  maandag 11 april
de kleis en Waldijk:  woensdag 13 april
de koog:  donderdag 14 april
Buitengebied, uitgeesterweg:  vrijdag 15 april

algemeen draaiboek 
koningsdag 2016 uitgeest
Vrijmarkt op de Middelweg vanaf 6.00 uur

locatie plein bij gemeentehuis:
Verzamelen versierde fietsen 9.30 uur
Aubade/officiële opening Burgemeester 10.00 uur
Optocht versierde fietsen via Geesterheem,  
Prins Bernhardlaan en Prinses Beatrixlaan 
naar Florijnplein 10.10-10.30 uur
Big airbag vanaf 14.00 uur
Café Beams met live muziek vanaf 16.00 uur

locatie Florijn/gladiolenpad:
DJ D. Kreation 10.00-16.00 uur
Aankomst stoet fietsen, 
en samenzang ‘Dag Koning Wim’ 10.30 uur
Jurering en prijsuitreiking fietsversieren vanaf 10.30 uur
Optreden Dansstudio Just Dance 11.00 en 12.00 uur
Poppentheatervoorstelling “De Verwende Prinses” 
door Theater Poppekus 12.30 en 15.00 uur
Band Steel Wires 13.15-14.00 uur
Open podium basisschoolleerlingen 14.00-15.00 uur
De Schminkkoffer 13.00-15.00 uur
Clown Hansie de ballonnenvouwer    11.00-15.00 uur
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