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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Op ludieke wijze op zoek naar vrijwilligers
Uitgeest - De vrijwilligers 
van zwembad de Zien en 
dixielandband “The Upma-
tes” lieten zaterdagochtend 
in het centrum van Uitgeest 
gezamenlijk van zich horen. 

om de openingsdatum van 
het zwembad, 27 april, ken-
baar te maken. 
Maar ook om  te proberen 
het vrijwilligerscorps dat het 
openhouden van het zwem-

bad mogelijk maakt uit te 
breiden.

De foto, gemaakt door Ger 
Bus, is gemaakt aan de Prin-
ses Beatrixlaan.

Op bijna alle gebieden
Eigen bijdrage 

WMO afgeschaft 
Uitgeest - D66 Uitgeest 
heeft in het najaar van 
2016 een motie ingediend 
om de eigen bijdrage voor 
de WMO volledig af te 
schaffen. 
Mede-indieners waren 
VVD, CDA en PU.

De raad heeft deze motie 
in meerderheid aangeno-
men. Het college van B & 
W heeft het afschaffen van 
de eigen bijdrage in de 
verordening opgenomen. 
Donderdagavond 30 
maart is de Verordening 
Sociaal Domein unaniem 
aangenomen in de ge-
meenteraad. 
Vanaf medio april hoe-

ven inwoners van Uitgeest 
geen eigen bijdrage meer 
te betalen als ze bijvoor-
beeld dagbesteding vanuit 
de WMO ontvangen. 

De eigen bijdrage wordt 
niet afgeschaft voor wo-
ningaanpassingen voor 
meerderjarigen en voor 
hulpmiddelen. Het finan-
ciële risico is te groot voor 
de gemeente. 

D66 geeft in een persbe-
richt aan trots te zijn dat 
ze de aanjager is geweest 
voor het afschaffen van de 
eigen bijdrage en dat het 
unaniem instemming van 
de raad heeft gekregen!

Geef je nu op voor de 
56e avondvierdaagse 

Uitgeest - Deze week is de 
inschrijving voor de avond-
vierdaagse in Uitgeest. Tot 
en met vrijdag 7 april kunnen 
kinderen en volwassenen 
zich weer inschrijven tussen 
15.30 en 17.00 uur en 19.00 
en 20.00 uur in speeltuin Kin-
dervreugd.

Dit wandelevenement, ge-
organiseerd door de Speel-
tuinvereniging Kindervreugd 
wordt gelopen op 18, 19, 20 
en 21 april. Start en finish zijn 
alle dagen bij de speeltuin. 
Met natuurlijk op de vrijdag 
de feestelijke binnenkomst 
op het sfeervolle Reghthuys-
plein waarna iedereen door-

loopt naar Speeltuin Kinder-
vreugd om de verdiende me-
daille op te halen. 
Kinderen t/m 5 lopen elke 
dag een route van 5 km, door 
het dorp, start 18.00u. Ou-
ders zorgen ervoor dat hun 
kind onder begeleiding van 
een volwassene loopt, dat 
mag in een groepje, de be-
geleiding mag wisselen en 
dient een stempelboekje te 
hebben. Inschrijfgeld 4 euro, 
geen inschrijving op de loop-
dagen mogelijk. Kinderen 
van groep 6 t/m 8 en ouder 
lopen elke dag 10 km, start 
18.25 uur, deze routes gaan 
ook door de buitengebieden. 
Inschrijfgeld 4 euro (inschrij-

ving is op eerste loopdag mo-
gelijk á 4,50)
Inschrijfformulieren zijn via 
de scholen verspreid, en 
aanwezig bij de inschrijving 
in het gebouw van de Speel-
tuinvereniging Kindervreugd, 
Middelweg 108-110, 1911EK 
Uitgeest. De Avondvierdaag-
se is te volgen via de face-
bookpagina van Speeltuin 
Kindervreugd.
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(Zie advertentie elders in deze krant)

Geldig t/m zo 31 december 2017

Niet één week, maar...
Het HELE JAAR 
in de aanbieding

Lay’s of Doritos 
Alle soorten

2 zakken à 290 of 335 gram 

2 VOOR

partypacks

Page toiletpapier
Kussenzacht Design 16 rollen  

of Original 24 rollen

Unox stevige soepen
Alle soorten

3 blikken à 800 ml

3 VOOR

Bananen
Per kilo

 Jumbo, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

099

649

319

400

Niet één week, maar...

Het HELE JAAR
in de aanbieding

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

BREUGELSLOF
PASSIE BANKETBAKKERSROOM, GEBROKEN FRAMBOZEN, 

SLAGROOM EN HAZELNOOT-BROYAGE

895
1195

Wonen

DEZE WEEK IN 
DE KRANT
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OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

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

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Uitgeest - Op 21, 22 en 23 
juli 2017 gaan vier leden van 
tennisvereniging De Dog een 
poging wagen het wereld-
duurrecord dubbelspel ten-
nis te verbeteren. Dat staat 
momenteel op ruim 57 uur 
en dat moet naar 62. Offi ci-
eel erkend door het Guinness 
Book of Records.

Aan deze recordpoging heeft 
initiatiefnemer Ronald Vlie-
land een goed doel verbon-
den: de stichting Terre. Die 
stichting doet wetenschap-
pelijk onderzoek naar het 
Rett syndroom. Dat syn-
droom is een ernstige neu-
rologische ontwikkelings-
stoornis, die vooral bij meis-
jes voorkomt.

Vlieland is heel actief bezig 
om zoveel mogelijk geld voor 
dit doel in te zamelen. Zo zul-

len er tijdens de recordpo-
ging allerlei nevenactiviteiten 
worden georganiseerd op en 
om tennisclub De Dog.

Bedrijventoernooi
Een van de activiteiten is een 
bedrijventoernooi op vrijdag 
21 juli van 16.00 tot 20.00 uur 
met aansluitend een barbe-
cue. De activiteiten zijn: bub-
ble soccer, tennis en lacros-
se. Een bedrijventeam be-
staat uit 8 personen en in 
totaal kunnen 11 bedrijven 
meedoen.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 14 april 
via bedrijventoernooi@62uur.
nl. Bedrijven betalen 300 eu-
ro, dit is inclusief barbecue, 
twee consumpties per per-
soon en een kavel in de ‘Club 
van 100’. En...... ze steunen 
het goede doel!

• Vrijdag 21 juli van 16.00 tot 20.00 uur.
• De activiteiten zijn: bubble soccer, tennis en lacrosse.
• Er zijn maar 11 bedrijven beschikbaar.
• €300,- per bedrijf, inclusief BBQ en 2 consumpties per persoon.
• Bij elk bedrijf doen 8 personen mee.
• Hiermee krijg je 1 kavel in de ‘Club van 100’.

 Schrijf je in en mail naar:  bedrijventoernooi@62uur.nl

WWW.62UUR.NL

Ook jij kunt het goede doel nu 
steunen door deel te nemen aan het 

bedrijventoernooi.

Inschrijven kan vanaf 14 april 2017.

Doe ook mee!

STEUN JIJ OOK ‘STICHTING TERRE’?

2017

21 JULI 22 JULI 23 JULI

BEDRIJVENTOERNOOI

Wordt jij de
Media Meadows 

Bedrijfskampioen?
Doe ook mee!

Uitgeest - Op 21, 22 en 23 len er tijdens de recordpo-

Tijdens wereldduurrecord dubbelspel

Bedrijventoernooi 
voor het goede doel

Uitgeest - Schreef ik vorige 
week nog over een ‘lonkende 
schoffel’, deze week heb ik, 
ingegeven door het prachtige 
lenteweer mijn postzegelgro-
te gazonnetje bewerkt met 
de verticuteerhark. En dat is 
hard werken. Ik snap eigen-
lijk niet dat ik geld betaal aan 
de sportschool, immers het 
verticuteren van het gazon 
is minstens vergelijkbaar met 
een setje van 10 workouts 
van 3 keer 10  aan die appa-
raten in de sportschool. Afi jn, 
je trekt wel een hoop onkruid 
uit het gazon en het knapt al-
lemaal bijzonder op. Diezelf-
de verticuteerhark zouden al-
le bridgers, symbolisch, kun-
nen gebruiken om geduren-
de de zomer het arsenaal 
aan biedconventies eens een 
keer op te schonen. ‘Exclu-
sion Blackwood’? Vort, weg 
ermee! ‘Tilburgse Twee’? Is 
zelfs verboden op clubni-
veau. Wegharken die con-
ventie. ‘Last Train’, ‘New Mi-
nor Forcing’? Allemaal bal-
last. Vanwaar die tirade te-
gen die buitenmodelconven-
ties? Mwaa, het hemd is na-
der dan de rok, we scoorden 
een kogelronde nul doordat 
de tegenstanders zo’n bui-
tenmodelletje gebruikten. En 
was ik nou zo verstandig ge-
weest om niét te vragen wat 
zo’n bod betekende, dan had 
ik de maat van de bieder niet 
wakker gemaakt, en hadden 
wij een vette top gescoord. 
Nu triggerde ik hem om nog 
eens even na te denken, en 
tjaa, slapende honden…
Wie we niet wakker hoef-
den te maken waren Jaap 
Molenaar-Karin Tushuizen. 
Met de hoogste score van 
de avond van bijna 70% leg-
gen zij eer in, maar de eerlijk-

heid gebiedt te vertellen dat 
zij in de E-lijn eigenlijk on-
der hun niveau spelen. Het-
zelfde kunnen wij zeggen van 
Henk Groen-Herman v Sam-
beek, met een mooie score 
van bijna 67%, in de C-lijn. 
Maar deze heren, vh ‘de cow-
boys’, hebben wel hun rond-
jes meegedraaid in de A-lijn, 
dus zo’n score zijn ze aan 
hun stand verplicht. In die A-
lijn doen Klaas de Groot-Pe-
ter Kossen goede zaken met 
een behoorlijke score, waar 
de medestrevers achterblij-
ven. Hun ruimte wordt gretig 
ingenomen door Marian de 
Vries-Truus Jansen, en Henk 
Graafsma-Theo Vijn. Er te-
kent zich een beeld af.

A-lijn: 1 Klaas de Groot-Pe-
ter Kossen 61,67%, 2 Ma-
rian de Vries-Truus Jansen 
59,17%, 3 Henk Graafsma-
Theo Vijn 57,50%;

B-lijn: 1 Jan Sinemus-Wim 
Weber 58,33%, 2 Tiny ten 
Hoeve-Aad Wijte 57,50%, 3 
Theo Huising-Pieter Andrin-
ga 55,42%;

C-lijn: 1 Henk Groen-Her-
man van Sambeek 66,67%, 2 
Riet Balster-Evert Rozemeijer 
52,78%, 3 Lia Hendrikse-Cor-
rie Nijsen 50,69%, 3 Anneke 
Pel-Karel Romkes 50,69%;

D-lijn: 1 Gerard Smit-Aad 
Stuijt 65,10%, 2 Laura Bos-
Annie Nijman 56,77%, 3 Toos 
Schalk-Jaap Schalk 54,38%

E-lijn: 1 Jaap Molenaar-
K;arin Tushuizen 68,23%, 2 
Jan van den Booren-Eddy 
Jansen 55,21%; 3 Will Grif-
fi th-Loes Apeldoorn 53,65%.
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Workshop tekenen 
en aquarel schilderen 

Uitgeest - Op zaterdag 8 
april verzorgt Joop de Beer, 
docent bij de stichting “de 
Nieuwe Kuil”, 
van 10.00 uur tot 16.00 uur, 
een workshop tekenen en 
aquarelleren in het Cultureel 
Centrum aan de Hogeweg in 
Uitgeest .
Bij aanvang van de workshop 
wordt u geïnformeerd over 
basisprincipes en materiaal-
gebruik bij het tekenen en 
aquarelleren. Hierna vervaar-
digt u, onder begeleiding, 
een aquarel van een, voor u, 
aansprekend onderwerp.
Voor deze workshop is geen 

aanleg benodigd, enkel en-
thousiasme is voldoende.
Indien u niet zelf over teken/
schildersmateriaal beschikt 
krijgt u alle benodigdheden 
verstrekt.
De deelnamekosten voor de-
ze workshop zijn 30 euro, 
dit is inclusief het benodig-
de materiaal en koffi e/thee 
gedurende de workshop. U 
dient enkel zelf een lunch-
pakket mee te brengen.
Info/aanmelding bij docent 
Joop de Beer, 0251-311348, 
e-mail: joop_de_beer@hot-
mail.com. Website: www.
joopdebeer.exto.nl.

Klaverjassen bij FC Uitgeest
Uitgeest - Op vrijdag 7 april 
organiseert supportersver-
eniging Geel/Groen weer een 
klaverjasavond in het club-
huis van FC Uitgeest. Begon-
nen wordt om 20.00 uur, de 
deuren van het clubhuis gaan 

een half uur eerder open. 

Er zijn weer mooie prijzen 
te winnen. Neem gerust uw 
buurman/buurvrouw mee om 
een gezellige kaartavond te 
hebben.



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

Activiteitenkalender 
april

Maandag  3, 10, 24:
09.00-10.00 uur:  Pilatus, 
tevens van 10.15-11.15 uur 
10.00-13.15 uur: Koffie-
Plus. 
10.00-12.00 uur: Biljartles 
dames
13.30-16.45 uur: Biljarten, 
bridge  
14.30-16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten 
Rode Kruis, ook verkoop, 
inl: 312712
Maandag 10 :
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
Maandag 3, 24:
10.00-12.00 uur:  Schrij-
verskring

Dinsdag 4, 11, 18, 25:
09.15-10.15 uur: Yoga
10.45-11.45 uur: Tai Chi
13.30-16.45 uur: Biljar-
ten, bridgen, klaverjassen 
(competitie)
Dinsdag 4:
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
Dinsdag 11:
13.30-15.00 en 15.00-
16.30: Computercursus
Excursie Huis van Loon 
Amsterdam, vertrek 09.15 
uur
Dinsdag 11, 25:
09.30-12.00 uur: Fotocur-
sus

Woensdag 5, 12, 19, 26:
09.30-10.15 uur en 10.45-
11.30 uur: Bewegen 60+ 
in de Klop, inl.: 310370
10.00-12.00 uur:  Koersbal
09.00-10.30 en 10.30-
12.00: Computercursus
13.30-16.45 uur:  Biljarten, 
klaverjassen
19.45-21.30 uur:  “Die 
Geestersangers” in Gees-
terheem, inl.: 313401
Woensdag 5:
15.00-16.30 uur:  Compu-
tercursus
14.00-16.30 uur: Bingo
Woensdag 12, 26:
09.30-11.30 uur: Hand-
werken

10.00-12.00 uur: Biljartles 
dames
13.30-15.30 uur: Kaarten 
maken
Woensdag 12:
14.00-16.30 uur: Tekenen/
schilderen
Woensdag 5, 19:
10.00-12.00 uur: Muziek 
maken
14.00-15.30 uur: Engelse 
conversatie
Woensdag 12:
stedenwandeling Dor-
drecht, vertrek: 9.07 uur 
Woensdag 19:
14.00-16.00 uur: Filmmid-
dag 
14.00-16.00 uur: Mode-
show
09.30-11.30 uur: Optreden 
muziekgroep

Donderdag 6, 13, 20:
Wandelen (1 of 2 uur): 
vertrek 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis 
09.30-12.00 uur:  Biljarten 
heren (beginners)
09.30-11.30 uur:  Beeld-
houwen/boetseren
13.30-16.45 uur:  Biljarten 
14.00-16.00 uur:  Rummi-
cub, scrabble en schaken
13.30-15.00 uur:  Fifty-fit 
Donderdag 6, 20:
09.30-11.30 uur:  Quilten
Donderdag 6:
09.30-11.30 uur: Work-
shop tablet
Donderdag 13, 20:
09.30-11.30 uur:  Vertel-
kring Uitgeest
09.30-11.30 uur:  3-di-
mensionaal (kaarten)
Donderdag 13:
10.00-11.30 uur:  Engelse 
conversatie
09.30-11.30 uur:  Theezak-
jes vouwen
Donderdag 20:
09.30-11.30 uur:  Repair 
Café

Vrijdag  7, 14, 21, 28:
13.30-16.45 uur:  Biljarten
09.15-10.15 uur en 10.15-
11.15 uur: Yoga (7 niet)
13.30-15.30 uur:  De Zin-
gende Zwanen 

De S.U.S. is bereikbaar van 
maandag  tot en met don-
derdag  van 9.00 tot 12.30 
uur en van 13.30 tot 16.00 
uur (vrijdag gesloten) in 
Dorpshuis de Zwaan.  

Voor informatie betref-
fende activiteiten van de 
S.U.S.:  tel.: 0251-319020, 
e-mail: s.u.s@inter.nl.net 
of kijk op de website: 
www.uitgeestersenioren.
nl.

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Het is april, het is nu weer langer licht en de temperatuur kruipt weer omhoog.Op 
een mooie dag is het zeer de moeite waard om eens een bezoekje te brengen aan een van 
de  vijf molens die staan op het Uitgeester grondgebied. Op de foto de Dorregeester, deze 
is op afspraak te bezichtigen. Molenaar Jan van Diepen is bereikbaar op 06-52145186. Fo-
to en tekst: Ger Bus

De column van Monique.....

Wij krijgen binnenkort een nieuwe poort. Onze huidige toegang tot de tuin is in verregaande 
staat van ontbinding. Aan de onderkant lijkt het alsof de muizen er systematisch van hebben 
zitten vreten. Dat is natuurlijk niet zo, althans ik heb nog nooit van een poortetend knaagdier 
gehoord. Mijn getalenteerde overbuurman tekende voor ons een nieuwe ingang. Nou hebben 
wij een oud huis en niets loopt hier recht. Dat is een dingetje waar rekening mee gehouden 
moet worden. Ieder ander zou daar zenuwachtig van worden of op z’n minst een keer be-
denkelijk over zo’n tekening gaan hangen maar in huize Teeling is dit niet het geval. Wij heb-
ben ongelofelijke mazzel. Ik heb namelijk een zwager, een gepensioneerd timmerman. Bui-
ten het feit dat hij een leuke zwager is waar ik bijzonder gezellige en inhoudelijke gesprek-
ken mee voer, kan hij erg goed timmeren. Dat doet hij zowel binnen als buiten met veel pas-
sie en schijnbaar gemak. Ik heb hem fluitend een buitenkeuken zien fabrieken waarbij re-
ken- en timmerwerk, goten maken en dakbedekking tot zijn expertise hoorden. Toen wij ooit 
een dakraam wilden, bekeek hij van binnenuit de plek, vroeg: “waar moet ie ongeveer?”, be-
steeg het dak en zette zonder aarzeling de zaag erin. Een waterpas moet je in een huis uit 
1910 volgens hem niet eens uit de gereedschapskist halen, heeft geen enkele zin. Dus ik heb 
er 100% vertrouwen in dat het goed komt. Het enige waar ik de laatste dagen over pieker is 
of de nieuwe hoogte hoog genoeg zal zijn. Hij wordt sowieso hoger om een aantal redenen. 
De buurtkatten roven in de lente alle nesten leeg en dat wil ik niet meer. Hoe lief die poezen 
in de steeg ook om mijn benen kronkelen, ze moeten wel aan de andere kant blijven. En een 
grotere hoogte zal voor notoire inbrekers beslist een extra obstakel zijn. Niet dat er ooit ie-
mand een poging heeft gewaagd want deze poort is al best hoog maar als we toch bezig zijn 
dan maar meteen een flink stuk de lucht in. Ik moet er niet aan denken zo’n onguur gebivak-
te meneer te ontwaren die brutaal mijn territorium betreedt. Ik doe onze poort altijd op slot 
zelfs als ik thuis ben. Zo houd je gespuis buiten. Alhoewel, mijn zus zat laatst thuis met haar 
dochter te lunchen toen deze tussen de happen door droogjes vroeg: “Eh mam… is het nor-
maal dat er een man over de schutting hangt bij de buren?” Tot haar ontsteltenis zag mijn 
zus een kerel met zwarte muts over de poort bij de buren bungelen. Terwijl de adrenaline 
door haar lijf joeg, vloog ze naar buiten en bulderde WÁT ZIJN WIJ AAN HET DOEN? Hun 
blikken kruisten elkaar en zij keek recht in de ogen van hun gezamenlijke, eeuwig trouwe en 
bijzonder leuke glazenwasser die de poort op slot vond.

Monique Teeling

Poort
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Close 2 Fire speelt in 
De Oude Keuken

Bakkum - Zondag 9 april 
treedt Close 2 Fire op in De 
Oude Keuken, een energiek 
singer-songwriters duo uit 
Castricum dat bestaat uit de 
vrienden Sjoerd en Patrick. 
Dit getalenteerde akoesti-
sche popduo speelt zowel ei-
gen muziek als covers in een 

eigen stijl. Relaxed en vrolijk 
met gebruik van twee stem-
men, verschillende gitaarpar-
tijen, mondharmonica en een 
voettamboerijn weten ze een 
zaal vol mensen te vermaken. 
Van 14.00 tot 16.00 uur op het 
terrein van Dijk en Duin, in-
gang aan de Zeeweg.

Toneellessen voor jeugd 
en voorstellingen Forento
Castricum - Forentokids 
worden ze genoemd, de kin-
deren die toneellessen krij-
gen van theatermaker en do-
cente Heleen van Wiechen. 
Forento heeft een toneelklas 
voor de starters en een pro-
ductieklas voor de gevorder-
den. 
De productieklas is al weer 
gestart. De groep heeft in fe-
bruari hun vorige lessen af-
gesloten met een voorstelling 
van Romeo en Julia in thea-
terzaal De Zwaan in Uitgeest. 
Op 12 april wil Heleen weer 
starten met de toneelklas. 
Tien lessen acteren en ter af-
sluiting een open les of mis-

schien een kleine voorstelling 
voor ouders en anderen. De 
lessen zijn op woensdagmid-
dag in de Kern. Informatie en 
aanmelden kan via: info@fo-
rento.nl. Ook voor jongeren 
en volwassenen zijn er mo-
gelijkheden. Forento is nu be-
zig met een familiestuk voor 
Koningsdag en gaat starten 
met een reprise van ‘Jacht-
boek van een jonkheer’ over 
het leven van Jonkheer Ge-
vers die in het Hof van Kijkuit 
heeft gewoond. De repetities 
starten begin mei en de voor-
stelling zijn half juli. De groep 
zoekt nog acteurs die hieraan 
mee willen doen.  

Parkeerplaats voor zwangere vrouwen

Castricum - Zwangere vrou-
wen kunnen sinds donder-
dag dichtbij parkeren bij 
duiningang Johanna’s Hof 
in Castricum. Duinbeheerder 

PWN en restaurant Johan-
na’s Hof hebben twee spe-
ciale parkeerplaatsen voor 
hen gerealiseerd naast de 
duiningang. Restaurant Jo-

hanna’s Hof bracht het idee 
in voor de speciale parkeer-
plaatsen. Marijke Dokter van 
het restaurant: ,,We krijgen 
veel jonge gezinnen op be-
zoek en kregen vaker dit ver-
zoek.” PWN, duinbeheerder 
en daarmee eigenaar van de 
parkeerplaats, steunde het 
initiatief. In eerste instantie is 
het een experiment tot okto-
ber 2017. PWN wil graag zien 
hoe zwangere bezoekers rea-
geren en of er voldoende van 
de plaatsen gebruik wordt 
gemaakt. 

Er wordt niet gecontroleerd 
of de parkeerplekken op de 
juiste manier worden ge-
bruikt, maar beide partijen 
hopen dat bezoekers er res-
pectvol mee om gaan.

Castricum - Op donderdag 
13 en 20 april kunnen be-
langstellenden in de biblio-
theek van Castricum deel-
nemen aan een tweedelige 

Workshop Windows in de bieb
workshop over Windows 10. 
Tijdens de workshop wordt 
stap voor stap uitgelegd hoe 
Windows 10 werkt en van 
welke handige functies men 

gebruik kan maken. De cur-
sus vindt plaats van 10.00 tot 
12.00 uur. 

Aanmelden kan via de agen-
da op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl of bij de klan-
tenservice in de bibliotheek.

Castricum - Vermoeidheid is 
een van de meest gehoorde 
klachten tijdens en na de be-
handeling van kanker. Her-
kenbaar? Een oncologisch 
fysiotherapeut is op donder-

Vermoeidheid 
bij kanker

dag 6 april van 10.00 tot 12.00 
uur aanwezig in ‘t Praethuys, 
Dorpsstraat 23. Aan de bij-
eenkomst zijn geen kosten 
verbonden. 
Aanmelden kan via info@
praethuys.nl of 072-5113644, 
maar is niet verplicht. ‘t 
Praethuys vindt elke eerste 
donderdagochtend van de 
maand plaats.

Mein Blind Date 
Mit Dem Leben

In de feelgoodfi lm Mein Blind 
Date mit dem Leben is een 
jongeman niet van plan om 
met minder volle teugen van 
het leven te genieten, on-
danks dat hij bijna niets meer 
ziet. 
Saliya staat op het punt zijn 
studie af te ronden en hoeft 
alleen nog maar stage te lo-
pen als het noodlot toeslaat: 

hij wordt opeens bijna blind. 
Desondanks slaagt hij erin 
een stageplek te bemachti-
gen in een luxehotel in Mün-
chen zonder dat iemand zijn 
visuele beperking doorheeft. 
Alleen zijn collega Max heeft 
hem door, maar besluit hem 
te helpen. Hoe lang kan hij 
volhouden dat er niets aan 
de hand is?

In dit nieuweavontuur van 
de Smurfen vindt Smurfi n 
een mysterieuze landkaart 
die naar het Verloren Dorp 
leidt. Samen met haar bes-
te vriendjes gaat zij op een 
spannende speurtocht door 

De Smurfen en 
het Verloren Dorp

het Verboden Bos, waar won-
derlijke wezens wonen. De 
Smurfen hopen het geheim-
zinnige Verloren Dorp te be-
reiken voordat de gemene 
tovenaar Gargamel het vindt. 
Op hun reis vol actie en ge-
vaar zetten de Smurfen koers 
naar de grootste ontdekking 
in de geschiedenis van de 
Smurfheid. In 2 en 3D.Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur  

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur  

woensdag 18.45 uur
Mein blind date mit dem leben

vrijdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur  dinsdag 20.00 uur

A United Kingdom
donderdag 20.00 uur

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 18.30 & 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Beauty and the Beast - 3D
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 13.30 uur  zondag 16.00 uur
Beauty and the Beast - 2D

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 21.00 uur

Het Verlangen
vrijdag 16.00 uur

Hidden Figures
vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.15 uur 

Lion
zondag 11.00 uur

Down to Earth
zaterdag & zondag 13.30 uur

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

zaterdag 16.15 uur
zondag 11.00 uur

De Smurfen en het verloren dorp 2D
woensdag 15.30 uur
Spokenjagers

Programma 6 april t/m 12 april 2017
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Castricum - Afgelopen week kende een paar warme dagen met een temperatuur van bijna 
20 graden. Donderdag toog Henk Hommes ‘s avonds naar het stille strand. ,,Een warme dag 
met bewolking, dan weet je dat de lucht fantastisch kleurt.” Natuurlijk had Henk zijn camera 
mee, hij maakte deze foto rond 20.00 uur.

Een plaatje van een plaatje

Zomersporten via de 
VolwassenenSportPas

Castricum - Iedereen van 
achttien jaar en ouder die in 
de gemeente Castricum of 
Heemskerk woont kan voor 
vijf euro (doorgaans) vier 
keer meetrainen bij een deel-
nemende sportvereniging. 

Meedoen kan met onder an-
dere Ju-Jitsu, hardlopen, 

mountainbiken, squash, ka-
rate, yoga, verschillende 
dans- en fi tnessvormen, vol-
leybal, zwemmen  en heel 
veel meer. Het volledige aan-
bod is te vinden op www.
sportservicekennemerland.
nl. Inschrijven kan van  8 tot 
en met 24 april, de  lessen 
starten half mei.

Castricum - Nu de nach-
ten weer warmer worden is 
de paddentrek weer op gang 
gekomen. Op weg naar het 
water om de eitjes af te zet-
ten, klampen mannetjespad-
den zich vast op de rug van 

een vrouwtje. De mannetjes 
laten pas weer los als de ei-
tjes, in snoeren en bevrucht 
door het mannetje, in het wa-
ter zijn afgezet. Deze foto is 
gemaakt door Wim Revers in 
zijn achtertuin.

Timothy naar WK Stacking
Castricum - De vijftienjarige 
Castricummer Timothy Ithur-
bure gaat Nederland verte-
genwoordigen tijdens de we-
reldkampioenschappen stac-
king in Taiwan. Op 11 april 
vertrekt de nummer twee 
van Nederland naar het Ver-
re Oosten om ons land op de 
wereldkaart stacking te zet-
ten. Om zijn reis te bekos-
tigen heeft hij nog wel wat 
sponsors nodig.
Stacking (stapelen), is een 
nieuwe sport. Twaalf speci-
ale plastic bekers, de Speed 
Stacks, moeten zo snel als 
mogelijk opgezet en afgesta-
peld worden. Dit jaar Timothy  
had een nieuwe act; hij los-
te geblinddoekt een rubik¹s 
cube op. Zijn eerste set be-
kers kreeg Timothy voor zijn 
twaalfde verjaardag nadat 
hij enthousiast was geraakt 
door een fi lmpje over stac-
king op Youtube. Aanvanke-
lijk deed een vriend van hem 
mee, maar die haakte af toen 
de vorderingen uitbleven. ,,In 
het begin breek je het ene na 
het andere record. Nu doe ik 
er soms maanden over om 
een tiende seconde sneller 
te gaan. Je hebt er veel ge-
duld en uithoudingsvermo-
gen voor nodig.”
Zijn klasgenoten zijn ver-

deeld over de prestaties van 
Timothy: ,,Sommigen vinden 
het een beetje merkwaar-
dig wat ik doe maar omdat 
ik er zo goed in ben, vinden 
de meesten het ook wel vet. 
Anderhalf jaar lang was ik de 
beste van Nederland maar 
sinds een tijdje is er een jon-
gen van dertien die net iets 
sneller is dan ik. Die concur-
rentie is heel stimulerend, 
want ik baal ervan en doe er 
alles aan om die eerste plek 
weer te veroveren.” Wie hem 
wil sponsoren kan dat doen 
door een bijdrage te stor-
ten op IBAN NL 70 INGB 
0681854731 t.n.v. T.Ithurbure.

Met gids naar Oer-IJ

Castricum - Met ingang van 
april is het mogelijk met een 
gids mee te gaan het Oer-IJ 
gebied in. Dat kan elke week; 
op woensdagmiddag is er 
een fi etstocht en op zondag-
middag een wandeling. Er is 
ook een arrangement waar-
bij de buitenexcursie wordt 
gecombineerd met een mu-
seumrondleiding in Huis van 
Hilde en een lunch in het mu-
seumrestaurant.
Het afgelopen jaar zijn de 
Oer-IJ gidsen opgeleid. Zo¹n 
vijftig mensen uit de regio 

hebben de cursus met suc-
ces gevolgd. Zij kunnen nu 
veel vertellen over de ont-
staans- en bewoningsge-
schiedenis van het groene 
gebied in de driehoek Alk-
maar, Zaanstad, Velsen. 
Daar stroomde tot aan het 
begin van de jaartelling het 
Oer-IJ, een noordelijke zij-
tak van de Rijn die bij Castri-
cum in zee uitmondde. In het 
landschap is daar nog veel 
van terug te zien. Er is on-
derweg ook aandacht voor 
de bijzondere natuurwaar-

den van het gebied, nergens 
in Nederland is de natuur zo 
gevarieerd. Verder staan de 
gidsen stil bij de sporen van 
opmerkelijke menselijke ac-
tiviteiten uit het verleden die 
hier zijn achtergebleven. 

Naast regulier fi etstochten 
en wandelexcursies is het 
ook mogelijk een gids te be-
stellen voor een ‘eigen’ rond-
leiding met collega’s, vrien-
dengroep of in familiever-
band. Dat kan in principe op 
elke gewenste dag. Ook bij 
de invulling van zo’n maat-
werk-arrangement zijn er le-
gio mogelijkheden. De start-
plaats voor de fi etstochten en 
wandelingen is altijd bij Huis 
van Hilde, achter het station 
Castricum. Meer informatie 
op de website www.oer-ij.eu. 
Bellen kan ook naar Huis van 
Hilde: telefoon 023-5143247. 
De excursies die worden 
aangeboden staan los van 
het wandelevenement de 
Oer-IJ Expeditie op 25 mei. 
Die dag wordt samen met 
Le Champion georganiseerd. 
Wie daar meer over wil we-
ten kijkt op de website oerij-
expeditie.nl .
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The Frogs treden op bij 
jubileum Vitesse ‘22

Castricum - Het in 1922 op-
gerichte Vitesse ’22 viert dit 
jaar haar 95-jarig bestaan. 
Om het jubileum luister bij te 
zetten en alvast de opmaat 
te geven voor het 100-jarig 
bestaan over vijf jaar, wor-
den er in het weekend van 
12, 13 en 14 mei tal van ac-
tiviteiten georganiseerd op 
sportpark De Puikman. De 
aftrap op vrijdagavond mag 
er zijn. Supportersvereniging 
Blauw Zwart biedt een op-
treden aan van oude beken-

den. Niemand minder dan 
The Frogs zullen op vrijdag-
avond 12 mei hun opwach-
ting maken in de feesttent 
op sportpark De Puikman. De 
band die in de jaren 60 van 
de vorige eeuw furore maak-
te en de zaal van hotel Borst 
menigmaal op zijn kop zet-
te, zal dat nu gaan doen met 
de feesttent op De Puikman 
vanaf 20.00 uur. Iedereen van 
18 jaar en ouder is welkom 
om het feest met Vitesse mee 
te vieren, de entree is gratis. 

Hortus Bulborum op tv

Limmen - De historische 
bloembollentuin Hortus Bul-
borum, die per 6 april haar 
poorten weer opent voor het 
publiek, is op dinsdag 11 
april om 19.50 uur te zien in 
het tv-programma Binnenste 
Buiten op NPO 2. 
In het najaar van 2016 zijn de 
duizenden verschillende tul-
pen, narcissen, hyacinten en 
Fritillaria met zorg geplant 
en op dit moment staat er al 
veel in bloei door de mooie 
voorjaarsdagen van kort ge-
leden. In deze tuin wordt de 
historie van de bloembol-
len bewaard vanaf het pril-
le begin in 1595, de tulpen-
windhandel en de moderne-
re soorten uit de vorige eeuw 
die nu geen deel meer uit-
maken van het handelssor-

timent. De bloembollencul-
tuur, en met name de hybri-
disatie en het kruisen van di-
verse kleuren, is een weten-
schap op zich geworden. Ook 
wordt er veel stuifmeel van 
oude rassen gebruikt om de 
sterke en goede eigenschap-
pen van de vervlogen soorten 
over te brengen in nieuwe 
soorten. Het is mogelijk om 
met groepen een persoon-
lijke rondleiding aan te vra-
gen, dat kan in diverse talen. 
Voor een bedrag van 25 euro 
is men donateur en het ge-
hele seizoen vrij toegang. De 
tuin van de Hortus ligt in de 
museale hoek nabij de pro-
testantse kerk en De Oude 
School waar exposities over 
bloembollen te zien zijn. Fo-
to: Peter van Renen.

Castricum - Op dinsdag 11 
april is het Alzheimer Trefpunt 
in Castricum. Het onderwerp 
is ‘Dementie, wat doet het 
met je relatie?’ Als de partner 
dementie heeft verandert de 
relatie ingrijpend. Er komen 
steeds meer zorgtaken bij 
en het is niet meer mogelijk 
om alles op dezelfde manier 
te overleggen. Dit is ook het 
geval als een van de ouders 
een vorm van dementie krijgt. 
De gelijkwaardigheid en we-
derkerigheid in de relatie zul-
len langzaam maar zeker 
verdwijnen. Dat vraagt nogal 
wat van het aanpassings- en 
incasseringsvermogen. Hoe 
moet men omgaan met deze 
veranderende relatie? 

Gespreksleider Essy Fera-
res gaat hierover in gesprek 
met een ervaringsdeskundi-
ge. Het Alzheimer Trefpunt 
wordt gehouden in Servcice-
fl at Sans Souci, Sans Souci 
113, Castricum. Het program-
ma start om 19.30 uur. Ieder-
een is welkom. Aanmelding 
vooraf is niet nodig.

Dementie
en de relatie

Castricum - Accordeonver-
eniging BCAC verzorgt za-
terdag 8 april voorjaarscon-
cert. Het instaporkest onder 
leiding van Guus Hendriks 
bijt het spits af. Na de pauze 
treedt het A-orkest onder lei-
ding van Guus Wanders op. 
Het concert vindt plaats in de 
Vredevorstkerk, Laan der Ne-
derlanden 152, in Beverwijk. 
Aanvang 20.00 uur.

Concert met 
accordeons

Castricum - Op vrijdag 14 
april houdt IVN Afdeling 
Midden Kennemerland in sa-
menwerking met Camping 
Geversduin een avondexcur-
sie voor volwassenen en kin-
deren. 
Arend de Jong neemt be-
langstellenden mee op zoek 
naar de bosuil. Als het weer 
meezit is het mogelijk op de-
ze avond vleermuizen op te 
sporen met een speciale bat-
detector. Trek onopvallen-
de kleding aan die niet te-
veel lawaai maakt want dat 
verstoort de dieren. Aanmel-
den bij de receptie van Cam-
ping Geversduin, Beverwij-
kerstraatweg 205. Het vertrek 
is om 20.30 uur vanaf de re-
ceptie.

Samen op zoek 
naar bosuilen

Repair Café in Bakkerij 
Castricum - Het Repair Ca-
fé vindt plaats op zaterdag 
8 april in De Bakkerij aan 
de Dorpsstraat 30. Iedereen  
kan langskomen voor repa-
raties aan textiel, van stof en 
gehaakt/gebreid. De textiel-
vrijwilligers vinden het ook 
leuk om adviezen te geven 

bij haak- of breiwerk. Verder 
kan men hulp krijgen bij het 
repareren van kleine elektri-
sche en huishoudelijke ap-
paraten. Ook is er advies bij 
computerproblemen en bij 
fi etsreparaties. De openings-
tijden van het Repair Café 
zijn 13.00 tot 16.00 uur. 

Gratis tekenpas
Regio - Het is Tekenweek. 
Deze kleine beestjes kun-
nen voor veel ellende zorgen. 
Jaarlijks lopen ruim 1 miljoen 
mensen een tekenbeet op. 
Landschap Noord-Holland 
stelt 10.000 gratis tekenpas-
sen beschikbaar voor ieder-
een die naar buiten gaat. 
Deze pas is een effectief pre-
ventiemiddel dat besmetting 

door een teek kan beperken.  
Een tekenpas blijkt nog altijd 
een van de beste en meest 
veilige manieren te zijn om 
een teek te verwijderen. 
Dankzij het handige credit-
cardformaat is de tekenpas 
makkelijk mee te nemen in 
de portemonnee. 
Inwoners van Noord-Holland 
kunnen de pas vóór 14 april 
aanvragen op landschap-
noordholland.nl/tekenpas.

Kunststof kozijnen 
winnen aan populariteit

Heemskerk - Steeds meer 
mensen overwegen de aan-
koop van kunststof HBI-ko-
zijnen wanneer de oude ko-
zijnen aan vervanging toe 
zijn. De nieuwe generatie 
kunststof kozijnen is zowel 
kwalitatief als esthetisch na-
genoeg gelijk aan houten ko-
zijnen. Het is dan vooral de 
lage onderhoudsgevoelig-
heid van de kunststof kozij-
nen die doorslaggevend is bij 
het maken van de keuze.

Bij Hummel Kozijnen & 
Wooncomfort zijn de moge-
lijkheden op het gebied van 
kunststof kozijnen de afge-
lopen jaren sterk uitgebreid. 
De kwaliteit en uitstraling zijn 
sterk verbeterd, maar ook is 
bijvoorbeeld de milieuvrien-
delijkheid van kunststof ko-
zijnen niet minder dan die 
van houten kozijnen. Dat 
komt zowel door het zorg-
vuldige productieproces en 
het feit dat kunststof kozij-
nen niet meer geschilderd 
hoeven te worden, maar ook 
door de lange levensduur 
van ongeveer 75 jaar. Boven-
dien zijn de kunststof kozij-

nen zeer inbraakbestendig. 
Ze worden geleverd met vei-
ligheidsbeslag volgens het 
politiekeurmerk. Onderzoek 
heeft aangetoond dat de in-
braakgevoeligheid van een 
woning hierdoor met ruim 
90% afneemt.

Dakkapellen
Met een dakkapel aan de 
voor- of achterzijde van een 
woning wordt extra veel 
ruimte gecreëerd. Zolderver-
diepingen of andere ruimtes 
onder een schuin dak wor-
den vaak slechts als opslag-
ruimte gebruikt, maar kun-
nen met een dakkapel wor-
den omgetoverd tot volwaar-
dige extra slaapkamer. Het 
plaatsen ervan gebeurt in 
slechts één dag! Hummel Ko-
zijnen & Wooncomfort ver-
zorgt desgewenst ook de 
volledige betimmering van 
de woning. Het bedrijf levert 
topkwaliteit sinds 1996 en 
staat bekend om de klant-
vriendelijke dienstverlening 
en betrouwbare adviezen. 
Kom langs in de showroom 
(Lijnbaan 44a te Heemskerk) 
of bel: 0251 234484.
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Overgrootmoeder leerling 
Clusius vertelt over WOII
Castricum - Klas 2k1 van 
het Clusius College Castri-
cum heeft les gehad over 
WOII. Bijzonder was de aan-
wezigheid van de overgroot-
moeder van klasgenoot Floor 

van Oosten. Deze 96-jarige 
dame heeft 45 minuten ver-
teld over haar jeugd tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in 
Limburg. 
Het was haar eerste keer 

voor de klas en ze vond het 
ontzettend belangrijk en leuk 
om haar verhaal te vertellen.  
En de leerlingen? Die luister-
den heel aandachtig en wa-
ren muisstil. 

Laatste kaarten voor 
Castricum’s Got Talent

Castricum - ,,Het dak gaat 
eraf!” Dat voorspelt Maurits 
Hazeleger, één van de talent-
volle jongeren die meedoen 
aan Castricum’s Got Talent 
op zaterdag 8 april in thea-
ter Koningsduyn in Geester-
hage. Meer dan de helft van 
de kaarten is reeds verkocht, 
maar er zijn nog kaarten be-
schikbaar.

Naast Maurits doen ook Yara 

Twisk en Merel van den Berg 
mee aan de talentenjacht. 
Het dansduo won twee we-
ken gelden de derde prijs tij-
dens een landelijke hiphop-
wedstrijd in Badhoevedorp.

Eline Mensink en Lonneke 
Wevers vormen samen ook 
een tweetal. De bijzondere 
stem van Lonneke en het fi j-
ne gitaarspel van Eline staan 
garant voor een intiem optre-

den. Naast deze talenten zijn 
ook Anna Nijmeijers, Teun 
Toonen, Jennifer van de San-
de, Emma la Croix, Close 2 
Fire, Esmee Greveling, Rurino 
Doi en Maaike Huisinga te 
zien tijdens de talentenshow 
voor het goede doel. Alle op-
tredens zijn live te volgen via 
Castricum TV.
Tickets kosten tien euro per 
stuk. 

Dit bedrag gaat volledig naar 
Stichting Muziekids. Kijk voor 
meer informatie op www.ro-
tarycastricumkennemerland.
nl. Of bestel direct via castri-
cumgottalent@gmail.com.

En weer ongeslagen kampioen
Castricum - Zondag was het 
dan zover. Na vijftien wed-
strijden ongeslagen te zijn 
moest de thuiswedstrijd te-
gen Haarlem-Kennemerland 
ook met winst worden af-
gesloten door Vitesse 9 om 

zichzelf kampioen te noe-
men. En dat gebeurde onder 
toeziend oog van vele toe-
schouwers. 
Op een zonovergoten Puik-
man werd tegenstander 
Haarlem-Kennemerland met 

5-1 verslagen en was het 
kampioenschap een feit. Het 
was de tweede keer op rij 
dat de ploeg kampioen werd 
en na de zevende en zesde 
speelt team volgend seizoen 
in de vijfde klasse.

En weer ongeslagen kampioen

Verkeersexamen groep 7
Castricum - Op 11 en 12 
april verzorgt Veilig Verkeer 
Nederland in samenwerking 
met de Fietsersbond en een 
aantal ouders het praktisch 
verkeersexamen. Alle scho-
len in de gemeente doen 
mee, in totaal 241 leerlingen 
mee. Het examen start en 
eindt op de Brink. 
VVN stimuleert kinderen en 
ouders te oefenen voor het 
VVN Verkeersexamen en 
wijst ouders op hun verant-
woordelijkheid voor de ver-
keersopvoeding. De kinde-

ren doen op 6 april het lande-
lijk theorie-examen. De rou-
te van het praktisch examen 
is uitgezet over ongeveer drie 
kilometer en komt overeen 
met de dagelijkse werkelijk-
heid. Tijdens deze route let-
ten diverse controleposten 
op onder andere het stoppen 
voor verkeerslichten, het ver-
lenen van voorrang, het aan-
geven van de richting en het 
veilig deelnemen aan het ver-
keer. In de week van het exa-
men wordt op school de fi ets 
gekeurd. 

Geen brood voor Kate en Mary
Castricum - Sinds kort heeft het Clusius College Castricum 
haar eigen schapen op het weilandje aan de Oranjelaan. Het 
zijn twee ooien van zo’n tweeënhalve maand oud. Ze  zijn 
van het ras Hampshire Down dat oorspronkelijk uit Enge-
land komt. Vandaar dat deze dames de namen Kate en Ma-
ry hebben gekregen. Mary is de grootste. De school vraagt 
de beestjes niet te voeren, zeker geen brood. Daar kunnen ze 
erg ziek van worden.

KidsVakantieCocktail 
Castricum - De KidsVakan-
tieCocktail (KVC) is al jaren 
een begrip in de CAL ge-
meente met veel verschil-
lende sportieve, creatieve 
en vrijblijvende kinderactivi-
teiten. Denk aan tumbling-
baan springen, vlotten bou-
wen, wandklimmen, kindery-
oga, mountainbiken, speur-
tocht, insectenhotel knutse-
len, jazzdance, tafeltennis, 
speelgoedmarkt, ganzenbord 
zwemmen. Het is de manier 
voor kinderen en hun ouders 
om via de KidsVakantieCock-
tail kennis te maken met de 
verschillende organisaties en 
verenigingen in Castricum, 

Akersloot en Limmen.
De voorbereidingen van de 
KidsVakantieCocktail zijn in 
volle gang. Om een goede 
variatie aan activiteiten aan 
te bieden worden alle orga-
nisaties en verenigingen uit-
genodigd om mee te doen 
met een activiteit voor kin-
deren van twee tot en met 
twaalf jaar in de zomervakan-
tie, die van 21 juli tot en met 1 
september is. De dames van 
KidsVakantieCocktail, Anne-
Marie Sjardin (rechts) en Na-
talie van der Kolk hebben er 
zin in. Bij vragen of meer in-
formatie mail naar KVC.Cas-
tricum@gmail.com.
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Onderlinge wedstrijden bij Unitas
Uitgeest - Zaterdag werden 
de jaarlijkse onderlinge wed-
strijden bij turnvereniging 
Unitas gehouden in sport-
hal de Meet. 35 selectieturn-
sters stonden om 09.15 uur 
klaar voor hun wedstrijd en 
allemaal hebben ze het beste 
uit zich zelf gehaald en mooie 
oefeningen laten zien. 
De uitslag van de selectie-
turnsters: 
Senioren: 1. Annemarie den 
Boer 2. Evelien Schouten 3. 
Adaja Plinck, Junioren: 1. Eli-
na Muijskens, 2. Zoe Guit 3. 
Jamie Beentjes, Jeugd: 1. Sil-
via Berkhout 2. Isa Timmer-
mans 3. Linda den Boer. Pu-
pillen 2: 1.J ulia de Wildt 2. 
Marit Mulder 3. Dena Hou-
rik en Sterre Bakker. Instap/
pupillen: 1. Iris de Ruijter 2. 
Puck Hessels 3. Pip Loose.

Dit jaar was er weer een lo-
terij, met vele mooie en leu-
ke prijzen, beschikbaar ge-
steld door de Uitgeester On-
dernemers.
Unitas bedankt via deze weg 
de ondernemers voor hun 

sponsorbijdrage:
Aannemersbedrijf Piet Put-
ter – Bas Putter Loodgieters-
bedrijf – Martens keukens 
en haarden – Facta – Hou-
rik installatietechniek B.V. 
– Bouwbedrijf van der Eng 
– Groen finance BV – Bad 
boys brand – Cor Jongejans 
– ENK software – Paul Stam-
bouw – Sjaak Jonker Electra 
– Zonstijl – Aannemersbedrijf 
Ruud Martens – Berkhout 
Electrotechniek.

Om 12.00 uur mochten de 
Jong Talent en recreatie turn-
sters laten zien waar ze de 
afgelopen tijd hard voor ge-
traind hadden. En wat was 
het gezellig tijdens deze 
wedstrijd. De tribune zat he-
lemaal vol met enthousias-
te ouders, opa’s, oma’s, fa-
milie en vrienden. Alle turn-
sters hebben goed hun best 
gedaan en gingen naar huis 
met een medaille. 

Ook de 2 G-gym turnsters 
hebben meegedaan aan hun 
eerste onderlinge wedstrijd 

en ze hebben ontzettend ge-
noten van deze dag.

De uitslag van de Jong Ta-
lent: 1. Elles Neeft 2. Nikki 
Severijnse 3. Joanna Putter.
De uitslag van de vrijdag-
middag: Groep 1: 1. Emma 
van Geenen 2. Fien van de 
Vlugt 3. Maaike Rol en Emi-
ly Groot. Groep 2: 1. Meike 
van Zutphen 2. Anouk Valke-
ring 3. Dunya Cleeren, Groep 
3: 1. Isabel Carvalheira 2. Isa 
Groen 3. Britt Putter en Ce-
line Leyen, Groep 4: 1. Amy 
Leeflang 2. Ciska de Boer.
De uitslag van de Maan-
dagmiddag: Groep 1: 1.Oli-
va Wielinga 2. Julia Joustra 
3. Kriss Birringer, Groep 2: 1. 
Amy Terluin 2. Anouk Duin 
3. Luna Bloedjes, Groep 3: 1. 
Michelle Peeperkoorn 2. Ele-
na Bruschweiler 3 . Fabien-
ne Woudstra. Groep 4: 1.Tes-
sa Buscop 2. Amy Kalfsvel 3. 
Robin van Baaren

Het was een zeer geslaagde 
dag met allemaal leuke wed-
strijden.

B E Z O R G E R
VAN DE MAAND

BEZORGER VAN DE MAAND

Iedere week weer wordt de Uitgeester Courant bij u 
langs gebracht door een van onze bezorgers. Wie zijn 
zij? 

Uitgeest - Kaj Bruin is 14 
jaar en brengt al sinds vo-
rig jaar april de Uitgeester 
Courant rond in de buurt van 
de Wiekenlaan. Het zijn 350 
kranten die bij hem thuis in 
pakketten worden afgele-
verd. Zijn vriend Wouter-Jan 
brengt De Uitgeester rond en 
daar hebben de jongens het 
volgende systeem op gevon-
den. Ze lopen vrijwel dezelf-
de wijk maar Kaj loopt twee 
straten meer. Dus wacht hij 
woensdag tot 16.30 uur en 
samen met Wouter-Jan ver-
deelt hij dan de straten. Het 
kost hen ongeveer een uur 
en die twee extra straten 
van Kaj nog een half uur. 

Deze vwo student zit mo-
menteel in de derde klas en 
hoopt in de toekomst archi-
tect te worden. Als hij naast 
zijn studie tijd over heeft dan 
zit hij graag te gamen maar 
hij speelt ook al een behoor-
lijke tijd basketbal bij de Lake 
City Players wat hij heel leuk 
vindt. Het geld dat hij ver-
dient met rondbrengen van 
de Courant zet hij op een re-
kening want als hij later een 
huis wil kopen, kan dat zo-
maar van pas komen. 
Kaj denkt tot zijn vijftiende de 
krant rond te brengen en dan 
hoopt hij werk te krijgen bij 
een supermarkt in het dorp. 
(Monique Teeling)

Uitgeest - Team 1 van TT-
VU kreeg bezoek uit Haar-
lem van Spaarne 6. Billy Fa-
tels begon de avond sterk, 
en won de eerste partij in 
drie games waarvan de laat-
ste met 11-0. Alleen de laat-
ste partij verloor Billy. René 
van Buren had ook een top 
avond en leverde de span-
nendste partijen. Zijn laatste 
partij speelde hij in 5 games 
en altijd met 2 punten ver-
schil (behalve een) werd er 
gewonnen/verloren. 
René was mentaal heel sterk 
bezig. 
Patrick Rasch was de-
ze avond niet te verslaan en 
zorgde voor de meeste pun-
ten voor Uitgeest, die met 8-2 
wonnen.

Team 2 speelde tegen GSV 
Heemstede 2. Marijn van 
Kampen stapte als eerste aan 
tafel en had een lastige te-
genstander, maar zijn twee-
de partij verliep beter ook al 
kwam hij twee games ach-
ter te staan, hij wist het om te 
keren en te winnen. Ook de 
dubbel met Dennis Janssen 
was een succes. Dennis was 
weer de sterkste speler de-
ze avond en won zijn eerste 
twee partijen met die onge-
lofelijk harde smash van hem 
en de derde net niet. Pim 
Koelman is het laatste hulp-
middel als het team te kort 
komt en speelt vrij weinig de-
ze dagen. Hij zorgde welis-
waar voor een punt voor de 
eindscore en heel veel zweet 

     Tafeltennisnieuws

bij de tegenstanders. 5-5 was 
de eindstand..

Team 3 reisde af om tegen 
Amstelveen 7 te vechten. 
Huib van Leeuwen serveer-
de als eerste en zag het eer-
ste puntje aan zich voorbij 
gaan. Zijn andere twee sets 
waren zeer wisselvallig en 
werden eerlijk verdeeld met 

de tegenstander. Antoine 
van der Spek was in vorm en 
wist twee enkels en de dub-
bel samen met Peter Middel 
te winnen. Peter liet ook maar 
één set liggen en zorgde voor 
twee punten. 4-6 voor Uit-
geest.

In de DUOcompetitie werd 
Uitgeest 1 met 5-0 afgestraft. 

Rob de Boer en Marcel Cou-
wenberg wisten niet wat hun 
overkwam. 
Uitgeest 2 heeft het geluk-
king niet zo slecht gedaan. 
Wel 3-2 van HTC 4 in Hoofd-
dorp verloren. Michel Switser 
en Peter Middel hebben bei-
de het puntje tegen de zwak-
kere tegenstandster weten te 
winnen. (Billy Fatels)

















5 april 201722

Woensdag 5 april
Jongens:
FC Uitgeest JO16:1 Houten JO16-1  19:30
FC Uitgeest JO8:1 Castricum JO8-1  18:00

Vrijdag 07 april
FC Uitgeest 35+ 1 bij SDOB  20:00
FC Uitgeest VR1 35+ 1 bij Zwanenburg  20:00

Zaterdag 8 april
Jongens:
FFC Uitgeest JO17:1 Zaanlandia JO17-1  14:30
FC Uitgeest JO17:3 Kolping Boys JO17-3  14:30
SVA JO17-3 FC Uitgeest JO17:4  12:30
FC Uitgeest JO16:1 WSV 30 JO16-2  12:45
FC Uitgeest JO16:2 Blokkers De JO16-2  14:30
FC Uitgeest JO15:1 Zwanenburg JO15-1  12:30
FC Uitgeest JO15:3 Adelbert St JO15-1  09:00
V.V. Bergen JO15-4 FC Uitgeest JO15:4  09:00
FC Uitgeest JO14:1 Always Forward JO14-4  12:45
FC Uitgeest JO13:1 Bloemendaal JO13-1  10:30
AFC 34 JO13-3 FC Uitgeest JO13:2  12:15
Jong Holland JO13-3 FC Uitgeest JO13:3  08:45
Egmondia JO13-2 FC Uitgeest JO13:4  11:00
SVW 27 JO12-2 FC Uitgeest JO12:1  10:15
KFC JO12-4 FC Uitgeest JO12:2  11:00
FC Uitgeest JO11:1 Velsen JO11-1  13:00
FC Uitgeest JO11:2 Koedijk JO11-2  11:30
LSVV JO11-2 FC Uitgeest JO11:3  08:45
Koedijk JO11-11 FC Uitgeest JO11:4  10:00
DTS JO11-2 FC Uitgeest JO11:5  08:45
FC Uitgeest JO11:6 Kwiek 78 JO11-2  11:30
FC Uitgeest JO11:7 Castricum JO11-5  11:30
AFC 34 JO10-1 FC Uitgeest JO10:1  10:15
FC Uitgeest JO10:2 Zaandijk JO10-1  09:00
Duinrand S JO10-1 FC Uitgeest JO10:3  09:00
FC Uitgeest JO10:4 Wherevogels De JO10-6  09:00
FC Uitgeest JO9:1 Alcmaria Victrix JO9-1  10:15
Koedijk JO9-2 FC Uitgeest JO9:2  08:45
FC Uitgeest JO9:3 Hugo Boys JO9-1  10:15
BOL JO9-2 FC Uitgeest JO9:5  09:00
FC Uitgeest JO9:6 HSV JO9-5  10:15
FC Uitgeest JO8:1 Monnickendam JO8-1  09:00

FC Uitgeest JO8:2 Wherevogels De JO8-5  10:15
FC Uitgeest JO8:3 KSV JO8-2  09:00
RCZ JO8-2 FC Uitgeest JO8:4  08:45
Foresters de JO8-3 FC Uitgeest JO8:5  08:45
FC Uitgeest JO7:1 . 08:45
FC Uitgeest KB1 . 09:00

Meisjes:
Kolping Boys MO17-1 FC Uitgeest MO17:1  15:00
Foresters de MO17-1 FC Uitgeest MO17:2  13:15
FC Uitgeest MO15:1 Winkel MO15-1  10:45
Kolping Boys MO15-3 FC Uitgeest MO15:2  15:00
FC Uitgeest MO13:2 Koedijk MO13-2  09:00
Limmen MO11-1 FC Uitgeest MO11:1  09:00
FC Uitgeest MO11:2 Foresters de MO11-2  11:30
G-team:
WMC G3 FC Uitgeest G1  12:30
FC Uitgeest JG1 toernooi bij FC Uitgeest  14:00

Zondag 09 april
Senioren:
ZAP 1 FC Uitgeest 1  14:00
Hercules 2 FC Uitgeest 2  11:00
Rijp (de) 2 FC Uitgeest 3  12:00
Vitesse 22 4 FC Uitgeest 4  11:00
FC Uitgeest 5 Foresters de 5  10:30
FC Uitgeest 6 Vitesse 22 6  13:00
Hercules Zaandam sc 8 FC Uitgeest 7  14:00
Meervogels 31 5 FC Uitgeest 8  11:00
FC Uitgeest 9 KSV 5  12:45
FC Uitgeest 12 FC Uitgeest 10  10:30
ADO ‘20 10 FC Uitgeest 11  10:00
FC Uitgeest 12 FC Uitgeest 10  10:30
FC Uitgeest 13 Kon. HFC 8  13:30

Dames:
ST WSV 30/Jisp VR1 FC Uitgeest VR1  12:00

Junioren:
FC Uitgeest JO19:2 Kolping Boys JO19-3  10:30
Jong Holland JO19-1 FC Uitgeest JO19:3  12:30
Alliance 22 JO19-4 FC Uitgeest JO19:4  12:15
FC Uitgeest JO19:1 Swift JO19-1  10:00

Stormvogels weer met 
beide voeten op de grond
Uitgeest - Zondag stond 
in het teken van de hervat-
ting van de veldcompetitie. 
Na een succesvol micro-sei-
zoen waarbij Stormvogels 
het kampioenschap behaal-
de was het nu van belang 
om punten te pakken en is 
de doelstelling om niet te de-
graderen. Tegenstander was 
DKV Victoria, die op de rang-
lijst niet veel hoger staat dan 
de Uitgeesters. Trainer/coach 
Ton van Duijn was vooraf op-
timistisch over de kansen van 

zijn ploeg, maar kwam be-
drogen uit.
Stormvogels kwam oor-
spronkelijk op achterstand 
in de tweede minuut, maar 
wist dat vrijwel direct om te 
buigen naar een 2-1 voor-
sprong door scores van Ward 
Betjes en Eveline Nootebos.   
Geen van beide ploegen 
had een daadwerkelijk over-
wicht waardoor het een ge-
lijkopgaande wedstrijd was 
met scores om en om. Welis-
waar geen doelpuntrijk spek-

     Korfbalflits
       Stormvogels

Demi Erkelens staat klaar om een vrije bal te nemen

takel, maar wel enerverend.  
Bij een stand van 5-5 in de 
28e minuut was het routi-
nier Gerard Valkering die zijn 
ploeg op een 6-5 voorsprong 
bracht. De Uitgeesters hiel-
den deze vast tot aan de rust 
en konden tevreden zijn met 
het vertoonde spel. Van Duijn 
benadrukte tijdens de onder-
breking dat het verzuimen 
van het benutten van kansen 
het grootste obstakel was. 
Accent op de aanval houden 
was dan ook het credo.
De tweede helft vertoonde 
aanvankelijk hetzelfde spel-
beeld als de eerste. Beide 
ploegen wisten om en om tot 
scoren te komen, ware het 
dat nu de bezoekende ploeg 
vaker aan de goede kant van 
de score bleef.  Het kantel-
punt kwam in de 12e minuut. 
Stormvogels keek op dat mo-
ment tegen een 10-11 ach-
terstand aan, maar kreeg een 
ultieme kans op de gelijkma-
ker in de vorm van een straf-
worp. Deze werd op onfor-
tuinlijke wijze gemist, waar-
na DKV gedurende 10 mi-
nuten vleugels kreeg. In dit 
tijdsbestek liepen zij uit naar 
een 10-15 voorsprong, een 
gat dat onze dorpsgenoten 
niet meer konden dichten in 
de resterende speeltijd.   Een 
teleurgestelde Van Duijn zag 
zijn ploeg uiteindelijk met 
15-20 onderuit gaan. Na de 
euforie van het zaalseizoen 
staat Stormvogels weer met 
beide voeten op de grond 
en zal lijfsbehoud  in de der-
de klasse het hoogst haalba-
re zijn.

Stormvogels F1 wint 
bij competitiedebuut

Uitgeest - Zaterdag was een 
bijzondere dag voor de jong-

ste jeugd van Korfbalvereni-
ging Stormvogels.

De allerkleinsten, variërend in 
leeftijd van 5 tot 7 jaar speel-
den hun allereerste compe-
tiewedstrijd op eigen terrein. 
Tegenstander was Oran-
je Nassau uit Amsterdam.  
Met veel energie en passie 
speelden deze talenten van 
de toekomst een spannen-
de partij.  Daan van Duijn 
wist een prachtig doelpunt 
te maken en dit werd uitbun-
dig gevierd.  Beide ploeg-
jes speelden op de aanval en 
wisten mooie combinaties te 
maken. Het spelplezier spat-
te er vanaf.  Stormvogels wist 
nog een keer te scoren, deze 
keer was Quiryn Oldenbur-
ger trefzeker  en met een 2-0 
voorsprong raakten de toe-
schouwers in extase.  Tegen 
het einde van de wedstrijd 
wist Oranje Nassau ook nog 
een keer te scoren, maar het 
mocht de pret niet drukken. 
Het F1 team van Stormvogels 
had gewonnen! 
Ben je ook enthousiast over 
korfbal en wil je een keer 
vrijblijvend meetrainen, neem 
dan contact op met Nico Mo-
lenaar via 06-51218643.

Mooie dag om te trainen
Uitgeest - Het was druk af-
gelopen zondag in de dui-
nen. Het was dan ook prach-
tig weer voor een wande-
ling. Voor de meeste men-
sen puur ontspanning maar 
voor deze groep Uitgeesters 
meteen een training want zij 
hopen in juli aan de start te 
verschijnen van de vierdaag-
se. Of dat ook daadwerke-
lijk het geval is zal deze week 

blijken. Zaterdag 1 april is de 
inschrijving voor de 101ste  
Vierdaagse gesloten. Deze 
week zal het definitieve aan-
tal inschrijvingen bekend ge-
maakt worden. Omdat de in-
schrijflimiet van 47.000 in-
schrijvingen overschreden is, 
er waren 50.930 inschrijvin-
gen, worden de beschikbare 
startbewijzen door loting toe-
gewezen. (Ger Bus)



FC Uitgeest beleeft ‘slechte 
dag op kantoor’

Uitgeest - Ach, iedereen 
maakt weleens zo’n maan-
dag mee. Op weg naar je 
werk sta je in de file of er is 
een overvolle trein. Aangeko-
men op het werk ben jij net 
degene die de koffie moet 
bijvullen en als je dan einde-
lijk een bakkie hebt, dan is er 
een collega die tegen je aan-
loopt. Koffie over je net ge-
streken witte shirt. Kijk je op 
je bureau en zie je je noti-
tie van vrijdag liggen wach-
ten met allerlei doorhalingen 
van je baas. Enfin, geen “ feel 
good Monday” dus. Zo’n dag 
had FC Uitgeest dus, maar 
dan op zondag, tegen Zil-
vermeeuwen. Met 2-4 werd 
een pijnlijke nederlaag gele-
den en daarmee is een kam-
pioenschap minder vanzelf-
sprekend geworden want is 
West Frisia tot op vier punten 
genaderd.

FC Uitgeest startte in de ver-
trouwde opstelling met de 
weer aanwezige Paul Groen 
in het centrum. Daardoor 
moest Tinus Putter genoegen 
nemen met een plaats op de 
bank. Opvallend genoeg had 
trainer Florian Wolf besloten 
om een tactische ruil toe te 
passen want hij startte met 
ditmaal Lester Half op rechts 
en Jorn Brouwer op links. 
Anders dan gewoon dus.
FCU begon overdonde-
rend want al in de 1e mi-
nuut had Lester Half de 1-0 
op de schoen maar alleen 

Routinier en rustbren-
ger op het middenveld. 
Dat zijn precies de kwa-
liteiten die Emiel Sin-
nige brengt maar die 
deze vervelende zon-
dag tegen Zilvermeeu-
wen niet voldoende wa-
ren om FC Uitgeest over 
de drempel te helpen. 
Toch speelde hij weer 
een degelijke wedstrijd 
en werd door de jury 
daarvoor beloond. Zijn 
team verloor maar hij 
won toch een heel klein 
beetje want Bakkum en 
Krokspeler van de wed-
strijd. Emiel gefelici-
teerd. (foto: Marianne 
Jonker)

Bakkum en Krookspeler

voor keeper Guebli wist hij 
het net niet te vinden. Een 
afschuwelijk misverstand 
in de verdediging van FCU 
bracht echter Zilvermeeu-
wen op voorsprong. Een he-
le hoge bal in het strafschop-
gebied leidde tot miscom-
municatie (of liever geen 
communicatie) tussen kee-
per Sven Koning en de cen-
trale verdedigers Stan Vrou-
we en Paul Groen. Niemand 
deed namelijk wat.  Wijndal 
wist daar wel raad mee, pik-
te de bal op en scoorde be-
heerst. 0-1. Terstond was de 
thuisploeg van slag. Er ging 
niet veel meer goed en de 
onvermijdelijk volgende tref-
fer van Zilvermeeuwen kon-
digde zich in die fase min of 
meer aan. In de 38e minuut 
was het dan ook raak. Matig 
ingrijpen van rechtsback Ni-
no Marchena bracht de bal 
voor de voeten van Kleiman 
die vervolgens keeper Sven 
Koning kansloos liet. 0-2

FC Uitgeest leek wakker ge-
schrokken en perste er zo-
waar een klein offensiefje uit. 
De beloning volgde in de 42 
minuut toen Joost de Jong 
uit een voorzet van Kick Smit 
de bal in één op de pantoffel 
nam. Poeffff. 1-2. Na de rust 
was het FCU dat aandrong 
en Zilvermeeuwen dat loerde 
op de counter. Met succes. 
Bij een afgeslagen aanval in 
de 60e minuut werd de bal 
razendsnel naar voren ge-

plaatst. Wederom was Wijn-
dal het eindstation en ook nu 
faalde hij niet. 1-3
FC Uitgeest raakte nog meer 
de kluts kwijt en reageer-
de zich verbaal af op de 
scheidsrechter. Gevolg, ge-
le kaarten voor Lester Half en 
Jorn Brouwer. Die kaart had 
Kick Smit inmiddels ook op 
zak voor praten. Met gevolg 
want toen hij in de 80e mi-
nuut ook nog eens tegen de 
wens van de scheidsrech-
ter langs de zijlijn ging drin-
ken kreeg hij, misschien kin-
derachtig van de arbiter maar 
zeker niet slim, zijn tweede 
geel en kon inrukken. Toch 
werd het nog spannend want 
de ingevallen Ruud Koedijk 
bracht met een fraai inge-
schoten vrije trap de span-
ning weer terug. 2-3. Zou het 
dan toch nog? Nee, in de 86e 
minuut maakte Slooten aan 
alle illusies een einde. Een 
“koffie op je witte overhemd” 
moment van Romario Aroma 
die de bal zomaar in de voe-
ten van de snelle spits speel-
de en ja hoor, 2-4. Aan FC 
Uitgeest nu de taak om vol-
gende week tegen  ZAP te 
laten zien dat vandaag niet 
meer was dan een “slech-
te maandag op kantoor”. (De 
Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning. Mar-
chena, Vrouwe, Groen, 
de Jong, Smit, Olgers, 
E.Sinnige, Brouwer, Half, 
Yeboah.

Benfica weer van de 
partij op ICGT

Uitgeest - Benfica komt dit 
jaar terug naar Uitgeest om 
de titel voor de derde keer 
op te eisen. Na de overwin-
ningen in 2008 en 2015 en 
een halve finale plek in 2014, 
weten we inmiddels dat deze 
club een ijzersterke jeugdop-
leiding heeft.
 
Net als Real Madrid heeft 
ook Benfica geen introduc-
tie meer nodig. Ook omdat 
dit inmiddels de vierde keer 
is dat ze op het ICGT deel-
nemen en omdat ze wereld-
wijd de meeste geregistreer-
de fans hebben. Daarnaast 
wordt hun jeugdopleiding op 
dit moment als een van de 
beste ter wereld aangeschre-
ven.
“We zijn trots! We hebben 
met Benfica en Real Madrid 
sowieso een finalist van de 
UEFA Youth League op ons 
toernooi, want ze spelen in 
de halve finale op 21 april te-
gen elkaar. Real schakelde 
Ajax uit in de kwartfinale, dus 

we hebben dit jaar de top van 
Europa in ons kleine dorpje. 
”. Betere woorden hebben de 
toernooidirecteuren van de 
ICGT niet nodig.
“Daarnaast hebben we een 
nieuwtje, om het nog interes-
santer te maken hebben we 
besloten om dit jaar weer met 
12 teams te gaan spelen. Zo 
kunnen we tijdens het Pink-
sterweekend nog meer top-
voetbal aan het publiek bie-
den.” vertellen Mats Idema en 
Rolf Jager verder. “De andere 
4 teams maken we in de ko-
mende 3 weken bekend, we 
kunnen wel zeggen dat het 
ICGT 2017 uit 6 Nederlandse 
en 6 buitenlandse teams zal 
bestaan.”
 
Met Benfica erbij bestaat het 
deelnemersveld van het ICGT 
inmiddels uit thuisclub FC 
Uitgeest, AZ, Ajax, ADO Den 
Haag, Torino, RC Lens en Re-
al Madrid. Het ICGT vindt 
plaats op 3 en 5 juni op het 
terrein van FC Uitgeest.

FC Uitgeest Vrouwen 1
Anouk de(r) Goede dag
Uitgeest - Anouk de Goe-
de heeft in de wedstrijd van 
FC Uitgeest Vrouwen 1 tegen 
het jeugdige maar talentvol-
le SVA laten zien wat effec-
tiviteit is. 
Met 4 goals was zij bepa-
lend voor het verloop van 
de wedstrijd. FC Uitgeest en 
SVA waren in de beginfase 
van de wedstrijd gelijkwaar-
dig. Onnodig balverlies op de 
helft van SVA, niet scherp in 
de omschakeling en de 0-1 
was een feit. Uitgeest was 
in deze fase van de wed-
strijd slordig, te snel balver-
lies en teveel ruimte tussen 
de linies maakte het onrus-
tig. Na 30 minuten kreeg Uit-
geest meer grip op de wed-
strijd en schoot Lotte Smit 
met haar linker de 1-1 tegen 

de touwen. Uitgeest trok het 
spel naar zich toe en Anouk 
de Goede schoot Uitgeest op 
voorsprong.

De tweede helft was Uitgeest 
oppermachtig, de uitstekend 
spelende Laura Koek liet zien 
hoe er bij balverlies en bal-
bezit gespeeld hoort te wor-
den als middenvelder. Uit een 
corner kopte aanvoerder Kel-
ly Selvius de 3-1 binnen. 

Hiermee was het verzet van 
SVA definitief gebroken en 
kon de Anouk de Goede 
show beginnen. Met 3 goals 
gescoord op verschillende 
wijze, waarvan één op aan-
geven van keepster Danique 
van Weelden, zorgde ze voor 
een 6-1 eindstand.  

Woman of the match: Anouk 
de Goede. Eindelijk hersteld 
van een lastige knie blessure.
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Subsidie op energiebesparing 
binnen vier weken op
Naar verwachting is de subsidie voor het toepassen van ener-
giebesparende maatregelen binnen enkele weken op. Woningei-
genaren kunnen nu nog een aanvraag indienen via www.mijnr-
vo.nl. Als het subsidiebudget voor eigenaar-bewoners helemaal 
is toegewezen, sluit de subsidieregeling. Subsidieverlener RVO 
laat iets meer aanvragen toe dan er aan budget is, omdat bij de 
beoordeling nog subsidieaanvragen zullen afvallen.

Behandeling aanvragen 
Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. 
Aanvragen die volledig en correct zijn ingevuld (en voldoen aan alle 
voorwaarden) krijgen subsidie, tenzij het beschikbare subsidiebedrag al 
volledig toekend is aan eerder binnengekomen aanvragen. Er is dus een 
kleine kans dat late aanvragers alsnog pech hebben. 

Bij aanvragen die niet volledig of correct zijn, krijgt de aanvrager hier-
over bericht. Deze krijgt de kans om een vernieuwde aanvraag in te die-
nen. Deze komt dan onderop de stapel en wordt als laatste beoordeeld. 
Deze aanvragers lopen een grotere kans dat het subsidiebudget is uit-
geput. Het is daarom verstandig om het aanvraagformulier goed te le-
zen en compleet in te vullen.
Alle aanvragers krijgen binnen 13 weken na hun aanvraag te horen of 
de subsidie kan worden toegekend.

Werksessies beeldkwaliteitsplan 
Centrumgebied
Na afloop van de Inloopavond Centrumgebied op 27 maart 2017 
hebben zich zes omwonenden gemeld voor deelname aan de ko-
mende werksessies voor het opstellen van een beeldkwaliteits-
plan. Tussen nu en eind mei zijn er drie tot vier werkbijeenkom-
sten gepland.

Naast de inwoners nemen aan het ontwerpteam deel de verschillende 
vertegenwoordigers van belanghebbenden in het Centrumgebied: ViVa! 
Zorggroep, Tabijn, Kennemer Wonen, Tuincentrum Berkhout en de stich-
ting B.O.B. Het team wordt gecompleteerd door een stedenbouwkundi-
ge, een adviseur van bureau res&smit en een projectleider van de ge-
meente Uitgeest. De Jeugd- en jongerenraad en de Adviesraad Sociaal 
Domein brengen waar nodig advies uit. 
 
Informatie over de werksessies en meer over de herinrichting van het 
Centrumgebied is te vinden op de gemeentelijke website www.uitgeest.
nl onder het tabblad Wijk & Wonen, Centrum.  

Promotie sport en cultuur 
op de basisscholen
Onder het motto ‘Uitgeest leeft!’ bezocht de organisatie Sport & Cultuur-
impuls dinsdag 28 maart 2017 alle Uitgeester basisscholen. De leer-
lingen kregen een boekje waarin ze kennis kunnen maken met sporten 
van basketbal tot zeilen en cultuur van harmonie tot scouting. De ko-
mende tijd worden in Uitgeest allerlei gratis proeflessen en workshops 
aangeboden. Wethouder Antoine Tromp ging mee bij het uitdelen van 
de aanbiedingsboekjes op basisschool De Wissel. Op de foto de wethou-
der (midden) met groep 3 en hun juf (rechts),buurtsportcoach Astrid 
van Baar (links) en Rob (links) en Wesley (rechts) van de ondersteunen-
de organisatie Sport & Cultuurimpuls (foto: gemeente Uitgeest). 

Ophaaldata gft-afval
In week 15 wordt het gft-afval opgehaald: 
Wijk 1, (ophaaldag maandag 10 april) Oude Dorp, tussen 
N203 en Dokter Brugmanstraat aan de kant van De Slimp) 
Wijk 2, (dinsdag 11 april) Overig deel Oude Dorp, vanaf  
Dokter Brugmanstraat aan de kant van Geesterheem; klein 
deel De Koog (begrensd door Prinses Beatrixlaan, Melis Sto-
kelaan en Kooglaan); deel Waldijk (Aan de Kromme Sloot, 
Paardenkamplaan, Kalverkamplaan, Benningskamplaan, 
Kruiskamplaan, Hooykamplaan, Langkamplaan); Buitenge-
bied west Wijk 3, (woensdag 12 april) Overig deel Waldijk, 
Kleis 
Wijk 4, (donderdag 13 april) Overig deel De Koog 
Wijk 5, (vrijdag 14 april) Groot Dorregeest en gebied overzij-
de A9, Uitgeesterweg, Startingerweg
Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op de nieu-
we afvalkalender via de gemeentelijke website www.uit-
geest.nl (huisvuil en afval). 

Fietstochten voor Dodenherdenking
De achtstegroepers van Uitgeester basisscholen maken tussen 3 en 14 
april 2017 fietstochten door Uitgeest in verband met de komende Do-
denherdenking op 4 mei. Onder leiding van Hetty Franzani van het Co-
mité 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.

BURGERLIJKE STAND
GEBOREN 
Mason Duarte Chaparro, zoon 
van M.M. Duarte Chaparro en C. 
Klomp
GEHUWD 
N. de Jonge en R.C. Nedd
UITGESCHREVEN 
Geregistreerd als  niet ingezete-
ne: S. Jongejans, 04-12-1991

NATURALISATIE
Sinds 30 maart 2017 zijn C.N. 
Ntombenkosi (afkomstig uit 
Zuid-Afrika), S. Phermphoon 
(uit Thailand) en U. Phermp-

hoon (uit Thailand) officieel Ne-
derlanders. Na ondertekening 
van de Verklaring van Verbon-
denheid verraste burgemees-
ter Wendy Verkleij hen met een 
boeket bloemen (foto: gemeen-
te Uitgeest).

Evenementenvergunning digitaal
Vanaf nu is het mogelijk om een vergunning voor een evenement digi-
taal aan te vragen. U vindt het formulier onder het kopje ‘Online formu-
lieren’ linksonder op de homepage van uitgeest.nl. Meer informatie over 
de evenementenvergunning vindt u door te klikken op Gemeentehuis, 
dan Producten en Diensten. Ook kunt u rechts onderaan de homepage 
de zoekmachine gebruiken.

Hebt u vragen over het aanvragen van een evenementenvergunning? 
Neemt u dan contact op met de gemeente.
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