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De leukste 
krant
van

uitgeest

Laat de lente maar komen!
Uitgeest - Na weken van 
extreme kou, ruiten krab-
ben en barre sneeuwbuien, 
lijkt het nu toch echt lente 
te gaan worden. Na de win-
terakonietjes en sneeuw-
klokjes is het nu de beurt 
aan de narcissen om hun 
koppies te laten zien. Lang-
zamerhand kleuren de ber-
men in ons mooie Uitgeest 
geel. Volgens het weerbe-
richt moeten we alleen de-
ze week nog even een aan 
natte moesson gelijken-
de periode doorstaan, maar 
daar is de gortdroge na-
tuur ook hard aan toe. Eerst 
een beetje water, dan voor-
al veel zon, de natuur is he-
lemaal klaar voor de lente! 
(Monique Teeling)

Avondvierdaagse 
barst weer los

Uitgeest - Nu de inschrijvingen 
er weer op zitten staat niets de 
52e avondvierdaagse van Uit-
geest meer in de weg. Vanaf 
dinsdag 16 april 2013 lopen hon-
derden sportievelingen langs de 
mooiste plekken van ons dorp.
Net als voorgaande jaren zijn er 
twee verschillende afstanden. 
Voor de kleinsten (groep 1 tot en 
met 5) zijn er tochten van 5 ki-
lometer uitgestippeld. Zij lopen 
verplicht onder begeleiding. Voor 
de grotere kinderen (vanaf groep 
6) en de fanatieke volwassenen 
is er de 10 kilometer. Beide af-
standen beginnen en eindigen 
bij speeltuinvereniging “Kinder-
vreugd” aan de Middelweg 108-
110 in Uitgeest. De 5 kilometer 
start om 18.00 uur en om 18.15 
uur vertrekt de 10 kilometer. Bij 
de start is het alleen mogelijk in 
te schrijven voor de 10 kilometer. 
De kosten bedragen dan 4 euro.
Iedereen loopt op eigen risico en 
is verplicht om de aanwijzingen 
van de verkeersregelaars op te 
volgen. Het is verboden om de 
afstanden op skeelers of Nor-
dic Walking af te leggen.Tijdens 
de avondvierdaagse is een deel 
van het parkeerterrein voor de 
speeltuin afgezet. Hier kunnen 
de wandelaars zich verzamelen 
en hun fietsen stallen tegen de 
dranghekken.
Elk jaar worden er een aan-

tal prijzen verloot onder de vele 
deelnemers. Omdat de speeltuin 
tijdens deze 52e avondvierdaag-
se 60 jaar bestaat zullen er elke 
dag 15 winnaars worden getrok-
ken. De nummers worden be-
kend gemaakt op een bord bij 
de ingang van de speeltuin. Na 
vier dagen zijn er dus zestig win-
naars!

Op de laatste dag (vrijdag 19 
april) worden de wandelaars tra-
ditioneel opgewacht door familie 
en vrienden bij sporthal de Meet 
in Uitgeest. Verwacht wordt dat 
de wandelaars hier tussen 19.15 
uur en 19.30 uur arriveren. Daar 
vertrekken we achter de muziek 
aan naar de speeltuin, waar na 
aankomst van de muziek de me-
dailles worden uitgereikt.
Informatie, nieuws en alle foto’s 
van de 52e avondvierdaagse zijn 
te vinden op onze website, www.
avondvierdaagse.speeltuinuit-
geest.nl. Ook kunt u ons volgen 
via hyves en facebook. Mocht u 
willen meepraten dan kan dat via 
twitter, gebruik #a4du en uw be-
richt komt voorbij op de site.

De organisatie doet een beroep 
op alle weggebruikers om de-
ze vier dagen rekening te hou-
den met dit evenement, waar ve-
le jonge en oudere Uitgeesters 
aan meedoen.

Verse wortel, echte vanille, walnoten 
en de rest blijft geheim!!

De enige echte!
Carrot Cake

8.95

8 personen
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Kijk op Uitgeest

Uitgeest - Een beet-
je vreemde titel boven mijn 
column ‘Kijk op Uitgeest’: 
Heemskerk. Maar het zal u 
niet zijn ontgaan, in Heems-
kerk heeft de gemeenteraad 
besloten om mij voor te dra-
gen als de nieuwe burge-
meester. Ik voel me deze da-
gen de gelukkigste vrouw op 
aarde, ondanks dat ik mijn 
geliefde Uitgeest ga verlaten. 
Ik ben een geboren en ge-
togen Heemskerkse, en het 
is een voorrecht om burge-
meester te mogen zijn van je 
geboortedorp. Dat voorrecht 
is mij gegund.
Zoals u misschien weet ben 
ik een tuindersdochter en 
kom ik uit Heemskerker-
duin. Wat mijn verhuizing 
naar Heemskerk extra bijzon-
der maakt is dat ik ga verhui-
zen naar het huis waar ik ge-
boren ben. Weer terug naar 
Heemskerkerduin, naar het 
huis dat al generaties lang 
in het bezit is van de fami-
lie Baltus. Mijn ouders gaan 
namelijk verhuizen naar 
het centrum van Heems-
kerk. Ik heb wel eens ge-
zegd dat ik mij in Uitgeest zo 
thuis voel omdat ik hier het-

zelfde dorpsgevoel tref als in 
Heemskerkerduin.
Inmiddels is het nieuws van 
mijn aanstaande vertrek 
breed bekend. En dat heb ik 
gemerkt. Ik ben overdonderd 
door de vele, vooral hartelij-
ke, felicitaties. Van Uitgees-
ters kreeg ik vaak te horen 
dat ze het jammer vinden dat 
ik ga, maar dat ze het wel 
kunnen begrijpen. Iedereen 
keert vroeg of laat terug op 
zijn oude nest. Vooral die re-
acties heb ik ervaren als een 
warme douche. Ik zal met 
pijn in het hart uit Uitgeest 
vertrekken.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Heemskerk

Muzikale workshop met 
Michael van Breemen
Uitgeest - Altijd al een cd wil-
len maken? Denkt u dat u niet 
kunt zingen? Iedereen kan zin-
gen! Dinsdag 16 april hebben de 
leden van de katholieke vrouwen 
Bond de unieke mogelijkheid 
mee te doen met de productie 
van een lied waar zij zelf in mee-
zingen.  De workshop wordt ge-
geven door Michael van Bree-
men, naast arrangeur en pianist 
ook dirigent van popkoor Surpri-
sing, dat 6 april een spetterend 
optreden heeft gegeven in het 
Kennemertheater. 
Alle redenen om bij de avond 
aanwezig te zijn; jong en oud zijn 
van harte welkom. En vast staat 
dat samen zingen blij maakt en 
veel ontspanning geeft. Hoe het 
precies in zijn werk gaat, dat 
blijft nog een verrassing, maar 
we weten wel dat het heel erg 
leuk is om te doen! En echt: ie-
dereen kan meedoen!!

In tegenstelling tot eerdere be-
richten hoeft u niet van te vo-
ren in te schrijven. Michaels 
woorden:”des te meer leden, 
des te leuker”!! De avond in de 
Zwaan begint om 20.00 uur en 
is alleen toegankelijk voor leden.

Michael van Bremen

Jong talent schittert op 
podium Kindervreugd
Uitgeest - Na maanden van tek-
sten leren, repeteren en impro-
viseren stonden de kinderen van 
toneelgroep “Jong Talent” afge-
lopen zaterdag dan eindelijk op 
het podium. Onder leiding van 
Gerda Pie brachten zij, voor een 
volle zaal, drie stukken ten tone-
le. Hoewel ze goed voorbereid 
waren liep de spanning onder 
de kinderen tijdens het schmin-
ken toch best een beetje op. Wat 
zouden vader, moeder, opa en 
oma van de rol vinden? En zou 
het allemaal wel goed gaan? Ge-
lukkig verliep alles, op een enke-
le kleine hapering na, voorspoe-
dig. 
De bloemen schitterden nadat 
een stralend zonnetje de krokus-
eter had verslagen en ook met 
de vergeten verjaardag in het 
tweede stuk kwam het uiteinde-
lijk helemaal goed. Na de pauze 
was het nog even tijd voor wat 
improvisatie. In tweetallen wer-
den er in rap tempo een paar re-
clamespots verzonnen. Tijdens 
het slotstuk van de avond wisten 
advocaten nog een omgangs-
regeling voor een cavia vast te 
stellen. Toch bleek dit uiteinde-

lijk niet nodig, omdat de man het 
dier op slinkse wijze achterover 
wist te drukken. Na een luid ap-
plaus kregen de kinderen iets 
lekkers en zat het er voor dit sei-
zoen weer op. Volgend jaar zijn 
er natuurlijk weer toneellessen 
bij de speeltuin, deze beginnen 
na de herfstvakantie.
Meer informatie over deze en 
alle andere activiteiten van de 
speeltuin kunt u vinden op www.
speeltuinuitgeest.nl. Vragen kunt 
u mailen naar info@speeltuinu-
itgeest.nl.

Genesius speelt: ‘Help, 
schoonmoeder komt logeren’
Uitgeest - Onder leiding van re-
gisseur Har Smeets is Toneelver-
eniging Genesius uit Uitgeest de 
laatste maanden enthousiast be-
zig met het stuk ‘Help, schoon-
moeder komt logeren’, geschre-
ven door C.J. Slijkoord.
Iedereen kent wel iemand of in 
zijn of haar omgeving die be-
kend is met de situatie (of 
het feit?): een onaangename 
schoonmoeder. De gedachte al-
leen al dat ze komt logeren, kan 
leiden tot spanningen in huis. 
Dit overkomt Eric en Hetty in 
‘Help, schoonmoeder komt loge-
ren’. Eric, al jaren de echtgenoot 
van Hetty, heeft nooit door één 
deur gekund met zijn schoon-
moeder Jo. Tot zijn grote erger-
nis heeft Hetty zelfs goedgevon-
den dat Jo een weekje komt lo-
geren. En tot overmaat van ramp 
neemt ze ook nog haar onbenul-

lige zus To mee. Wanneer waar-
zegster Rosella ten tonele ver-
schijnt, zorgt dit voor de nodige 
verwarring. Maar is zij wel waar-
zegster en wat wil ze eigenlijk 
bereiken met haar sluwe praat-
jes? Na haar bezoek zijn Jo en To 
in rep en roer. Zal dit leiden tot 
nog meer spanningen?
Zin in een ouderwets avondje 
ontspanning? Benieuwd hoe het 
Eric zal vergaan? Zal hij dan ein-
delijk de strijdbijl begraven en 
op goede voet komen met zijn 
schoonmoeder? Kom kijken op 
12, 13 of 14 april in Dorpshuis 
De Zwaan, Middelweg 16 te Uit-
geest. Aanvang vrijdag en zater-
dag 20.00 uur en op zondag om 
14.00 uur. Kaartverkoop bij IN-
4HAIR, Middelweg 5, telefonisch 
reserveren bij Jolanda Roden-
burg, tel. 06-13624178 of per e-
mail: info@genesiusuitgeest.nl. 

Volleybal 
Voluit

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

Donderdag 11 april 
20.00
Voluit DS 1 - ClamDycke DS2 
Voluit DS 5 - KDO DS 1 
Voluit DS 4 - Niemand DS 1 

Vrijdag 12 april
Smashing Velsen JC 1 - Voluit 
XC 1 19:00; vv Jonas DS 4 - 
Voluit DS 2 19:30; Asonia HS 
1 - Voluit HS 119:30; VIP DS 2 
- Voluit DS 3 20:00; vv Jonas 
HS 5 - Voluit HS 2 21:15.

Zaterdag 13 april 
Zaanstad MI 4 - Voluit MI 1 
10:00; vv Jonas MI 5 - Voluit 
MI 1 11:30.

Maandag 15 april 
Spaarnestad DS11 - Voluit 
DS 5 19:30.

Dinsdag 16 april 
De Schulp DS 1 - Voluit DS 1 
19:30.

Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er komende za-
terdag alsvolgt uit:

Thuis 
09:00 ME4 - VVV ME3 
09:00 M8D1 - HBS M8D4 
10:15 JE3 - Kikkers JE4 
10:15 ME2 - Kikkers ME3 
10:15 MF2 - WFHC Hoorn 
MF2 
10:15 MixF1 - Hermes mix F1 
11:30 MD1 - Alliance MD4 
13:00 JD2 - Bloemendaal JD5 
14:30 MC1 - Alliance MC7 
16:00 JB1 - Myra JB1 
17:30 MB2 - Haarlem MB3

Uit 
--:-- JE2 - FIT JE1 
09:00 ME1 - MHC Castricum 
ME2 09:00 MF1 - Heerhugo-
waard MF2 
09:30 MF3 - Alkmaar MF6 
09:45 ME3 - Mijdrecht ME3 
11:30 MD2 - Rood-Wit MD5 
14:30 MB1 - Hisalis MB1 
14:30 MA1 - Rood-Wit MA3 
15:00 JD1 - MHC Castricum 
JD2 
15:15 JC1 - Westerpark JC1 
16:15 MC2 - Purmerend MC3

Zondag 14 april

Thuis
11:00 HA - Heerhugowaard 
HA  
13:00 D1 - HIC DJ4 

Speelschema 
jeugd MHCU
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Bakkum:
21-03-2013: Annelynn Corine 
Wieneke, dochter van P.H. de 
Koning Gans en A. Hilverda, ge-
boren te Bakkum.
Wonende te Akersloot:
20-03-2013: Nadine Elisabeth, 
dochter van M. Krom en C.T. de 
Leon, geboren te Alkmaar. 26-
03-2013: Lana Lois Maria, doch-
ter van P.P.A.J. Veldt en M. Stel-
ling, geboren te Beverwijk. 29-
03-2013: Floor, dochter van 
A.C.G. Zuurbier en J.S. Bakker, 
geboren te Beverwijk. 29-03-
2013: Mandy Lisanne, dochter 
van J.T. Pepping en M.S. Heinsi-
us, geboren te Alkmaar.
Wonende te Limmen:
12-03-2013: Vince, zoon van L.A. 
van Westerop en A.T. Krom, ge-
boren te Limmen.
Wonende te Castricum:
17-03-2013: Kick Jean, zoon van 
R.P.J. Wijker en A.C.M. Winder, 
geboren te Alkmaar. 28-03-2013:  
Yoeri, zoon van P.L. de Pree en 
S.P.M. van de Giesen, geboren 
te Beverwijk. 30-03-2013: Gi-
ulia, dochter van M. Horn en P.B. 
Smit, geboren te Castricum.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
03-04-2013: Visser, Frans C., wo-
nende te Haarlemmermeer en 
van Campen, Columba M.C., wo-
nende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
Wonende te Castricum:
02-04-2013: Rijerkerk, Arj-
en W. en van der Plank, Tama-
ra W.A., beiden wonende te                             
Castricum
 
Overleden:
Wonende te Limmen:

20-03-2013: Hoogervorst, Hen-
dricus J., oud 92 jaar, overleden 
te Limmen, gehuwd met A. Ci-
van. 23-03-2013: Buijs, Elisa-
beth P.M., oud 65 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd geweest 
met B.J.A. Snijder. 02-04-2013:  
de Wijs, Antonie K., oud 74 jaar, 
overleden te Alkmaar.
Wonende te Castricum:
25-03-2013: Hollenberg, Johan-
nes, oud 79 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met A.G. van 
Duin. 27-03-2013: Bleeker, Ger-
trudis M., oud 79 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd geweest 
met P.W. de Nijs. 
28-03-2013: van Huis, Cornelis, 
oud 69 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met H.I.P. Fokkin-
ga. 30-03-2013: Mors, Catha-
rina M., oud 67 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd met H.G. 
Zonneveld. 01-04-2013:  Visser, 
Antonetta M., oud 93 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met H.J. Zwaan. 
Wonende te Bakkum:
29-03-2013: Twisk, Petrus H., 
oud 77 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd met M.G. Castri-
cum. 
Wonende te Akersloot:
21-03-2013: van Duin, Huber-
ta A., oud 93 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
P.J. van Baar. 30-03-2013: Bij-
voet, Guurtje, oud 87 jaar, over-
leden te Akersloot, gehuwd ge-
weest met A.J. Kraakman. 31-
03-2013: Brantjes, Johanna, oud 
91 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd geweest met J. 
van Beek.

Wonende te Uitgeest:
20-03-2013: Vink, Christina, oud 
86 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd geweest met F.S. Legê-
ne.

Castricum - Vrijdag 5 april over-
handigde Wim Kruijswijk van 
Kruijswijk Tweewielers de zoge-
naamde ‘Fiets van Kijk Uit’ aan 
Jan Zijlstra van het Hof van Kijk 
Uit. Deze gesponsorde fiets is 
bedoeld als centrale fiets op het 
Hof waar de deelnemers gebruik 
van kunnen maken. Voor vervoer 
van kleine spullen tijdens hun 
werkzaamheden rond het Hof 

bijvoorbeeld of voor het opha-
len van groente vanaf de eigen 
moestuin. Een mooi gebaar van 
Kruijswijk om zo de deelnemers 
van het Hof van Kijk Uit actief te 
stimuleren bij hun dagbesteding. 

Ook Rob Bakker van RBReklame 
was bereid om een bijdrage te 
leveren in de vorm van een bord-
je voor op de fiets. 

Koninginnedag weer in 
het hartje van Bakkum

Bakkum - Ook dit jaar is er weer een grote vrijmarkt zijn in het 
dorpshart van Bakkum. 
Bij café Borst opent burgemeester Mans om 10.00 uur in de grote 
zaal de festiviteiten. Hier vindt ook de jaarlijkse lintjesregen plaats. 
Wie verdient dit jaar een Koninklijke onderscheiding? Voor kinde-
ren worden er allerlei activiteiten georganiseerd en bij café Borst 
is er ‘s middags live-muziek. Foto: Koninginnedag 2012.

Nationale Tuinontwerpdag
Castricum - Op vrijdag 19 april 
organiseert de Nederlandse Ver-
eniging voor Tuin- en Land-
schapsarchitectuur (NVTL) voor 
de 14e maal de Nationale Tuin-
ontwerpdag. Vijfenzestig bibli-
otheken en architectuurcentra 
zetten de deuren wijd open voor 
een advies over het ontwerp en 
inrichting van de tuin.  
Karin Wezepoel, die een eigen 
tuinontwerpbureau heeft gehad, 

geeft in de bibliotheek van Cas-
tricum gratis advies van 13.30-
17.00 uur en van 18.30 tot 19.30 
uur. Van 19.30 tot 20.30 uur ver-
zorgt zij een gratis miniworkshop 
met als thema ‘Duurzaamheid in 
de tuin’. 
Wie advies wil over het ontwerp 
en de inrichting van de tuin, 
wordt aangeraden om een plat-
tegrond van de tuin mee te ne-
men. 

Sporen uit het 
verleden ontdekken

Castricum - Op zaterdag 13 
april om 13.00 uur gaan expert 
John Heideman en PWN bos-
wachter Jan Zijlstra op zoek 
naar de restanten van oorlo-
gen en veldslagen in het Noord-
hollands Duinreservaat of vlak 
daarbuiten.
De excursie gaat onder ande-
re naar een nog zichtbaar deel 
van de Atlantikwall en het res-
tant van een V1-installatie en 
een kunstbunker uit de Tweede 
Wereldoorlog. Tijdens de wan-
deling komt men meer te weten 
over enkele panden in het ge-

bied en hun rol tijdens WOII zo-
als het Hof van Kijk Uit, en ont-
dekt men daarnaast sporen van 
de Slag bij Castricum die plaats-
vond in het najaar van 1799.
De excursie duurt ongeveer twee 
uur, is geschikt voor deelnemers 
vanaf twaalf jaar en start bij het 
Hof van Kijk Uit. Deelnamekos-
ten 10,00 euro inclusief koffie/
thee met lekkers na afloop bij 
het Hof van Kijk Uit. Aanmelden 
via www.pwn.nl/eropuit of bel-
len naar Bezoekerscentrum De 
Hoep: 0251-661066 van 9.00 tot 
17.00 uur.
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Heemskerk - Midgetgolfpark 
Heemskerk, waar mensen met 
een verstandelijke beperking 
een dagbesteding vinden, is op 
zoek naar vrijwilligers voor de 
weekenden. De vrijwilliger zorgt 
samen met twee medewerkers 
van de Hartekamp Groep voor de 
bezoekers van het park; jong en 
oud. De werkzaamheden liggen 

Vrijwilliger in midgetgolfpark? 
tussen 12.00 en 17.00 uur, op za-
terdag of zondag en het gaat om 
twee tot drie dagen per maand.  
Het park gaat open op 1 juni en 
het seizoen loopt tot 30 septem-
ber. 
Bel Heero van Dam voor aanmel-
ding of informatie: 06-46245225 
of mail naar midgetgolfheems-
kerk@hotmail.com.  

Kruijswijk Tweewielers 
sponsort fiets voor 
Hof van Kijk Uit
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Troostconcert ‘van donker 
naar licht’ bij Van Eerden 

Beverwijk - Op zondag 14 april 
houdt Van Eerden Uitvaartver-
zorging aan de Plesmanweg 
400 in Beverwijk voor de twee-
de keer een Troostconcert in het 
afscheidscentrum. Dit Troost-
concert wordt verzorgd door Pe-
tra Vlasman (harp) en Anne-
bet Brongers (zang). Tijdens het 
concert zijn er momenten van 
gedenken, herdenken en woor-
den van troost of bemoediging. 
,,De overgang van het seizoen 
van de donkere naar de lichtere 
dagen willen wij gebruiken om te 
steunen’, vertelt een van de ini-

tiatiefnemers. ,,Met dit gegeven 
hopen we dat het publiek naar 
buiten zal gaan met een verlicht 
gevoel van steun, begrip maar 
ook met een gevoel van herinne-
ring aan de dierbaren.” 
Ook kinderen zijn welkom, spe-
ciaal voor hen verzorgt Van Eer-
den een passend programma. 
Dit Troostconcert is bedoeld voor 
een ieder die een dierbare heeft 
verloren. Het concert begint om 
14.00 uur. Wie meer wil weten 
kan mailen of bellen naar info@
uitvaartverzorgingvaneerden.nl 
of 0251-254135. 

Concert tienjarige Tourdion 
Castricum - Zaterdagavond 20 
april verzorgt het Castricumse 
vierstemmige koor Tourdion een 
concert ter gelegenheid van het 
tienjarige bestaan. Voor de pauze 
wordt het nieuwe repertoire ge-
presenteerd en na de pauze het 
repertoire uit de laatste tien jaar. 
Ongeveer 25 oud-leden nemen 

dan ook plaats op het toneel. Het 
koor zorgt voor een afwisselend 
programma met klassieke en hi-
larische momenten, daarbij ge-
bruik makend van  de muziek uit 
de hele wereld. De dirigent is de 
bekende Joost Doodeman en de 
pianobegeleiding wordt verzorgd 
door de veelzijdige Bernard van 

den Boogaard. Het concert vindt 
plaats in de Dorpskerk, Kerkpad 
1. Aanvang 20.00 uur. De toe-
gangsprijs is 7,50 euro en be-
zoekers kunnen in de pauze ge-
nieten van zelfgemaakt gebak. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via de 
leden, aan de zaal of via www.
tourdion-castricum.nl.

Benefietmiddag voor weeshuis
Bakkum - Op zaterdag 13 april 
wordt een benefietmiddag ge-
houden voor weeshuis Hogar 
Jesus mi Luz in Peru. Het evene-
ment vindt plaats van 14.00 tot 

17.00 uur in De Eenhoorn, Twee-
de Groenelaan 5 in Bakkum. In 
het weeshuis wonen vijftig jon-
gens van zes tot vijftien jaar die 
door hun ouders zijn verstoten, 

het zijn kinderen van tienermoe-
ders of zij woonden bijvoorbeeld 
op straat. Organisator Remco 
Phillipson gaat er in september 
naar toe om 1,5 maand vrijwilli-
gerswerk te verrichten. Voor die 
tijd wil hij een zo hoog moge-

lijk bedrag bij elkaar krijgen voor 
de kinderen. Het is mogelijk om 
op de foto te gaan met een alpa-
ca tegen een kleine vergoeding. 
Er worden enkele items geveild 
waaronder een gesigneerde cd 
van Anouk en een canvasdoek 

met album artwork van Di-Rect. 
Er is een rommelmarkt, hapjes 
waaronder Zuid-Amerikaanse 
snacks en suikerspinnen. En er 
zijn loten te koop, waarmee prij-
zen te winnen zijn, geschonken 
door lokale ondernemers. 

Castricum - Op vrijdag 19 april 
wordt de Nationale Tuinontwerp-
dag gehouden. Karin Wezepoel, 
die een eigen tuinontwerpbu-
reau heeft gehad, geeft in de bi-
bliotheek van Castricum gra-
tis advies over de inrichting van 
tuinen. Belangstellenden kun-
nen terecht van 13.30-17.00 uur 

Gratis advies tuinontwerp 
en van 18.30 tot 19.30 uur. Van 
19.30 tot 20.30 uur verzorgt zij 
een gratis miniworkshop met als 
thema ‘Duurzaamheid in de tuin’. 
Wie advies wil over het ontwerp 
en de inrichting van de tuin, 
wordt aangeraden om een plat-
tegrond van de tuin mee te ne-
men. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur 

zondag 15.45 & 20.00 uur  
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  

Daglicht
zaterdag 18.30 uur 
dinsdag 20.00 uur  

APP
vrijdag 18.30 uur 
zondag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur  

Hitchcock
donderdag 20.00 uur  
woensdag 20.00 uur  

Valentino
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

Silver Linings Playbook
zondag 15.45 uur 

maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

Amour
zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
De Croods - 3D
zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
Bobby en de Geestenjagers

Programma 11 april t/m 17 april 2013

Daglicht; de ontdekking van 
gruwelijke familiegeheimen

De ambitieuze advocate Iris 
moet schipperen in haar rol als 
alleenstaande moeder en straf-
pleiter in soms schemerige za-
ken. Als ze in het huis van haar 
moeder Ageeth logeert, stuit ze 
op een duister familiegeheim. 
Ze blijkt een broer te hebben 
waarvan het bestaan altijd zorg-
vuldig is verzwegen. De autisti-
sche Ray zit in een tbs-kliniek, 

veroordeeld voor de gruwelij-
ke moord op zijn buurvrouw en 
haar dochtertje. Iris trekt zich 
het lot van haar broer aan, ook 
omdat ze veel overeenkomsten 
ziet tussen hem en haar zoon-
tje Aron. Ze probeert haar broer 
vrij te pleiten, maar in haar zoek-
tocht naar de waarheid ontdekt 
ze nog veel gruwelijkere gehei-
men. 

Amour kreeg een Oscar als bes-
te niet-Engelstalige film. An-
ne en Georges zijn al op leef-
tijd. Ze hebben een volwassen 
dochter en leiden een rustig be-
staan in Parijs, waarin hun pas-
sie voor muziek nog altijd een 

Amour hoofdrol speelt. Dan krijgt An-
ne een infarct en breekt er een 
nieuwe fase in hun samenzijn 
aan. Georges verzorgt haar met 
al zijn kracht en liefde. Maar hij 
kan niet voorkomen dat ze ver-
der van hem wegglijdt en raakt 
zelf ook steeds meer in een iso-
lement.

Gift van Rotary voor 
Stichting Kandelaar
Castricum - Rob van Keulen, 
voorzitter van de Rotary Commu-
nity Service in Castricum, heeft  
Ton Werner Spruit een symbo-
lische cheque overhandigd ter 
waarde van 250 euro. Het geld 
wordt gebruikt voor de totstand-
koming van een replica van De 
Kandelaar, een kunstwerk dat 
vroeger basisschool De Kande-
laar sierde. 
De Stichting Kandelaar Castri-
cum zet zich in om de zeven ar-
mige kandelaar van keramiek in 
Castricum te laten voortbestaan.
Doel is om het oorspronkelij-
ke werk te laten restaureren en 
te herplaatsen in een openbare 

binnenruimte. Daarnaast werkt 
de stichting aan een Kandelaar-
replica in het openbaar groen 
waar de oude Kandelaarschool 
met keramiek vroeger stond op 
de Kleibroek. Er is een ontwerp 
en een bouwvergunning, maar 
nog niet voldoende geld. Ook 
wordt gezocht naar mensen om 
een klankbordgroep te starten 
om mogelijk meer geld te ge-
nereren. Men kan zich aanmel-
den via www.kandelaarcastri-
cum.nl. Sympathisanten kunnen 
geld  doneren via Raborekening 
11.44.14.300 t.n.v. ANBI. Stich-
ting Kandelaar Castricum. Foto: 
Jan Borst. 
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,,Vrouwen helpen bij terugvinden zelfvertrouwen” 

Open Huisdagen bij Heleen van Essen 
Borstprothese en Lingerie Advies 

Castricum – Driekwart jaar na-
dat zij haar praktijk opende, kijkt 
Heleen met veel voldoening te-
rug op de afgelopen periode. 
,,De contacten met mijn klanten 
zijn vaak heel bijzonder. Ik vind 
het fijn om advies te kunnen 
geven en het is mooi om vrou-
wen te helpen bij het terugvin-
den van hun zelfvertrouwen. Dat 
geeft het werk diepgang.” Op 
vrijdag 19 en zaterdag 20 april is 
er open huis van 10.00 tot 16.00 
uur waarbij alle belangstellen-
den zonder afspraak de nieuwe 
en uitgebreide collectie kunnen 
bekijken en kennis kunnen ma-
ken met de warme persoonlijk-
heid van Heleen.
Heleen heeft zich gespeciali-
seerd in het zorgvuldig aanme-
ten van borstprotheses en deel-
protheses. Daarnaast biedt zij 

een prachtige collectie aange-
paste bh’s en badkleding aan 
voor vrouwen die een borst moe-
ten missen. “Alle bh’s en badkle-
ding uit mijn collectie zijn uiter-
mate functioneel voor het dra-
gen met een uitwendige pro-
these, maar ook zeer comforta-
bel voor vrouwen, die een borst-
sparende operatie of borstrecon-
structie hebben ondergaan. Bo-
vendien heb ik speciale zwem-
protheses in het assortiment 
opgenomen, die door sommige 
zorgverzekeraars vergoed wor-
den”. Als ervaringsdeskundige 
en gediplomeerd adviseur weet 
zij als geen ander hoe belang-
rijk het is om er zeker van te zijn 
dat het missen van een borst on-
zichtbaar is. Ook op het strand of 
in het zwembad! 
De professionele en persoonlij-

ke aanpak, de privacy van haar 
sfeervolle praktijkruimte en de 
grote collectie lingerie en bad-
mode vallen goed in de smaak. 
,,Ik heb ondertussen een mooi 
klantenbestand opgebouwd, 
met name door mond-tot-mond-
reclame”, vervolgt Heleen. ,,En 
voor vrouwen die te maken heb-
ben met oedeem, heb ik bh’s 
met bredere banden in huis die 
de druk beter verdelen en er be-
staat een prothese, die door de 
masserende werking de vochtaf-
drijving kan stimuleren. Zij wor-
den naar mij doorverwezen door 
fysiotherapeuten en huid- en oe-
deemspecialisten.” Dan is het tijd 
om de collectie lingerie en bad-
mode eens nader te bekijken. 

,,Voor deze zomer heb ik onder-
meer chique stone-grijze bh’s 
ingekocht en subtiele roomwit-
te. Heel mooi is de Marlies Dek-
kers Care Bra uitgevoerd in ivory 
of zwart. Ook de badmode is ge-
heel up to date: badpakken, biki-
ni’s en tankini’s in mooie kleuren 
voor maximale zekerheid en een 
elegant uiterlijk. Wat betreft de 
lingerie is rood dé kleur voor de-
ze zomer. Want rood onder wit, 
dat zie je niet”, besluit Heleen la-
chend. Het adres is Willem de 
Rijkelaan 22 in Castricum. Hel-
een werkt op afspraak. Zij is te 
bereiken via tel.: 06-47582430, 
0251-679162 of praktijk@hel-
eenvanessen.nl. 

Beverwijk - Op zondag 14 april 
wordt in café Sport op de Kor-
te Kerkstraat 12 een spiritue-

le beurs gehouden van 11.00 tot 
17.00 uur. Er zijn paragnosten, 
helderzienden, mediums, kaart-

Spirituele beurs

Castricum - De zon brengt din-
gen tot leven en maakt mensen 
blij. En de zon gaat voor niets op. 
Maar eigenlijk heeft de zon nog 
veel meer in huis; de zon levert 
meer rendement op dan elke 
spaarrekening. Gemiddeld meer 
dan 10%. Naast het vele geld 
dat het zonnetje oplevert, wordt 
de aarde er nu en later een stuk 
mooier op. Dat wil toch ieder-
een?
Comfort Wonen Castricum levert 
en monteert uitsluitend A-kwali-
teit zonnepanelen. Daarnaast zijn 
de monteurs opgeleid om een 
goed werkend zonnesysteem te 
installeren. Het bedrijf levert de 
zonnestroominstallatie compleet 
met monitoring-systeem zodat 
men dagelijks kunt volgen wat 
de zon thuis opbrengt. Zonne-
panelen zijn momenteel interes-
santer dan ooit. Zo zijn de prij-
zen voor panelen laag, krijgt men 
nu nog 15 % subsidie op de ma-
terialen en betaalt men maar 6% 
BTW op montage, in plaats van 
21%. De 15% subsidie op mate-
riaal kent een maximum van 650 
euro en geldt zolang er geld in 
de subsidiepot zit.
Drie panelen, 230 wp, als afhaal-
set voor een schuin pannendak 

kost inclusief BTW 915 euro en 
levert 138 euro per jaar op. Dat 
is een rendement van 15%. Voor 
een schuin pannendak en zes 
panelen, 245 wp, moet men den-
ken aan een 2935 euro, maar dat 
is dan inclusief montage, mo-
nitoring, extra groepenkast en 
BTW. Deze variant levert 321 eu-
ro per jaar op, een rendement 
van 11%. De subsidie is in de be-
rekeningen meegenomen.
Comfort Wonen is de specialist 
op het gebied van energiezui-
nig wonen. Naast de zonnepa-
nelen kan men hier terecht voor 
spouw/vloer en dakisolatie. De 
vakmensen van dit bedrijf mon-
teren onder andere zonneboi-
lers, HR-ketels en lucht-warm-
tepompen en zij plaatsen HR++ 
glas, al dan niet met houten of 
kunststofkozijnen. Meer weten? 
Neem dan contact op met Eric 
van Wijngaarden, adviseur van 
Comfort Wonen Castricum. Hij 
komt graag langs om alle mo-
gelijkheden te bespreken. Hij 
maakt vrijblijvend een op maat 
gesneden offerte.

Comfort Wonen Castricum is te 
bereiken via 0251-653857, info@
comfortwonencastricum.nl.

Castricum/Beverwijk - Bo-
wine Eisenga heeft een prak-

In de praktijk van Bowine Eisenga

Lezing klassieke homeopathie en 
cursus homeopathie bij ongevallen

tijk voor klassieke homeopathie 
in Castricum én een praktijk in 
Beverwijk. Omdat het binnenkort 
weer de Internationale week van 
de homeopathie is, waarbij we-
reldwijd aandacht besteed wordt 
aan de grote rol die homeopa-
thie bij crises en trauma’s kan 
spelen, geeft Bowine op 15 april 
een lezing over dit onderwerp. 

Daarnaast geeft zij de cursus 
‘Eerste Hulp met Homeopathie’. 
De cursus gaat onder andere in 
op het gebruik van homeopathi-
sche middelen bij ongevallen. 
,,Met homeopathie stimuleer en 
versterk je de stofwisseling en 
afweer”, vertelt Bowine. ,,Daar-
om werkt het zo goed bij pijn 

en ontstekingen, benauwdheid, 
chronische verkoudheid, men-
struatieproblemen, huidaandoe-
ningen, jeuk, gewrichtsproble-
men en spijsverteringsstoornis-
sen.” Kinderen nemen een gro-
te plaats in binnen de praktijk. 
,,Kinderen hebben in deze tijd al 
op jonge leeftijd te maken met 
vele klachten. De genezing ver-
loopt bij hen vrij snel, omdat hun 
ziektegeschiedenis veel kor-
ter is dan die van een volwasse-
ne. Door het geven van lezingen 
op kinderdagverblijven en scho-
len, wil ik ouders op de hoogte 
brengen over de mogelijkheden 
van homeopathie voor hun kin-
deren.”
Bowine (1962) heeft zelf drie 

kinderen. Zij volgde de acade-
mie voor Natuurgeneeskun-
de in Hilversum. ,,In 1998 ben 
ik afgestudeerd en daarna heb 
ik de praktijk aan huis geopend. 
Omdat ik ook graag met ande-
re therapeuten wilde samenwer-
ken, heb ik in 2005 de homeopa-
thische praktijk in het Centrum 
voor Integrale Geneeswijzen 
(CIG) in Beverwijk overgenomen. 
Het overleg met de verschillen-
de therapeuten bevalt heel goed. 
Naast de praktijkvoering volg ik 
ook intensief nascholingsdagen 
zowel op homeopathie als me-
disch gebied.” Bowine is er van 
overtuigd dat klassieke home-
opathie veel kan betekenen bij 
trauma’s bij kinderen, volwasse-
nen en dieren. ,,Onder trauma’s 
valt groot en klein leed, waarbij 
onderscheid gemaakt kan wor-
den tussen fysiek en emotioneel 
trauma. Trauma’s en de gevol-
gen daarvan zijn goed te behan-
delen, zelfs als er al jaren over-
heen zijn gegaan. Tijdens de le-
zing op 15 april kan men nader 

kennismaken met de werkwijze 
van de klassieke homeopathie 
en de behandelmogelijkheden 
bij crises en trauma’s.”
Daarnaast geeft Bowine een cur-
sus ‘Eerste Hulp met Homeopa-
thie’. De cursus gaat in op onder 
meer het gebruik van homeopa-
thische middelen bij ongevallen. 
,,Veel mensen gebruiken Arni-
ca bij kneuzingen na een valpar-
tij, maar je kunt veel meer doen 
met homeopathie in en rond het 
huis. Tijdens de cursus gaat het 
vooral om de praktijk; van griep 
en oorontsteking tot kneuzingen 
en verstuikingen. Na deze korte 
cursus van drie avonden zijn de 
deelnemers in staat relatief klei-
ne ongemakken bij zichzelf of 
anderen te genezen.” Geïnteres-
seerd in de lezing en/of de cur-
sus? Neem dat contact op via 
b.eisenga@cig-beverwijk.nl of 
tel.: 0251-217692. Bowine Eisen-
ga is aangesloten bij de NVKH 
en voor meer informatie kan 
men kijken op www.eisengaho-
meopathie.nl.

legsters, men kan kennismaken 
met aurafotografie en psycome-
trie, er zijn edelstenen, Boed-
dhas, sieraden en welnesspro-
ducten. Entree vijf euro, kinde-
ren tot en met twaalf jaar gratis.. 

Dubbel van zon genieten?



Putter

Open dag en lentefeest 
bij Kindergarden Uitgeest
Uitgeest - Kindergarden Uit-
geest aan de Kleis 84 houdt za-
terdag 13 april open dag en len-
tefeest van 10.00 tot 13.00 uur. 
Iedereen, van groot tot klein, is 
welkom om het lentefeest mee te 
vieren. Er zijn tal van leuke ac-
tiviteiten zoals bloempotten be-
schilderen, fruitspiesjes ma-
ken en tasjes versieren. Natuur-
lijk zijn er heerlijke hapjes en 
drankjes! Neem de hele familie, 
vriendjes, vriendinnetjes en de 
buren mee naar deze vestiging.
Kindergarden Uitgeest is ge-
vestigd in een prachtig modern 

pand dat, op de voor Kindergar-
den zo herkenbare manier, warm 
en huiselijk is ingericht.
Deze Kindergarden biedt opvang 
aan kinderen in de leeftijd van 2 
maanden tot en met 12 jaar. De 
kinderen zijn verdeeld over vier 
horizontale groepen, dus de kin-
deren zitten over het algemeen 
met leeftijdsgenootjes in een 
groep. Er zijn drie groepen voor 
de dagopvang en er is een groep 
voor de buitenschoolse opvang. 
De groepen hebben een vast 
dagritme en vaste leidsters.
Kindergarden opende haar eer-

ste vestiging in september 1998 
in Weesp. Vanaf dat moment is 
de organisatie in snel tempo ge-
groeid. Kindergarden heeft in-
middels 21 vestigingen in het 
westen van het land en vastom-
lijnde plannen om uit te breiden 
in de rest van Nederland.
Kindergarden Uitgeest bestaat al 
tien jaar. Op dit moment zijn er 
nog enkele plekken beschikbaar. 
De afdeling Planning en Klantre-
latie helpt u graag verder. Zij zijn 
bereikbaar op 020-4235422.

Hofleverancier Bakkerij 
Putter op televisie
Uitgeest - Toen in 1855 Jan Put-
ter zijn bakkerij startte aan de 
Langebuurt, kon hij niet beden-
ken dat zijn bedrijf (als enige in 
Uitgeest) in 2007 het predicaat 
hofleverancier zou krijgen.
Na Hein, Antoon en Wim zwaait 
nu Willem Putter de scepter over 
de prachtige bakkerszaak aan de 
Florijn en in het weekend wordt 
er ook nog steeds vanuit oude 
pand aan de Langebuurt ver-
kocht. 
Willem: “Je wordt niet zomaar 
hofleverancier, je krijgt controle 
van de arbeidsinspectie, de wa-
renwet en de hygiëne inspec-
tie. Verder moet je meer dan 100 
jaar als familiebedrijf bestaan, 
van onbesproken gedrag zijn en 
je onderscheiden in de markt.” 
En dat heeft bakkerij Putter ze-
ker gedaan. Toen zijn opa vlak 
na de oorlog in 1945 een kren-
tenbrood wilde maken, waren 
er geen krenten of zuidvruch-
ten. En omdat hij met de feest-
dagen toch wilde leveren, maak-
te hij van spijs kleine klontjes die 
hij erdoorheen deed. Later kwa-
men daar de vruchtjes bij. Het 
was een uniek brood waar oc-
trooi op aangevraagd werd en 
tot in de verre omgeving van Uit-
geest weet men dit te waarde-

ren. Toen ze het predicaat hof-
leverancier kregen, werd er een 
spijsbrood naar koningin Beatrix 
gestuurd waarna een vriendelijk 
bedankje volgde. 
Omdat Nederland zich opmaakt 
voor de troonsopvolging wordt er 
door de media nieuwsgierig ge-
keken naar hofleveranciers. Zo is 
er kortgeleden een filmploeg van 
SBS6 bij Willem Putter langs ge-
weest om voor het lifestyle pro-
gramma ‘Lekker, leuk, leven’ een 
item te maken. Willem: “Ik wist 
niet dat het volgens een script 
moest, mijn tekst stond op pa-
pier en toen we er iets van af we-
ken, moesten we van de came-
raman toch weer de oorspron-
kelijke tekst uitspreken. Ze had-
den twee minuten gepland maar 
het werden er uiteindelijk drie.” 
Willem meldt niet geheel zonder 
trots dat in Nederland zich niet 
veel meer dan tien bakkers hof-
leverancier mogen noemen.
In de zaak aan de Florijn kijken 
zijn voorvaders vanaf een prach-
tige foto glimmend toe.

Kijkt u vooral zondag 14 april 
naar ‘Lekker, leuk, leven’ van 
15.25 tot 16.00 uur op SBS6. 
Herhaling zaterdag 20 april, 14. 
-15.00 uur. (Monique Teeling)

Willem Putter

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

BAKKERIJ PUTTER OP DE TV !!!!
Kijk a.s. zondag naar  “Lekker Leuk Leven” op SBS 6…..

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

Weekaanbieding (do. t/m wo):

GROTE ORANJE SPRITSEN 
feestje 

 van € 4,50 nu per pakje € 3,50 !!
(of 2 volle spaarkaarten)

ORANJE KOKOS ONTBIJTKOEK
apart  van € 4,75 voor € 3,95 !!
(of 2 volle spaarkaarten)

•	 Van	10.00	tot	13.00	uur
•	 In	het	teken	van	de	lente
•	 Bloempotten	beschilderen,	fruitspiesjes	maken,
	 tasjes	versieren	en	heerlijke	hapjes	en	drankjes
•	 Iedereen	is	welkom,	van	groot	tot	klein

Kindergarden Uitgeest
De	Kleis	84	•	1911	MH	Uitgeest
Tel.	0251-321133	•	Fax	0251-321183
E-mail:  d.tesselaar@kindergarden.nl
Website: www.kindergarden.nl

OPEN DAG 13 APRIL
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Sarah Dumpelmann 
regiokampioen turnen
Uitgeest - Zondag deden 9 
turnsters van Unitas mee met de 
Regiokampioenschappen in Be-
verwijk. Zij hadden zich hiervoor 
geplaatst tijdens de finale Zuid 
wedstrijd .
Sarah Dumpelman, Elina Muys-
kens en Quirine Zonneveld stre-
den met 36 pupillen 1 turnsters 
om 18 plaatsen voor de District 
kampioenschap   op 1 juni.
Quirine turnde zeer strak op 
brug, maar  had wat pech met 
haar sprong en eindigde op 
een 27e plaats. Elina turnde een 
goede brugoefening en liet een 
mooie sprong zien en eindigde 
op een 12e plaats.  Sarah had 
vandaag een top dag en is ver-
diend Regio Kampioen gewor-
den. 
In de tweede wedstrijd wist al-
leen Eva Schimmel zich te plaat-
sen voor de District- kampioen-
schap op 1 juni. Demi Hanssen, 
Janouk Scholten en Lea van Die-
men hebben zich helaas niet we-
ten te plaatsen. De tegenstand 
was te sterk en Demi, Janouk en 
Lea hadden wat pech.  

In de laatste wedstrijd lukte 
het Josephine Gilissen en Eve-
lien Schouten ook om zich te 
plaatsen voor de District kam-
pioenschap . Josephine en Eve-
lien turnden een sterke balk, en 
vloeroefening en hadden een 
goede sprong. Josephine en 
Evelien vielen vandaag weer in 
de prijzen en werden vierde en 
vijfde.

Evelien Schouten en 
Josephine Gilissen

Elina Muyskens, Sarah Dumpelmann en Quirine Zonneveld

Bert Beentjes fietstocht
Uitgeest - Zondag 14 april or-
ganiseert de Kennemer T.C. de 
inmiddels vermaarde grandio-
ze de ‘Bert Beentjes Toer’. De-
ze prachtige vrije toertocht is 
voorzien van een uitmuntende 
en  degelijke routebeschrijving 
en heeft een lengte van 120 ki-
lometer. Naast van de sportie-
ve uitdaging wordt u ook ver-
wend met de prachtige natuur-
gebieden van het Twiske en be-
noorden Amsterdam om u langs 
de Gaasp en Gein naar Abcou-
de te voeren. Anders dan voor-
gaande jaren heeft de organisa-
tie de rustplek iets verderop ge-
kozen op de Winkeldijk vlak bij 
Vinkenveen, een fijne locatie 
aan de Vinkeveense plassen en 
de Proostdijersluis. En alsof dat 
niet genoeg is gaat de terugweg 
de schitternde vaarten de Win-
kel, Oude Waver naar Nes a/d 
Amstel en via het Amsterdam-
se Bos naar Halfweg. Vervolgens 
via Houtrak en het Westerhof-

bos naar pont Buitenhuizen. De 
laatste loodjes gaan dan via  de 
Zuiderpolder en Assendelft te-
rug naar sporthal De Zien in Uit-
geest. Het is een ideale voor-
bereiding voor de Ronde van 
Noord-Holland, en heeft werke-
lijk alle facetten van ons Noord-
Hollandse landschap in zich…
kortom een fantastische invul-
ling van de zondag met de heer-
lijkheden van het voorjaar.

Als u deze tocht wilt rijden kunt 
u inschrijven in Sporthal De Zien 
aan de Zienlaan 4 te UItgeest 
van 09.00 tot 10.00 uur.  Men zal 
er tot uiterlijk 16.00 uur aanwezig 
blijven om u terug te verwelko-
men. Het inschrijfgeld bedraagt 
2 euro. Leden van de NTFU krij-
gen 0,50 korting. De leden van 
KTC kunnen gratis deelnemen. 
Voor informatie kunt u terecht 
bij de Hr. M. Schrijnders, 0251-
311078, of kijk op de website  
www.kennemertc.nl.

Geld voor versterking 
recreatiemogelijkheden
Regio - Provincie en gemeenten 
blijven investeren in het groen 
tussen Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest en Zaanstad. Zij willen 
de recreatiemogelijkheden in het 
gebied versterken door vooral in 
te zetten op de aanleg van nieu-
we fiets- en wandelpaden en 
aantrekkelijke kleinschalige re-
creatieve voorzieningen. De pro-
vincie stelt hiervoor 1,3 miljoen 
beschikbaar. 
De overheden willen onder meer 
het wandelpad over de Aag-
tendijk verbeteren en een fiets-
pad aanleggen tussen de Vuur-
linie en Noorderweg bij Bever-
wijk. Ook willen ze fiets- en wan-
delpaden realiseren rondom het 
nieuwe sportpark ‘de Omzoom’ 
in Zaanstad. Gedeputeerde Jaap 
Bond en de betrokken wethou-
ders hopen dat bewoners en be-
zoekers zo meer kunnen genie-
ten van het open polderland-
schap en er nieuwe agrarische 

en recreatieve kansen voor on-
dernemers ontstaan.

Gevolgen rijksbezuinigingen
Circa tien jaar geleden zijn er 
plannen gemaakt om de recre-
atiemogelijkheden in het gebied 
te vergroten. Van deze plannen 
is én wordt al veel gerealiseerd, 
met name in de omgeving van 
Beverwijk. Zo wordt er hard ge-
werkt om het Aagtenpark bij Be-
verwijk te realiseren, wordt er 
voor fietsers en wandelaars een 
brug (fly-over) over de A9 aan-
gelegd en is een fietspad aange-
legd tussen Saendelft en Koog 
Zaandijk en de Zaanse Schans. 
Door de rijksbezuinigingen op 
natuur en recreatie zijn echter 
ook projecten stil komen te lig-
gen. Er is geen geld meer voor 
de grondverwerving en aanleg 
van het recreatiegebied de Om-
zoom en de uitbreiding van re-
creatiegebied de Buitenlanden. 

Met middelen van de provincie 
en andere overheden kan toch 
een impuls aan het gebied wor-
den gegeven. 

1,3 miljoen  
Op 2 april hebben Gedeputeer-
de Staten het programma Groen 
vastgesteld, waarbij € 1,3 mil-
joen beschikbaar wordt gesteld. 
Over de verdeling van ongeveer 
de helft van dit geld hebben de 
overheden een besluit geno-
men, over de andere helft volgt 
waarschijnlijk dit najaar een be-
sluit. Zie de bijlage voor een pro-
jectoverzicht per regio. Meer in-
formatie staat ook op de project-
site ‘recreatie tussen Beverwijk 
en Zaanstad’: www.noord.hol-
land.nl/recreatiebz. 

Informeren omgeving
De betrokken agrariërs wor-
den individueel per brief over 
de aanpassingen van de plan-
nen en gevolgen hiervan geïn-
formeerd. Als er meer duidelijk-
heid is, wordt er in Beverwijk een 
informatiebijeenkomst georgani-
seerd over de aanpassing van de 
plannen in de Buitenlanden. 

Allemaal geslaagd!
Uitgeest - Wederom is een ge-
slaagde cursus Eerste Hulp bij 
Ongelukken in Uitgeest afge-
rond! Negen nieuwe EHBO-ers 
met veel nieuwe vaardigheden. 
Ook reanimatie en het bedienen 
van de AED is niet alleen een 
keer voorgedaan, maar zodanig 

geoefend dat er daadkrachtig 
gehandeld kan worden.
Geef u nu alvast op voor de vol-
gende EHBO-cursus in Uitgeest. 
Dit kan via e-mail: ehbouit-
geest@gmail.com of telefonisch 
bij voorzitter Jan Krom, 0251-
310150.

Jaarvergadering AHB
Uitgeest - Op maandag 15 april 
vindt de jaarvergadering van de 
AHB plaats in het kantoor van de 
Federatie aan de Populierenlaan. 
Aanvang 20.00 uur
De lente komt er nu echt aan en 
voor vele hengelaars lokt weer 
de waterkant. Het viswater De 
Kuil ligt er fris en uitnodigend bij, 
de wilgen zijn geknot en de kar-
pers ontwaken uit hun winter-
slaap. Ook de andere viswateren 
van de AHB zullen weer vele lief-
hebbers trekken. Er zal weer vis-
serslatijn worden gesproken in 
Uitgeest.
De AHB heeft de service aan de 
leden uitgebreid met een nieu-

we website www.ahbuitgeest.nl. 
Altijd het laatste nieuws op vis-
gebied door links naar federatief 
en landelijk visnieuws. Nieuwe 
leden kunnen nu de vispas on-
line bestellen.
Altijd de VISpas mee en er kan je 
niks meer gebeuren.

Extra uren 
ambulant 

jongerenwerk
Uitgeest - Tijdens de vergade-
ring van 26 maart jongstleden 
hebben burgemeester en wet-
houders besloten net als voor-
gaande jaren ook voor het jaar 
2013 het ambulante jongeren-
werk uit te breiden met acht uur 
per week extra. 
In verband met groepen hang-
jongeren in Uitgeest is ambu-
lant jongerenwerk belangrijk. Op 
18 januari 2011 werd een besluit 
genomen om het aantal uren 
jongerenwerk in dat jaar uit te 
breiden met acht uur per week. 
Daar is men in het jaar 2012 mee 
doorgegaan. 
Daar de resultaten positief zijn, 
heeft B & W  besloten ook voor 
het jaar 2013 het jongerenwerk 
met acht uur extra voort te zet-
ten. (Marga Wiersma)  

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden

J.O. Birringer, 80 jaar
J.N. Jens, 60 jaar

Jaarvergadering 
Unitas

Uitgeest - Op dinsdag 16 april, 
20.30 uur, zal de jaarvergade-
ring plaatsvinden van Gymnas-
tiekvereniging Unitas in Sport-
hal de Zien. De stukken zijn op 
te vragen bij  het secretariaat, tel. 
0251-312885 of via e-mail: anne-
ke_rumphorst@hotmail.com.



De Wissel is voorbereid 
op het grote feest
Uitgeest - Op basisschool De 
Wissel zijn de leerlingen druk 
bezig met het project ‘Smaken 
Verschillen’. Vanwege de komen-
de troonswisseling is het pro-
ject overgoten met een konink-
lijk sausje. De opening van het 
project is gedaan door het ko-
ninklijk echtpaar van de school: 
Koning Smaak en Koningin Proef 
met hun drie prinsesjes Floortje, 
Kim en Lynn.  
Alle kinderen kregen een ko-
ninklijk smoothie aangeboden 
van spinazie, banaan en appel-
sap, want het koninklijk paar 
wil gezonde voeding promo-
ten bij de kinderen van De Wis-
sel. Zo gaan er ook nog groepen 

op excursie naar  een restau-
rant, de bakker,  een cacaomo-
len, een komkommerkwekerij en 
een melkveehouderij. Zo kunnen 
de kinderen  leren waar hun eten 
vandaan komt. 

Op 24 april zal het project groots  
worden afgesloten met een vrij-
markt waar allerlei koninklijke 
hapjes en kunstwerken verkocht 
zullen worden. Ouders, kinde-
ren en andere belangstellenden 
kunnen al deze heerlijkheden  
kopen met producten als koffie, 
thee en blikjes groenten, die ver-
volgens weer geschonken zul-
len aan de Voedselbank IJmond. 
Voor een goed doel dus. 

Bibliotheek start café 
voor ouders met baby’s
Uitgeest - In Bibliotheek IJmond 
Noord start op vrijdag 12 april 
het BabyBoekstartCafé. Vier 
maal per jaar is er een workshop 
van anderhalf uur met wisse-
lende thema’s bedoeld voor ou-
der en baby. Bezoekers kunnen 
bijvoorbeeld met andere ouders 
praten over hun baby of tips krij-
gen over voorlezen aan de baby.  
In 2013 zijn er vier workshops. 
Ze worden allemaal gehouden in 
de bibliotheekvestiging Heems-
kerk van 9.30 uur tot 11.00 uur. 

De toegang is gratis en er is kof-
fie en thee. In de vestiging is een 
magnetron aanwezig om de fles 
te verwarmen en een ruimte om 
te verschonen. Men is ook van 
harte welkom als de baby nog 
geen lid is.
Data en thema’s: vrijdag 12 april: 
Babymassage met muziek, 21 ju-
ni: Babycooking, 1 november: 
Babyboekjes en 22 november: 
Babygebaren.
Meer informatie staat op op 
www.bibliotheekijmondnoord.nl.

Boot in brand
Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest werd maandagmiddag 
omstreeks half vier gealarmeerd 
voor een brand op een boot aan 
de Sluisbuurt in Uitgeest. Dit 
bleek niet de juiste locatie te 
zijn en de melding werd omge-
zet naar de Populierenlaan. Ook 
werd de brandweer van Heems-
kerk en de Officier van Dienst 
Politie en Brandweer gealar-
meerd voor de brand.
Ter plaatse bleek dat er een boot 
in de brand stond onder het vi-
aduct van de A9. Eén persoon 
was op de boot aanwezig maar 
kon zichzelf in veiligheid bren-
gen. De brandweer van Uitgeest 
en Heemskerk hebben de boot 
geblust. Door het vele bluswater 
dat ter plaatse uit het Uitgeester-
meer werd opgepompt is de boot 

half gezonken. Na een uur blus-
sen was de brand meester. De 
boot werd niet permanent be-
woond. 

De Populierenlaan was tijdens 
de brand afgesloten. De A9 kon 
wel gewoon open blijven. Door 
de wind trok de rook richting 
Uitgeest en niet de A9 op. Een 
werkboot van het recreatieschap 
Alkmaarder & Uitgeestermeer 
heeft boeien aan de boot beves-
tigd zodat deze niet verder kan 
zinken. 
De boot is onbewoonbaar ge-
worden door de brand. Wat er 
verder gaat gebeuren met de 
boot is nog niet bekend. Over de 
oorzaak van de brand is ook nog 
niets bekend. (bron: www.112-
uitgeest.nl)

Nieuwe scooter voor 
brandweer-vrijwilliger
Uitgeest - Een vrijwilliger van 
de brandweer van Uitgeest heeft 
een nieuwe elektrische scooter 
gratis gekregen van Elektrisch 
Vervoer Centrum Heemskerk
Op 17 maart wilde de vrijwilliger 
van brandweer Uitgeest uitruk-
ken naar een scooterbrand, toen 
hij erachter kwam dat zijn eigen 
brommer gestolen was. Uitein-
delijk heeft hij zijn eigen gesto-
len brommer moeten blussen. 
Dankzij de nieuwe elektrische 
scooter kan de brandweerman 

weer sneller bij de kazerne zijn 
om uit te rukken.

Fietslessen voor 
basisscholieren

Uitgeest - BrandBase is een or-
ganisatie, die in heel Nederland 
fietslessen voor de groepen vier 
tot en met zes organiseert. Aan 
de kinderen worden de basisre-
gels van het verkeer geleerd. Al-
le basisscholen van Uitgeest zien 
wel degelijk het nut hiervan in en 
doen graag aan dit project mee. 
Maar men had toestemming no-
dig van de gemeente om de les-
sen te geven op een door de or-
ganisatie genoemd ‘verkeers-
plein’. Tijdens de vergadering van 
26 maart jongstleden gaven bur-
gemeester en wethouders toe-
stemming om de lessen te ge-
ven op de parkeerplaats aan 
de Zienlaan, een mooie royale 
ruimte. De fietslessen zullen op 
11 april worden gegeven. (Mar-
ga Wiersma)  

Woninginbraak
Uitgeest - Vrijdagmiddag is in-
gebroken in een woning aan de 
Middelweg in Uitgeest. Onbe-
kenden zijn de woning binnen-
gekomen door het slot van een 
deur te forceren. Zij hebben geld 
weggenomen.
De politie besteedt veel aan-
dacht aan het opsporen van ver-
dachten van woninginbraken. 
Dat gebeurt onder meer met 
technisch onderzoek en buurt-
onderzoek. Op het gebied van 
preventie werkt de politie nauw 
samen met gemeenten. Bur-
gers kunnen zelf ook veel doen 
om een inbraak in hun woning 
te voorkómen. Zorg bijvoorbeeld 
voor goed hang- en sluitwerk en 
leg geen huissleutels onder de 
deurmat of in de bloembak. Tip 
de politie als u verdachte perso-
nen of voertuigen in uw woon-
omgeving ziet. Noteer signale-
ment, kenteken en bijzonderhe-
den. Heeft u verdachte personen 
of voertuigen gezien, neem dan 
contact op met de politie: 0900-
8844 (lokaal tarief).

Inbrekers 
stelen fietsen

Uitgeest - Zaterdagochtend 
even na 4.30 uur zijn twee inbre-
kers betrapt tijdens hun werk-
zaamheden aan de Krijgsman in 
Uitgeest.
Het onbekende duo is een 
schuurtje achter de woningen 
binnengegaan en heeft twee 
fietsen weggenomen. Dit werd 
gehoord door de eigenaar die de 
politie inschakelde. 
De dieven zijn er vandoor ge-
gaan in de richting van de Spin. 
Een zoektocht in de omgeving 
mocht niet baten. De gesto-
len fietsen zijn een witte en een 
zwarte opoefiets met een rekje 
voorop. Mensen die meer weten 
of iets hebben gezien worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844 (lo-
kaal tarief).
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Uitgeest - Door een fors verlies 
tegen de koploper in de tweede 
klasse heeft het eerste team van 
TTVU weer moeten plaatsnemen 
op de degradatiestoel.
Team 1 had het als verwacht 
knap moeilijk tegen het op de 
eerste plaats staande US. Hoe-
wel het uiterst spannende partij-
en waren, verloren de Uitgees-
ters toch 9 maal. Patrick Schud-
deboom kon de eer redden, 
want hij won eenmaal. Victor 
Tchernov’s hoogtepunt was een 
11-4 game-overwinning na een 
4-0 achterstand. Henk Spoelstra 
kwam deze week ook niet verder 
dan prachtige potten, maar zon-

der een eindoverwinning.
Team 3 ging op bezoek bij de 
Kolk 1. Daar behaalden Dennis 
Janssen, Nico Baltus en Mar-
cel Couwenberg ieder twee en-
kelspelwinstpunten. Vooral Cou-
wenberg was prima op dreef, 
want hij won met grote verschil-
len deze partijen. De heren doen 
nog steeds mee om de eerste 
plaats in de poule, wat op zich al 
een compliment waard is. 
Voor de eerste drie teams is de 
spanning om te snijden en zal in 
de laatste twee avonden beslist 
worden over degraderen van 
team 1 of promoveren van team 
2 en 3.

     Tafeltennisnieuws

FC Uitgeest opent ICGT 
2013 tegen Norwich City
Uitgeest - Op 18 mei opent 
“groen-geel” tegen “groen-geel” 
het Internationale Cor Groene-
wegen Toernooi. Althans dat was 
de uitkomst  van de loting voor 
het 28e ICGT dat zondag 7 april 
na afloop van de thuiswedstrijd 
van FC Uitgeest tegen Stormvo-
gels werd gehouden in de ge-
zellige bestuurskamer van FC 
Uitgeest. Het ene “groen-geel” 
staat voor FC Uitgeest en het an-
der voor Norwich City die hun 

thuiswedstrijden plegen te spe-
len in knalgele shirts.  
Met Norwich City, Torino, de 
jeugdselectie van Oman, Atléti-
co Mineiro, Halmstads BK, Legia 
Warschau en AZ heeft het ICGT 
ook dit jaar weer een heel breed 
en divers deelnemersveld met 
ploegen uit de meest uiteenlo-
pende voetbalculturen. FC Uit-
geest en de andere Nederlandse 
deelnemer, grote broer en bijna 
buurman AZ, werden in verschil-

lende poules ingedeeld. 
FC Uitgeest moet het naast Pre-
mier League club Norwich Ci-
ty ook nog opnemen tegen het 
jeugdteam van de in de Italiaan-
se  Serie A voetballende Torino 
en de jeugdselectie van Oman. 
Vooral het laatste team is een 
grote onbekende en spannen-
de deelnemer. Het is bekend 
dat voetbal in de rijke oliestaat 
financieel stevig ondersteund 
wordt maar de kracht van de 
jeugdselectie die Uitgeest be-
zoekt is moeilijk in te schatten. 
De vraag is of de thuisclub net 
als vorig jaar (vierde plaats) voor 
een verassing kan zorgen.
AZ wacht de taak om titelver-
dediger Atlético Mineiro, dat dit 
jaar dolgraag het toernooi voor 
de derde keer op rij wil winnen, 
de weg naar de finale te versper-
ren. Daarnaast lijken het Poolse 
Legia Warschau en het Zweedse 
Halmstads BK ook moeilijke hor-
des om te nemen.  

Het valt allemaal te zien op zater-
dag 18 mei als de poulewedstrij-
den worden gespeeld en maan-
dag 20 mei als de vervolgwed-
strijden worden gespeeld op het 
gezellige complex van FC Uit-
geest. U bent het gehele Pink-
sterweekend van harte welkom 
voor voetbal en feest. De toe-
gang is gratis. 

Team Fietsshop 
Uitgeest weer eerste
Uitgeest - Kristien Nelen van 
Team Fietsshop Uitgeest reisde 
dit weekeinde af naar Maboge  
bij La Roche in België. Ze was de 
enige van het team die hier aan 
mee deed omdat Hans, Nigel en 
Rianne voor de cyclo Parijs/Rou-
baix hadden ingeschreven. Een 
helse tocht op de racefiets over 
de kasseien van ruim 150 kilo-
meter, die ze netjes hebben vol-
bracht zonder pech of andere 

gekke dingen.
Kristien had grote ambitie om 
hoog te eindigen in de Arden-
nen. De vorige wedstrijd in 
Frankrijk lag zij tweede en door 
pech (lekke band) werd ze he-
laas vierde. Een revanche was 
haar doel.
Het pittige parkoers dat deels 
over de downhill track ging ver-
liep goed. Aan het einde van de 
dag was het gevoel goed. Carole, 

Uitgeest - Afgelopen weekein-
de ging de voorjaars-tenniscom-
petitie van start. Het eerste he-
renteam van de Dog moest thuis 
aantreden tegen AMVJ uit Am-
stelveen.
Voor de start van de voorjaars-
competitie heeft steakhouse “Bij 
de Buurvrouw” het team voor-
zien van nieuwe kleding. Of het 
die nieuwe kleding was die voor 
mooie momenten zorgde tij-
dens de eerste competitiewed-
strijd zal de vraag blijven, maar 
dat er uitstekend getennist werd 
staat vast.
Voorzien van een prachtig voor-
jaarszonnetje startte Don van 
der Kleij als eerste man. Don 
begon uitstekend en sleepte de 
eerste set met liefst 6-1 uit het 
vuur. Helaas voor Don kwam de 
tegenstander hierna veel beter 
in zijn spel en kwam Don er niet 
meer aan te pas. Uitslag 6-1  2-6 
0-6.
Tweede man Mark Bonekamp 
ging gewoon verder waar hij vo-
rig seizoen mee geëindigd was 
en dat is zeer aanvallend spel 
laten zien en zijn tegenstander 
werkelijk geen moment het ge-
voel geven dat die in de wed-
strijd kwam. Met knap service-
volleyspel werd het liefst 6-4 6-3.
Derde man Robin van Rijs-
sel speelde tegen iemand van 
ruim 2 meter, maar ondanks dat 

was het Robin die met veel ra-
ke klappen en goed servicespel 
zijn wedstrijd met 7-5 6-4 wist te 
winnen.
Vierde man Jeroen Duinmaijer 
maakte zijn debuut in dit team 
en deed dit zeer verdienstelijk. 
Jeroen begon zeer nerveus aan 
de wedstrijd, maakte veel onno-
dige fouten, maar na een aantal 
games kwam hij helemaal los en 
liet geen spaan meer heel van 
zijn tegenstander. Met echt zeer 
goed aanvallend spel sleepte Je-
roen het derde punt voor de Dog 
binnen. Uitslag 6-4 6-2.
De tussenstand voor de dubbels 
was hiermee 3-1 in het voordeel 
van de Dog.  In de dubbels kwa-
men de verse krachten Menno 
Kuik en Marco Zoeteman in ac-
tie. Marco speelde samen met 
Mark de eerste dubbel en speel-
de zeer degelijk en bijna fout-
loos. Uitslag 6-1 6-2 .
Vervolgens was het aan Men-
no en Jeroen om het vijfde punt 
binnen te halen, wederom was 
de start lastig, maar naar ma-
te de wedstrijd vorderde gingen 
beiden veel beter spelen. Uitslag 
6-4 6-4. 
Totaal uitslag dus 5-1 voor de 
Dog, een prachtig begin met 
goed tennis. Hopelijk een voor-
bode voor een seizoen waarin 
lang meegedaan kan worden om 
de bovenste plaatsten.

de tegenstandster met een ijzer-
sterk uithoudingsvermogen was 
een goede tegenstanster maar 
moest het toch afleggen tegen 
Kristien. Deze overwinning is een 
mooie opsteker na de pech van 
de vorige wedstrijd en ook goed 
voor de aankomende wedstrijd 
in de Ambleve/Remouchamps, 
die zondag plaatsvindt. Daar zal 
ze ook weer onder andere tegen 
Carole moeten rijden.
In Remouchamps gaan  Nigel, 
Hans, Vivian en Kristien rijden 
voor het team.
Meer informatie zie www.team-
fietsshopuitgeest.nl, ook op Fa-
cebook en Twitter.

Uitgeest - Na een bewogen 
week, was het dan toch weer 
zondag “wedstrijddag” voor de 
korfballers van Stormvogels. Met 
Lenny als interim trainer begon 
de wedstrijd tegen Oosterkwar-
tier om 14.32 uur op het veld in 
Uitgeest. De opstelling was ge-
wijzigd ten opzichte van de eer-
dere wedstrijden. In het ene vak 
stonden twee relatief onervaren 
heren, terwijl in het andere vak 
de nodige jaren ervaring ston-
den. Het eerste aanvalsvak werd 
versterkt met Eveline en Inge-
borg en het eerste verdedigings-
vak met Saskia en Demi.

De eerste helft ging gelijk op. Na 
een 0-1 achterstand in de eerste 
minuut maakte Danny gelijk uit 

een wegtrekbal. In de 6e minuut 
werd het 1-2 waarna Gerard in 
de 7e minuut een strafworp ver-
zilverde uit een doorloopbal van 
Saskia. Ook in de 16e en 18e mi-
nuut werd kort achter elkaar ge-
scoord. Beide doelpunten kwa-
men uit afstandschoten, eerst 
schoot Oosterkwartier raak en 
daarna scoorde Danny van af-
stand. De doorbraakpoging van 
een van de dames van Ooster-
kwartier werd goed gezien en 
overgenomen door de andere 
dame. Helaas viel de wegtrekbal 
die hieruit volgde wel door de 
mand zodat de Uitgeesters weer 
tegen een achterstand aan ke-
ken (3-4). Vier minuten voor de 
rust maakte Sebas weer gelijk uit 
een omdraaibal.

     Korfbalflits
       Stormvogels

Ook na rust wist Oosterkwartier 
de voorsprong weer te pakken. 
Door twee doelpunten in res-
pectievelijk de 8e en 10e minuut 
werd de achterstand vergroot tot 
twee punten. Het eerst volgen-
de punt werd pas in de 21e mi-
nuut gescoord: Demi schoot met 
een snoeiharde bal van afstand 
raak. Daarna wist Oosterkwartier 
uit te lopen tot 5-8. In de 28e mi-
nuut zette Stormvogels de eind-
sprint in: Danny scoorde van on-
der de korf en Sebas schoot van 
afstand raak. De wedstrijd was 
echter te kort om nog een punt 
in Uitgeest te houden, de eind-
stand bleef steken op 7-8. Ge-
zien de einduitslag zat het in de 
verdediging wel goed in beide 
vakken. Met iets meer geluk in 
de afwerking was zelfs een over-
winning heel goed mogelijk ge-
weest. 
Zoondag gaat Stormvogels de 
wedstrijd tegen Hilversum met 
goede spirit tegemoet. (Gerard 
Valkering)

Dog 1 begint sterk aan 
voorjaarscompetitie
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Spoorwegovergang
De gemeenteraad gaat de komende weken een beslissing nemen over 
het verkeersknelpunt Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg. Al 
sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is er binnen de gemeente-
raad een discussie gevoerd over het beperken van de verkeersoverlast 
in het dorp. De gevonden oplossing hiervoor was vaak een voorstel tot 
aanleg van een randweg en/of doorgaande weg. De noodzaak hiervoor 
is dus al lang door uw voorgangers onderkend, maar over de defini-
tieve uitvoering ervan kon men het nooit eens worden. De gevonden 
‘oplossingen’ bestonden meestal uit nietsdoen (vooruitschuiven) of uit 
half afgemaakte projecten (zoals de Bloembakkenweg). Door deze be-
stuurlijke onmacht is veel tijd en gemeenschapsgeld verloren gegaan en 
wekte bij de bevolking veel onbegrip. Anno 2013 krijgt u opnieuw een 
kans om tot een oplossing te komen. Een oostelijke randweg heeft een 
aantal belangrijke voordelen; de spoorwegovergang Beverwijkerstraat-
weg kan open blijven voor alle verkeer, de dorpskern wordt ontlast en 
blijft goed bereikbaar voor alle verkeersdeelnemers, de wegen die het 
huidige verkeer door/in het dorp afwikkelen worden ontlast, alle wijken 
blijven voor alle soorten verkeer goed bereikbaar en de verkeersstromen 
binnen Castricum worden evenwichtiger over het dorp verdeeld. Een 
randweg betekent voor heel veel bewoners dat de huidige verkeers-
overlast zal verminderen en de te verwachte toename van overlast wordt 
voorkomen. Ruud Joosten. (Ingekort door de redactie).

Historische beslissing? 
Uit onderzoek blijkt dat bij het spoorknelpunt er tijdens twee spitsmo-
menten een eventuele langere wachttijd zou kunnen optreden. Er is 
dus waarschijnlijk geen probleem! Tijdens de informatiebijeenkomst 
werd beaamd dat thuiswerken en vergrijzing niet zijn meegenomen in 
de onderzoeksresultaten. Dit in tegenstelling tot wat wethouder Meijer 
beweert. Verder is in het onderzoek naar de geluidsbelasting niet mee-
genomen dat in de toekomst auto’s stiller en schoner moeten worden 
om nog aan de milieunormen te voldoen. Bovengenoemde onderzoeken 
zijn gefinancierd door ProRail en uit alles blijkt dat ProRail niet geïnteres-
seerd is in de beste oplossing  voor Castricum, maar de beste (goed-
koopste) oplossing voor ProRail. Een onafhankelijk onderzoek door een 
tweede onderzoeksbureau is niet uitgevoerd. Wethouder Meijer neemt 
klakkeloos de resultaten van het ‘ProRail-onderzoek’ over, zonder dat de 
onderbouwingen hiervan openbaar zijn gemaakt. Mij bekruipt daarnaast 
zeer sterk het gevoel dat de uitkomst van de stemming in de gemeente-
raad al vaststaat. Wethouder Meijer rept over een ‘historische beslissing’! 
Dat kan toch alleen maar gaan over de aanleg van een zuidoostelijke 
randweg? De ‘nietsdoenvariant’ lijkt mij bijvoorbeeld toch geen histori-
sche beslissing, aangezien je als gemeenteraad altijd kunt terugkomen 
op ‘niets doen’. Frank van Putten (Ingekort door de redactie).

Randweg
Toen ik deze week over de Provincialeweg richting Uitgeest reed, dat 
nota bene futen en kievieten in de berm foerageerden en zich niets 
van het voorbijrazende verkeer aantrokken! Van een randweg zullen zij 
ook niets van aantrekken en de boeren zullen heus wel zelf voor hun 
belang opkomen. Ten aanzien van de verkeersoplossing in verband met 
de spoorovergang; ik stond 4 april in de file, die op de Stationsweg reikte 
tot het station, in de Dorpsstraat tot de dierenwinkel en op de Beverwij-
kerstraatweg tot de parkeerplaats van Kooijman. En dat op een gewone 
donderdagmiddag om 14.10 uur. Wie praat over kortere sluiting spoor-
bomen en minder autoverkeer? De lobbygroepen (of nimby’s?) slaan 
wel erg hard op de trom en ik vertrouw dat raadsleden zich niet laten 
afschrikken. M. Radecke. 

Castricum failliet?
We staan als gemeente reeds 90 miljoen euro in het rood en dan zul-
len we de komende dertig jaar kromliggen om de kosten van welke 
spoorwegovergangknelpuntoplossende variant dan ook te bekostigen!? 
De varianten uit die door Prorail gefinancierde en hoogst tendentieuze 
plannen van externe consultants en projectleiders kosten ons tussen de 
30 en 50 miljoen euro, om van de standaardoverschrijding bij dergelijke 
projecten nog maar niet te spreken. Daarnaast: het asfalteren van een 
prachtig weidegebied leidt tot de vernietiging van een schitterend stuk 
Castricum waar we met z’n allen zuinig op moeten zijn! Misschien moe-
ten we eens stilstaan bij de vraag of we in een samenleving willen leven 
waarin we alles naar de hand willen zetten. André Hoekstra

Concert Emergo met werken 
voor Wereld Muziek Concours

Castricum - Op zaterdag 13 
april geeft het Fanfare Orkest 

Emergo een eerste concert 
waarin de werken voor het We-

reld Muziek Concours ten geho-
re worden gebracht. 
De Elspeets Fanfare neemt een 
deel van dit concert voor haar re-
kening. Beide orkesten staan on-
der leiding van dirigent Erik van 
de Kolk. Het concert vindt plaats 
om 19.30 uur in het Clusius Col-
lege”, Oranjelaan 2. Entree is 5,00 
euro.

Van 4 tot en met 28 juli is Kerk-
rade voor de zeventiende keer 
het wereldwijde middelpunt voor 
de blaasmuziek. Emergo ziet het 
als een eer, aan dit prestigieuze 
concours te mogen deelnemen. 
Emergo neemt deel in de eerste 
divisie voor fanfareorkesten en 
op zaterdag 13 Juli, 14.30 uur in 
de Rhodahal. 

‘We willen zo graag’
Castricum - Op 14 april is er 
een optreden van de zanggroep 
‘We willen zo graag’. De groep 
heeft als doel om niet alleen vóór 
de mensen maar vooral ook mét 
de mensen te zingen. 

De groep bestaat uit zeven da-
mes en een heer en zingt a ca-
pella driestemmige liederen van-
af de jaren ‘40. Ook oud-vader-

landse staan op hun repertoire, 
evenals medleys en canons. Ze 
treden op in oud-Hollandse kle-
derdracht. De zondagmiddagso-
ciëteit vindt plaats van 14.00 tot 
16.00 uur in  Ontmoetingscen-
trum Geesterhage, Geesterduin-
weg. De toegang is 4,00 euro. 
Meer informatie: Stichting Wel-
zijn, tel.: 0251-656562 of via in-
fo@welzijncastricum.nl. 

Castricum - In Akersloot vond 
donderdag rond 6.20 uur een 
ongeval plaats tussen twee per-
sonenauto’s op de A9 bij het 
wisselen van de rijstrook. Er ont-
stond flinke verkeershinder. De 
betrokken partijen leden alleen 
materiele schade. 

In Castricum is tussen maan-
dag en dinsdag ingebroken in 
een kantoor op de Burgemeester 
Zaalbergstraat. Er werden een 
laptop en printer meegenomen. 
Donderdag was er sprake van 
een poging tot inbraak bij Boek-
handel Laan op de Burgemees-
ter Mooijstraat. ‘s Nachts is ge-
probeerd een ruit aan de ach-
terzijde van het winkelpand in te 
slaan. Een getuige heeft een wit-
te VW-bus snel weg zien rijden 
vanaf de Gouden Stulp, naast de 
winkel.
Het achterruit van een auto, die 
donderdag geparkeerd stond 
op de Tweede Groenelaan/Von-
delstraat, is ingeslagen en uit de 
auto is een telescooptrap weg-
genomen. 
Vrijdag rond 21.30 uur is een 
ruit op de Rooseveltlaan vernield 
door een kiezelsteen die door 
een jongen werd gegooid. Hij 
maakte deel uit van een groep.  
De jongens zijn aangehouden 
en verhoord. Zij krijgen via HALT 
een alternatieve straf. Zaterdag-
avond was er sprake van een po-
ging tot inbraak bij een woning 
aan de Bachstraat. 
Een inbraak bij een woning op 
de Verdistraat lukte wel, maar er 
wordt vooralsnog niets vermist. 
Vanuit een auto op Tulpen-
veld is ‘s nachts een navigatie-
systeem weggenomen. Op de 
Dorpsstraat werd de politie be-
naderd door iemand die zei tij-
dens een vechtpartij in een café 
mishandeld te zijn door vier man. 
Een van de verdachte mannen is 
aangehouden en ingesloten. 

Castricum - Tot 22 mei zijn  
schilderijen van Hannie Lutke 
Schipholt te bezichtigen in de bi-
bliotheek van Castricum. Han-
nie legt zich niet vast in een vas-
te stijl van schilderen. De laatste 
jaren ontwikkelde zij een voor-
liefde voor olieverf. ,,Omdat hier-
in de kleuren diep tot uiting ko-
men.”  

Expositie bieb

Snuffelmarkt Dijk en Duin
Bakkum - Zaterdag 13 april 
van 12.00 tot 15.00 uur houdt 
Dijk en Duin een snuffelmarkt 
met een variatie aan artikelen. 

De opbrengst van de markt komt 
geheel ten goede aan de be-
woners van Breehorn. Het geld 

wordt gebruikt voor het inrich-
ten van de gemeenschappelijke 
ruimte. 
De snuffelmarkt wordt gehou-
den op de nieuwe locatie van 
Echt Bakkums Groen, Waterto-
renpad 10, op het landgoed Duin 
en Bosch.
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Castricum - Op woensdag 24 
april vindt er van 19.30 tot 21.00 
uur een informatieavond in Ont-
moetingscentrum Geesterha-
ge plaats voor belangstellenden 
over het project ‘Bezoekservice 
Dementie’ dat zich op de hele 
gemeente richt. Het project heeft 
tot doel mantelzorgers van de-
menterende mensen te ontlas-
ten en tegelijkertijd mensen met 
dementie een prettige ochtend 
of middag te bezorgen. 
De Bezoekservice Dementie 
wordt georganiseerd en uitge-
voerd door MaatjeZ in samen-
werking met Dijk en Duin en de 
Stichting Welzijn Castricum. De-
ze organisaties verzorgen een 
introductiecursus van twee dag-
delen voor nieuwe vrijwillige me-
dewerkers en geven eens in de 
drie maanden begeleiding in 
teamverband, zodat medewer-
kers in de gelegenheid zijn col-
lega’s te ontmoeten en ervarin-

Lida Driessen: ‘De bezoekjes 
zijn belangrijk om vereenza-
ming tegen te gaan.’ Foto: Ire-
ne Zijlstra

gen te delen. Een van de vrijwilli-
ge medewerkers van MaatjeZ is 
Lida Driessen. Zij bezoekt al een 
poosje twee dames die aan de-

mentie lijden en ontlast op de-
ze wijze de nabije omgeving van 
deze dames. Lida zet zich twee 
dagdelen per week in, maar het 
kan bij de bezoekservice ook om 
één dagdeel gaan. Het is een job 
die goed met vakanties gecom-
bineerd kan worden, want dat 
heeft Lida van te voren aange-
geven. 
De Bezoekservice Dementie no-
digt belangstellenden, vrouwen 
en mannen, die een dagdeel per 
week of in de veertien dagen be-
schikbaar willen stellen uit, zich 
voor de informatieavond op 24 
april aan te melden bij de Stich-
ting Welzijn Castricum in Ont-
moetingscentrum Geesterha-
ge, telefoon 0251 65 65 62. De 
stichting is op werkdagen al-
le ochtenden en op maandag- 
en woensdagmiddag bereikbaar. 
Per mail aanmelden is eveneens 
mogelijk: info@welzijncastricum.
nl.

Eenvou(w)dige opdracht
Castricum - Op 16 novem-
ber 2012 vond de zogenaamde 
Wiskunde B-dag plaats. Leer-
lingen van verschillende scho-
len en uit diverse landen buigen 
zich in de vorm van een interna-
tionale competitie een hele dag 
over een probleem dat met be-
hulp van wiskunde moet worden 
opgelost. 

Dit jaar was het onderwerp 
‘vouwpatronen’. De leerlingen 
onderzochten daarbij in groep-
jes hoe op een wiskundige ma-
nier vouwpatronen te voorspel-
len zijn. Van alle verslagen op het 

Jac. P. Thijsse College werden er 
twee opgestuurd naar een inter-
nationale jury die van de inzen-
dingen uit onder andere Neder-
land, België, Duitsland en Slo-
wakije de tien beste er uit koos. 
Tot vreugde van het Jac. P. Thijs-
se College was daar een groepje 
leerlingen van de school bij. Jo-
chem Wildeboer, Rick Poel, Bas 
van Andel en Mats de Nijs wis-
ten een zevende plaats te be-
machtigen. 

Vrijdag 15 maart  kregen zij 
bij een feestelijke uitreiking in 
Utrecht de prijs uitgereikt. 

Castricum - Op vrijdag 12 april 
organiseert IVN Afdeling Mid-
den Kennemerland in samen-
werking met Duincamping Ge-
versduin een avondexcursie voor 
volwassenen en kinderen. Onder 
het motto ‘Sttt…. hoor jij de bos-
uil?”, neemt Arend de Jong be-
langstellenden mee de duinen 
in. Tijdens deze excursie wordt 
geprobeerd om de bosuil en de 
vleermuizen te horen. In verband 
met te veel lawaai wordt aange-
raden om onopvallende, warme 
kleding aan te trekken. Een zak-
lamp mag mee, maar alleen aan 
op advies van de gids. 
Aanmelden bij de receptie van 
Duincamping Geversduin. Ver-
trek om 19.30 uur vanaf de re-
ceptie. Deelnamekosten 3,75 eu-
ro. (Foto Arend de Jong)

Avondexcursie

Castricum - Donderdagmiddag 
hield de politie tussen 14.15 en 
17.15 uur een snelheidscontrole 
op de Soomerwegh. Van de 1710 
passanten reden er 103 snel-
ler dan de toegestane 50 km per 
uur. Hoogst gemeten snelheid: 
71 km per uur. De overtredingen 
werden fotografisch vastgelegd. 
Betrokken bestuurders krijgen 
een bekeuring thuisgestuurd.

Snelheidscontrole

Thema-ochtend KBO
Limmen – Woensdag 17 april 
is er om 10.30 uur in de Burge-
rij op de Dusseldorperweg 103 
een thema-ochtend met als the-
ma ‘Integrale veiligheid in en om 
het huis’.
Deze bijeenkomst is bedoeld 
voor senioren, die zelf bij wil-
len dragen aan een veiliger huis. 
Het gaat hierbij over preventieve 
maatregelen op het gebied van 

babbeltruc, woningovervallen en 
inbraak.
De voorlichting wordt door mid-
del van een presentatie met kor-
te filmpjes gegeven.

Iedere belangstellende is wel-
kom, er zijn geen kosten aan 
verbonden. De thema-ochtend 
wordt afgesloten met een drank-
je en een hapje. 

GPS-cursussen in De Hoep
Castricum - Wegens succes or-
ganiseren PWN en Educatracks 
extra GPS- cursussen in Bezoe-
kerscentrum De Hoep op zondag 
12 mei en 30 juni. 
Tijdens de basiscursus leren 
deelnemers uitgebreid omgaan 
met GPS. Er is een theoriedeel 
met cursusboek en een 5 km 
lange oefenwandeling met op-
drachten door het Noordhol-
lands Duinreservaat. De cursus 
wordt afgesloten met het zoe-

ken naar een schat (ook wel be-
kend als ‘geocaching’). Ook kun-
nen deelnemers advies inwinnen 
over de aanschaf van een GPS-
ontvanger.

De cursussen worden gegeven 
door een ervaren docent van 
10.00 uur tot 16.00 uur. Opgeven 
voor deze workshop is noodza-
kelijk en kan via www.pwn.nl/er-
opuit of telefonisch via 0251 – 
661066. 

Voorbereidingen musical 
zijn ‘Ester’ in volle gang
Akersloot/Uitgeest- Over an-
derhalve week presenteren een 
grote groep enthousiaste men-
sen van de verschillende kerken 
in Akersloot en Uitgeest de bij-
belse musical ‘Ester’. 

Al maanden wordt er op de vrij-
dagavond gerepeteerd (soms in 
een steenkoude kerk), en zijn 
anderen bezig met kostuums, 
decors, muziek, techniek et cete-
ra. Net als een paar jaar geleden 

met de uitvoering van de musical 
‘Naäman’  belooft het weer een 
indrukwekkend schouwspel te 
worden. Het is een oud verhaal 
met heel actuele thema’s zoals 
discriminatie en de plek van de 
vreemdeling in het midden.

Op zaterdag 13 en zondag 14 
april zijn de uitvoeringen in de 
kerken van Akersloot en Uit-
geest. Voor meer informatie: 
www.kerkuitgeestakersloot.nl.

Jong en ouder 
ontmoeten elkaar

Castricum - Tijdens hun school-
periode gaan jongeren rond de 
15 jaar vrijwilligerswerk doen, 
als een maatschappelijke stage 

vanuit school; zo leren ze ande-
re mensen te helpen en iets voor 
hen te betekenen, zonder dat 
daar iets tegenover wordt ge-
steld. Er staan weer nieuwe en-
thousiaste leerlingen klaar die 
iets willen doen voor de oudere 
medemens.
Zij kunnen bijvoorbeeld een 
kastje uitruimen, foto’s die maar 
blijven liggen samen inplakken, 
samen koken (en eten), wande-
len of gewoon een praatje ma-
ken over vroeger en nu, herinne-
ringen laten opschrijven of sa-
men een spelletje doen. 
Wie gebruik wil maken van hun 
aanbod of zelf een idee heeft 
waarbij de hulp van een jonge-
re welkom is, kan contact op-
nemen met de Stichting Welzijn 
Castricum, tel. 0251 – 65 65 62 
of mailen naar info@welzijncas-
tricum.nl.  

Vrijwilligerswerk passend in agenda



6FC Uitgeest stunt met 
klinkklare zevenklapper!
Uitgeest - Trainer Jurg Bosman 
wist het voor de wedstrijd al. Hij 
zou met z’n team vanaf het be-
gin druk zetten, de tegenstander 
bij de strot grijpen en niet meer 
loslaten. Zo gezegd, zo gedaan. 
Het resultaat: een klinkende 7-1 
overwinning op de blauwhem-
den uit IJmuiden. Daarmee lijkt 
het vrijwel zeker dat de ploeg 
van de scheidende trainer het 
volgend seizoen weer mag spe-
len in de Eerste Klasse en dat is 
zeker niet in de laatste plaats te 
danken aan hem. 

FC Uitgeest moest het deze zon-
dag doen zonder de afwezi-
ge Remco van Boxtel en Ste-
fan Winter. Verrassend genoeg 
startte Paul Groen, normaal laat-
ste man, in de spitspositie. FCU 
begon voortvarend aan de wed-

strijd. Stormvogels werd terug-
gedrongen en er waren kleine 
kansjes. Toch waren het vreemd 
genoeg de gasten die op voor-
sprong kwamen. Daar was wel 
wat hulp nodig van keeper Erik 
Alders die vast een enorme na-
tuurliefhebber is. In de 23e mi-
nuut moet hij namelijk wel afge-
leid zijn geweest door kwette-
rende vogeltjes op deze eerste 
lenteachtige dag want anders 
is het niet te verklaren dat hij in 
het eigen strafschopgebied met 
de bal aan zijn voet een blauw-
hemd niet zag naderbij sluipen. 
Deze ontfutselde hem eenvoudig 
de bal en scoorde. 0-1.
FC Uitgeest was daarna duide-
lijk de kluts kwijt maar het was 
juist dezelfde Erik Alders die 
zichzelf goed herstelde blijkens 
een prachtige redding in de 31e 

minuut bij een fraaie inzet van 
Swier.
In de 41e minuut viel dan toch de 
verdiende gelijkmaker. Een goed 
doorgekopte bal van Sander van 
den Helder in het strafschopge-
bied van Stormvogels belandde 
op het hoofd van Joost de Jong 
die eenvoudig kon inkoppen. 1-1
Na de thee was het éénrichting-
verkeer naar IJmuiden maar dan 
niet via de A9. In de 52e minuut 
belandde een prachtige pass van 
de vandaag sterk spelende Sven 
de Wit voor de voeten van Pim 
Molenaar die beheerst scoorde. 
2-1. Daarna ging het hard. Eerst 
was het Ruud Koedijk die in de 
63e minuut met een briljante in-
geving keeper Jan Ziere tot bal-
lengraaier degradeerde. Schuin 
aan de linkerkant staande zag 
hij dat de keeper te ver voor zijn 
doel stond. Met een fraaie lob 
die precies achter de wanhopig 
springende keeper viel, tekende 
hij voor de fraaiste treffer van de 
dag. 3-1 
In de 69e minuut was het Kick 
Smit die voor 4-1 zorgde, enige 
minuten later gevolgd door de 
tweede treffer van Ruud Koe-
dijk (5-1) en in de 78e minuut 
de tweede van Pim Molenaar. 
(6-1). Uiteindelijk was het John 
den Nijs die in de 83e minuut de 
wonderbaarlijke eindstand van 
7-1 op het scorebord wist te zet-
ten. Een stand die in ieder geval 
het scorebord zich niet meer wist 
te herinneren.

Zo deed FC Uitgeest goede za-
ken, was het leuk dat jong Uit-
geester talent namelijk Bru-
ce Post (16) en Wouter uit den 
Boogaard (17) speelminuten 
maakte, likte Stormvogels zijn 
wonden (in de 68e minuut ver-
loor het ook nog Brian van Laar 
met een ogenschijnlijk ernsti-
ge knieblessure) en verkneukel-
de het thuispubliek zich met de 
ruime zege. Het was een mooie 
dag! (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Alders, ten 
Hoope, van den Helder, de 
Wit, de Jong, Molenaar, Me-
ijland (25e Hollenberg), den 
Nijs, Smit (70e Post), Groen, 
Koedijk (88e uit den Boog-
aard).

Bakkum en Krookspeler van 
de wedstrijd: Ruud Koedijk

De jury had het vandaag maar 
moeilijk. Kandidaten genoeg 
en hoge scores bij verschillen-
de spelers. Toch gaf uiteindelijk 
een briljant gescoorde goal, een 
die je zelden ziet op dit niveau, 
de doorslag. Met twee goals en 
een assist was Ruud Koedijk 
vandaag de man van de wed-
strijd. Ruud oogt niet altijd even 
scherp maar is het klaarblijkelijk 
wel. Dat bleek vandaag. Ruud 
van harte gefeliciteerd.

Woensdag 10 april junioren:
VVA/Spartaan A1-Uitgeest A1 18:45

Donderdag 11 april pupillen:
Uitgeest D1-Velsen D1 18:30
Junioren:
Uitgeest B2-OFC B1 18:45
Uitgeest B3-Hollandia B3 18:45

Zaterdag 13 april pupillen:
HBC D1-Uitgeest D1 11:30
Uitgeest D2-Alkmaarsche Boys D1 10:15
Uitgeest D3-Kwiek 78 D1 12:30
Koedijk D3-Uitgeest D4 11:45
Vrone D5-Uitgeest D5 10:00
Uitgeest D6-Foresters de D5 13:00
SVW 27 D10-Uitgeest D7 11:30
Jong Holland D5-Uitgeest D8 10:30
SDZ E1-Uitgeest E1 08:45
Uitgeest E2-Meervogels 31 E1 11:30
Uitgeest E3=vrij
Uitgeest E4-Vrone E4 10:15
Koedijk E3-Uitgeest E5 10:15
HSV E10-Uitgeest E6 10:30
Uitgeest E7-Alcmaria Victrix E4 11:30
Vrone E7-Uitgeest E8 10:45
Uitgeest E9-Koedijk E9 11:30
Meervogels 31 E5-Uitgeest E10 09:00
LSVV E9-Uitgeest E11 10:15
Uitgeest F1-Jong Holland F1 09:00
Kolping Boys F4-Uitgeest F2 09:00
Uitgeest F3-Kolping Boys F5 09:00
Koedijk F3-Uitgeest F4 08:45
Jong Holland F3-Uitgeest F5 08:45
Uitgeest F6-Zeevogels F3 10:15
Uitgeest F7-Reiger Boys F8 09:00
Uitgeest E8=vrij
Uitgeest F9-Castricum F6 10:15
Uitgeest F10-Foresters de F11 10:15
Uitgeest MP1-Adelbert St MP1G 09:00
Duinrand S MP1-Uitgeest MP2 09:00
Junioren:
Lelystad ‘67 B1-Uitgeest B1 12:00

Assendelft B1-Uitgeest B2 14:00
Uitgeest B3-Limmen B2 14:30
HSV B3-Uitgeest B4 14:30
Limmen B3-Uitgeest B5 14:45
Zeeburgia C2-Uitgeest C1 10:00
Uitgeest C2-Dynamo C1 14:30
Assendelft C1-Uitgeest C3 12:30
Uitgeest C4-Assendelft C2 14:30
Uitgeest C5-Vitesse 22 C4 14:30
SVA C4-Uitgeest C6 14:30
G-team:
Nieuw Sloten sv G1-Uitgeest G1 14:00
Waterloo G2-Uitgeest G2 12:00
Meisjes: 
Texel 94 MB1-Uitgeest MB1 14:30
Uitgeest MC1-BOL MC1 13:00
Uitgeest MC2-Egmondia MC1 11:00
Uitgeest MD1-Berdos MD1 13:00
Uitgeest MD2-BOL MD1 09:00
Uitgeest ME1-Limmen ME1 09:00

Zondag 14 april senioren: 
Hercules 1-Uitgeest 1 14:00
VSV 2-Uitgeest 2 11:00
Uitgeest 3-KSV 2 10:30
Beverwijk 2-Uitgeest 4 11:00
ADO ‘20 8-Uitgeest 5 10:00
SVW 27 6-Uitgeest 6 10:00
Castricum 5-Uitgeest 7 13:00
Uitgeest 8=vrij
Uitgeest 9-SSV 2 12:45
Uitgeest 10-HSV 6 12:15
Uitgeest 11=vrij
Uitgeest 12-Beverwijk 4 10:30
Berdos 3-Uitgeest 13 12:00
Junioren: 
Uitgeest A1-HSV A1 11:00
Rijp (de) A1-Uitgeest A2 12:00
Winkel A1-Uitgeest A3 12:30
Dames: 
Uitgeest VR1-Koedijk VR1 10:30
Meisjes:
DWB MA1-Uitgeest MA1 15:00

FC Uitgeest JG1 speelt 
leuk tegen VVIJ IJsselstein
Uitgeest - Het lekkere zonnetje 
beloofde afgelopen weekeinde 
veel goeds voor FC Uitgeest JG1, 
de jongens hadden weer veel zin 
in een wedstrijd.
De eerste paar minuten ging 
de wedstrijd leuk gelijk op, veel 
kansen over en weer, maar waar 
Uitgeest op de paal of net over 
schoot, lukte het IJsselstein wel 
om doelpunten te maken. Zo 
stonden ze eigenlijk al snel op 
een 0-4 achterstand. Maar de 
jongens lieten de moed niet zak-
ken en Jesse, Jamie en Jason 
deden hun uiterste best in de 
voorhoede. Na een mooie pass 
van Bart op Jesse knalde laatst-
genoemde de bal hard in het 
doel.  Dat gaf moed, de jongens 
gingen goed door. Jason schoot 
hard op de paal, maar we kre-
gen een tweede kans want de 
bal belandde voor de voeten van 
Jamie. Hij schoot helaas over het 
doel. Jammer. Niet lang daar-

na was het weer Jesse die een 
mooie voorzet op Jason gaf. Dit 
keer schoot Jason wel mooi raak. 
Met 2-4 gingen ze de rust in.
De tweede helft begon net zoals 
de eerste helft. Veel kansen en 
alhoewel onze keeper Mart veel 
ballen uit het doel hield, was de 
overmacht de eerste 10 minuten 
te groot. En zo stond het binnen 
no time 2-9. Dat was jammer, 
want de inzet van de verdediging 
was goed. Mark, Rens en Bink 
schoten veel ballen naar voren. 
Gelukkig werd dit harde werken 
toch nog beloond door een laat-
ste goal van de wedstrijd. Jesse 
wilde een voorzet geven, maar 
de bal zeilde het doel in en zo 
werd de eindstand 3-9. 
De volgende wedstrijd staat ge-
pland op 20 april. Wil jij dit team 
versterken? Graag! Kom maan-
dagavond (18.00-19.00 uur) ge-
rust eens op de training kijken of 
een balletje mee trappen.

Twee keer zilver voor 
turntalent Guus Baltus
Uitgeest - Zondag werden in 
Den Helder de toestelwedstrij-
den heren turnen gehouden. Uit-
geester Guus Baltus (op de fo-
to rechts) stond samen met zijn 
trainingsmaatje bij de Alkmaar-
se vereniging Saturna Sem Tee-
ken en ook weer eens Stef van 
Diepen in één wedstrijd. Guus en 
Sem startten als enige twee op 
niveau 9 eerste divisie en de rest 
op niveau 10 tweede divisie.
De toestellen waren onder-
verdeeld in springen (vloer en 
sprong) steunen (voltige en 

brug) zwaaien (ringen en rek) en 
space turnen (minitrampoline en 
tumbling). In deze wedstrijd zijn 
2 extra onderdelen toegevoegd, 
het zogenaamde space turnen, 
wat het bijzonder aantrekkelijk 
maakt.
Sem haalde goud op springen 
en Guus zilver. Op steunen vielen 
helaas geen medailles te halen. 
Op zwaaien haalde Sem brons 
en op space turnen haalde Guus 
weer zilver en Sem Brons.
Ook de andere deelnemers van 
Saturna vielen in de prijzen. 
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Uitgeest - Zaterdag open-
de speeltuinvereniging Kinder-
vreugd Uitgeest haar deuren 
voor een nieuw speelseizoen. 
Hierbij werd een mooi nieuw 
toestel gepresenteerd. Eindelijk 
kwamen de nieuwsgierige kin-
deren te weten wat er onder het 
zeil zat. De speeltuin is dit jaar 
geopend tot en met de herfstva-
kantie. Om te spelen kan er een 
kaartje worden gekocht bij de 
toezichthoud(st)er voor 1 euro 
per dagdeel. 
Willen kinderen vaker komen 
spelen, dan kunnen zij het bes-
te lid worden van de vereniging. 
Voor 24 euro per jaar kan het 
gehele gezin een jaar lang gra-
tis spelen in de speeltuin. Daar-
naast kunnen zij ook meedoen 
aan alle activiteiten van Kinder-
vreugd, zoals de workshops, kin-
derdisco en het carnaval.
De openingstijden zijn maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 
van halt vier tot half zes, woens-
dag 13.30-17.00 uur, zaterdag 
10.00-12.00 en 13.30-17.00 uur. 
Op zondag is de speeltuin geslo-
ten. Tijdens de schoolvakanties 
gelden andere openingstijden. 
Kijk hiervoor op www.speeltui-
nuitgeest.nl. 
Buiten de normale openingstij-
den is het mogelijk om de speel-
tuin af te huren voor bijvoorbeeld 
een kinderfeestje of schoolreis-
je. Op de zondag wordt de tuin 
in twee dagdelen verhuurd, na-
melijk van 9.30 tot 14.00 uur en 
van 14.30 tot 18.30 uur. Ook kan 
de speeltuin op de zaterdagmid-
dag van 12.00 tot 13.30 uur ge-
huurd worden.

Speeltuin 
weer open!

Rabobank

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.mijncashless.nl

Mobiel Betalen is 9 maart geïntroduceerd bij FC Uitgeest. Onder gebruikers

verloten wij deze leuke middag uit! Betaal van 6 t/m 21 april 2013 mobiel en

maak kans op 2 kaarten voor de wedstrijd AZ - PEC Zwolle op 5 mei 2013.*

Mobiel Betalen bij FC Uitgeest

* Kijk voor de voorwaarden op de website van FC Uitgeest

én kans op
kaarten
AZ-PEC.

Cashless?
Nog niet

zo gek, 
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