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Uitgeest archeologische hotspot
Uitgeest - Aan de rand van Uit-
geest is de afgelopen tijd druk 
gegraven door Hollandia Ar-
cheologen Zaandijk in opdracht 
van de provincie. Wat veel Uit-
geesters niet weten volgens ar-
cheoloog Jan de Koning, is dat 
Uitgeest een archeologische 
hotspot is. Jan: “Dit is een ex-
treem rijk gebied waar al eer-
der mooie vondsten zijn gedaan. 
In 1981 is hier het kind van Dor-
regeest opgegraven, de sche-
del werd helaas door de graaf-
machine beschadigd omdat men 
niet verwachtte hier iets te vin-
den. Het kind werd zittend aan-
getroffen met opgetrokken be-
nen. De schedel werd later ge-
plakt.” Uit onderzoek bleek dat 
het jongetje ongeveer 9 jaar 
moet zijn geweest en leefde in 
de periode van circa 200 jaar 
voor Christus. Jan: “De spul-

len en sporen die we nu vinden, 
kunnen we waarschijnlijk kop-
pelen aan de tijd dat dit jongetje 
geleefd heeft en dat is zeer in-
teressant. Scherven, delen van 

potten, resten van akkers, grep-
pels en mogelijk delen van ge-
bouwen wijzen hier op.’’ Gede-
puteerde Elvira Sweet: “Dankzij 
dit onderzoek weten we straks 
meer over de geschiedenis van 
dit deel van Uitgeest. Het gebied 
en de resten die de archeologen 
hebben gevonden, verstevigen 
de relatie met het Oerij-gebied.”
Op basis van de schedel van dit 
kind, wordt een levensechte ge-
zichtsreconstructie gemaakt, die 
begin 2015 te zien is in het Huis 
van Hilde, het nieuwe arche-
ologiecentrum van de provin-
cie Noord-Holland dat naast het 
station van Castricum wordt ge-
realiseerd.
Op basis van de uitwerkingen 
van de archeologen wordt be-
paald of een grotere opgraving 
de moeite waard zou zijn. (Mo-
nique Teeling)

Vorming coalitie in 
Uitgeest goed op gang
Uitgeest - Progressief Uitgeest 
(PU) heeft als grootste partij in 
Uitgeest het initiatief genomen 
voor het houden van verkennen-
de besprekingen met alle in de 
gemeenteraad vertegenwoor-
digde partijen. Met een laatste 
gesprek op 28 maart 2014 is de 
verkennende fase nu afgerond.
Gezien de verkiezingsuitslag ligt 
een coalitie van drie partijen met 
in totaal acht zetels het meest 
voor de hand. Alle partijen heb-
ben aangegeven een wethou-
der te kunnen leveren. Een colle-
ge bestaande uit de burgemees-
ter en drie wethouders heeft de 
voorkeur.
Tijdens de verkennende bespre-
kingen hebben partijen zich uit-
gesproken voor een sterk en sta-
biel college. Dat wordt noodza-
kelijk geacht om de grote uitda-
gingen tegemoet te treden waar-
voor de gemeente Uitgeest zich 
geplaatst ziet. Uitkomst van de 
verkenning is ook dat Progres-
sief Uitgeest (PU), CDA en D66 

elkaar op hoofdlijnen hebben 
weten te vinden en samen een 
coalitie zullen aangaan. De drie 
partijen erkennen het belang van 
een sterk college dat snel aan de 
slag gaat. De partijen streven er-
naar dat het college in de raads-
vergadering van 24 april wordt 
beëdigd, aldus PU-fractievoor-
zitter J. Dubelaar. 

Palmpasenstokken maken
Uitgeest - Op zaterdagmiddag 
12 april kunnen creatieve kinde-
ren weer een mooie palmpasen-
stok komen maken bij speeltuin-
vereniging Kindervreugd in Uit-
geest. Vanaf twee uur wordt er 
volop geknutseld en om onge-
veer vier uur is het weer afgelo-
pen. 
Voor versiering wordt gezorgd, 
maar mocht je zelf iets leuks 
hebben, dan mag je dat natuur-
lijk meenemen. Ook moet ieder-

een zelf zorgen voor een hou-
ten kruis. Leden van de vereni-
ging kunnen gratis deelnemen, 
aan niet-leden wordt een klei-
ne bijdrage gevraagd. Begelei-
ding door een volwassene is ver-
plicht voor kinderen van 4 tot en 
met 6 jaar.

Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Wonende te Castricum: 28-03-
2014 Korthouwer, Fenna Feline, 
dochter van Korthouwer Jasper 
J. en Hommes Maloe, geboren 
te Castricum. 29-03-2014 Waar-
denburg, Lynn Louise, doch-
ter van Waardenburg, Omar en 
Beentjes Saskia W.P.M. 01-04-
2014 Overmeer, Eva, dochter van 
Overmeer, Wouter Johannes Pe-
trus en Braat, Marije.
 
Aangifte Huwelijk/Geregi-
streerd Partnerschap:
04-04-2014 Drenth, Willem F. en 
de Leon, Angelique A., beiden 
wonende te Castricum.
 
Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap:

28-03-2014 Nijman, Koenraad 
C.F. en Bijdevaate, Martine, bei-
den wonende te Limmen.
 
Overleden:
Wonende te Castricum: 27-03-
2014 van Lierop, Antonius C. ge-
huwd met Vermeeren,Theresia 
M.F., overleden Castricum. 30-
03-2014 Mak, Maria Johanna, 
overleden te Castricum. 31-03-
2014 Gunnink, Hendrikje, we-
duwe van Van der Woud, Fop-
pe Pier overleden te Castri-
cum. Wonende te Bakkum: 29-
03-2014 Kaatee, Hermanus J.W. 
overleden te Bakkum. Wonen-
de te Limmen: 03-04-2014 Veld-
man Simon P., gehuwd met Nuij-
ens Helena M.Th., overleden te 
Limmen.

Fietsroute met zestig 
kilometer cultuurhistorie

Castricum - Voor fietsliefheb-
bers is er een nieuw fietsroute-
boekje ‘Fietsen door de Heerlyk-
heden van Castricum, Akersloot, 
Limmen en Bakkum’. Scheidend 
wethouder Christel Portegies 
van de gemeente Castricum ont-
ving afgelopen vrijdag het eer-
ste exemplaar uit handen van Lia 
Vriend-Vendel uit Limmen, een 
van de samenstellers. Het boek-
je biedt in totaal zo’n zestig ki-
lometer route, langs objecten die 
bijzonder zijn uit een oogpunt 
van cultuurhistorie. Veel daar-
van hebben een status als mo-
nument.
 
Na vijf wandelgidsjes door de 
verschillende ‘Heerlijkheden’ 
binnen de gemeente Castricum 
is er nu ook een fietsgidsje. Tekst 
en routeontwerp zijn het pro-
duct van een nauwe en unieke 
samenwerking tussen vertegen-
woordigers van de historische 
verenigingen die de gemeen-
te telt. Met als deelnemers: Lia 
Vriend-Vendel (eerste auteur), 
Hennie Bakker en Jan Sombroek 
(Oud-Akersloot), Rino Zonne-
veld (Oud-Castricum) en Pe-
ter Valkering (Oud Limmen). Op 
verzoek van de gemeente stip-
pelden zij samen fietsroutes uit 
langs de vele verrassingen bin-
nen de gemeente. Elke fietsroute 
vormt een verbindingslijn tussen 
uiteenlopende landschappen 

en cultuurhistorisch bijzonde-
re gebouwen en landschappelij-
ke elementen en toont de spo-
ren van de tijd in landschap en 
woonomgeving. De cultuurhisto-
rische rijkdom van de gemeen-
te Castricum en haar voormalige 
heerlijkheden komt uitgebreid 
aan bod in een viertal fietsrou-
tes die in totaal ruim 60 kilome-
ter fietsgenoegen bieden.
Is in het kleurrijke boekje al heel 
veel informatie verwerkt, het 
boekje heeft zelfs nog  meer ver-
halen te bieden dan er in staan. 
In het boekje zijn namelijk tien-
tallen zogenaamde QR-codes 
opgenomen. Achter de QR-co-
des zit allerlei extra informatie 
en beeldmateriaal verstopt, die 
gebruikers van een smartpho-
ne simpel tot leven kunnen wek-
ken. Het zijn dezelfde codes die 
het afgelopen jaar zijn versche-
nen op informatieborden in de 
hele gemeente Castricum. De-
ze brengen cultuurhistorische 
hoogtepunten in de bebouwde 
kommen en ook in het buitenge-
bied onder de aandacht.
Het fietsboekje is voor 3,95 eu-
ro verkrijgbaar bij verschillen-
de verkooppunten, waaron-
der de Werkgroep Oud Castri-
cum (www.oudcastricum.com), 
de Stichting Oud-Limmen (www.
oudlimmen.nl) en de Histori-
sche Vereniging Oud-Akersloot 
(www.oudakersloot.nl) .

Plannen NS uitgesteld
Regio – NS bezuinigt komend 
jaar niet op de treindiensten tus-
sen Alkmaar, Haarlem en Am-
sterdam. Dat heeft Rover van NS 
te horen gekregen bij het aan-
bieden van een petitie tegen de 
plannen. 
NS wil met regionale overheden 
en consumentenorganisaties op 
korte termijn in gesprek gaan 
met als doel tot een gezamenlijk 
en breed gedragen alternatief te 
komen voor de bediening van de 
regio. De voornemens van NS 
om de intercity Alkmaar – Haar-
lem te degraderen tot stoptrein 

en de sprinter Amsterdam-Uit-
geest in de daluren te schrap-
pen, viel bij Rover niet in goede 
aarde. 
Samen met de andere consu-
mentenorganisaties in het Locov 
bracht Rover een negatief advies 
uit. Rover-afdeling Haarlem lan-
ceerde een petitie en kwam in 
actie met steun van vele lokale 
politieke partijen. 
NS laat wel weten dat indien niet 
tot een gezamenlijk alternatief 
kan worden gekomen, de plan-
nen alsnog op de rol staan voor 
dienstregeling 2016.

De Slag bij Waterloo
Lezing in De Kern over 
grootste maquette ooit
Castricum - Achtentwintig jaar 
heeft Piet Prinsen gewerkt aan 
zijn maar liefst 35m2 grote ma-
quette van De Slag bij Waterloo. 
Een uniek project dat tot in detail 
op schaal het verloop van deze 
historische gebeurtenis laat zien. 
Prinsen beschilderde ruim 9.000 
miniatuursoldaatjes voor dit le-
venswerk. Tijdens de Zondag-
sociëteit op 13 april vertelt Piet 
door middel van een diapresen-
tatie over het ontstaan van deze 

maquette én natuurlijk geeft hij 
een lezing over De Slag bij Wa-
terloo zelf. Tijdens de presen-
tatie worden filmopnames ge-
maakt voor een documentai-
re over Piet Prinsens levenspro-
ject. De Zondagsociëteit vindt 
plaats van 14.00 tot 16.00 uur in 
Dorpshuis de Kern in Castricum, 
Overtoom 15. Toegang is vier eu-
ro. Voor vervoer kan men bellen 
naar Stichting Welzijn Castricum, 
tel.: 0251- 656562.

Regio – De watertappunten van 
PWN zijn weer geopend. Kraan-
water in Nederland is duurzaam 
en van topkwaliteit. Het behoort 
zelfs tot de beste van Europa. 
Met een PWN Watertap wordt 
het drinken van kraanwater voor 
iedereen toegankelijk, levert u 
een bijdrage aan een schoner 
milieu en heeft ook een gezond 
alternatief voor andere drank-
jes. Dagelijks worden in ons land 
500.000 plastic flesjes wegge-
gooid. Met de PWN Watertap 
wil PWN het gebruik van plastic 
wegwerpflessen tegengaan en 
daarmee het drinken van kraan-
water stimuleren. In de gemeen-
te Castricum is het watertappunt 

Water tappen

te vinden bij  Bezoekerscentrum 
De Hoep.
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Organisatoren avondvierdaagse: 
‘Hou rekening met dit evenement!’
Uitgeest - Van dinsdag 15 tot en 
met vrijdag 18 april doen hon-
derden enthousiaste wandelaars 
mee aan de 53e avondvierdaag-
se van Uitgeest. De organisatie 
roept alle weggebruikers op om 
deze dagen rekening te houden 
met dit evenement. Er zijn twee 
verschillende afstanden: de 5 en 
de 10 kilometer. De kortste af-
stand start om 18.00 uur. Een 
kwartier later vertrekken de lo-
pers van de 10 kilometer. 

Beide afstanden beginnen bij 
speeltuinvereniging “Kinder-
vreugd” aan de middelweg 108-
110 in Uitgeest. Op de laatste dag 
(18 april) worden de wandelaars 
traditioneel opgewacht door fa-
milie en vrienden bij sporthal 
de Meet. Verwacht wordt dat de 
wandelaars hier tussen 19.15 uur 

en 19.30 uur arriveren. Daar ver-
trekken ze achter de muziek aan 
naar de speeltuin, waar na aan-
komst van de muziek de medail-
les worden uitgereikt. 

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.

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

Kamermuziekgezelschap 
treedt op in Geesterheem
Uitgeest - Op woensdag 23 
april geeft het ensemble Hilver-
sums Kamermuziekgezelschap 
een jubileumconcert in woon-
zorgcentrum Geesterheem, on-
derdeel van ViVa! Zorggroep. Het 
ensemble Hilversums Kamermu-
ziekgezelschap brengt een geva-
rieerd klassiek programma. Het 
programma duurt één uur, zon-
der pauze. Het optreden is op 
verzoek van Geesterheem  ge-
organiseerd door de stichting 
Muziek in Huis. Het wordt mede 

mogelijk gemaakt door Stichting 
De Rietlanden, het Gieskes-Strij-
bis Fonds, Fonds Sluyterman van 
Loo, RCOAK, Janivo Stichting, 
Grovestins Stichting en particu-
liere donateurs. 

Het concert begint om 10.30 
uur in Geesterheem aan de  Dr. 
Brugmanstraat 15 te Uitgeest. 

Alle belangstellenden zijn van 
harte welkom, de toegang is gra-
tis.

zoekt met spoed voor diverse
objecten in Uitgeest 

ervaren schoonmaak-
medewerk(st)ers

Werkdagen en -tijden: 
maandag- en vrijdagochtend voor
2 uur per ochtend. Aanvang om 

06.00 uur.
En maandag-, woensdag- en

vrijdagavond voor 2 uur per avond.
Aanvang om 17.30 uur

Beheersing van de Nederlandse taal 
is een vereiste!

Interesse? Bel: 075-6504130

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

REN ALS EEN (PAAS)HAAS….!!

VOORDEEL

Weekaanbieding (do t/m wo): 

ADVOCAAT PAASTAARTJE 
feestje
 van € 5,95 voor 5 EURO !!
(gratis bij 2 volle spaarkaarten)

LUXE PAASBROOD 
met amandel en kaneel 
 van € 7,50 nu € 6,50 !!
(of 2 volle spaarkaarten)

*Handgemaakte Chocolade Paaseieren, lekker en héél mooi !*

© Borst Sales Promotion

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

www.wereldwinkelheemskerk.nl

Boeddha’s

voor binnen en buiten
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T-Race and the Old Dix 
bij Jazz Session Club

Limmen – Op zondag 13 april 
vanaf 16.00 uur jazz in de Vre-
deburg, de laatste editie van dit 
seizoen, met T-Race and the Old 
Dix. Aanvankelijk zo’n vijf jaar 
geleden begonnen als kwartet.  
In korte tijd uitgegroeid, met de 
nodige wisselingen, tot een ze-
venmans en éénvrouws formatie 
die zich bezig houdt met dixie-

land, maar daarnaast regelmatig 
uitstapjes maakt naar moderner 
repertoire.
Alle leden hebben veel ervaring 
in muziek; van pop tot klassiek, 
van oude tot modernere jazz, van 
fanfare tot big band. De toegang 
is vrij, maar men kan de organi-
satie steunen door lid te worden 
voor zeven euro per jaar.

Hoog bezoek Backum Brass
Castricum - Op zondag 13 april 
vanaf 15.00 uur verzorgt Brass-
band Schoonhoven, in voorbe-
reiding op de Europese Brass-
bandkampioenschappen van 2 
en 3 mei in het Schotse Perth, 
een concert samen met Backum 
Brass. 
Dit concert vindt plaats in het 
Jac. P. Thijsse College. Kaarten 
kunnen besteld worden via in-

fo@backumbrass.nl. Voor al-
le muziekliefhebbers die niet 
naar Schotland kunnen gaan, is 
dit de uitgelezen kans om de-
ze topband, vlak voor de kampi-
oenschappen te horen. Tijdens 
dit concert is ook de gastdiri-
gent aanwezig, de uit Engeland 
afkomstige Philip McCann. Bac-
kum Brass brengt daarnaast een 
afwisselend programma. 

Punk en meer in Bakkerij
Castricum - Op vrijdag 11 
april speelt Sugar Coated Mind 
Bombs en one-man punkband 
Pedro De La Hoya op het podi-
um van De Bakkerij en op zater-
dag Circus Mayhem en Six Si-
lent Sins.
De Sugar Coated Mind Bombs 
dragen de vreugde van het roe-
keloze leven uit in hun muziek. 
Pedro De La Hoya zingt punk 
in het Spaans en in z’n uppie. 
Op zaterdag 12 april speelt Cir-

cus Mayhem. Circus Mayhem 
heeft een breed geluid van volle 
rock tot de moeder van klassie-
ke rock, de rockballade. De me-
talsound die Six Silent Sins sinds 
begin 2010 neerzet is een geba-
lanceerde mix tussen power me-
tal, death metal en klassieke mu-
ziek. Aanvang 21.00 uur open en 
de entree is vier euro. Op maan-
dag 14 april vanaf Weerwolven 
zoals elke tweede maandag van 
de maand. Aanvang 20.00 uur. 

www. .nl

www. .nl

Castricum - Internationa-
le Dansvereniging Igram Cas-
tricum luidt het voorjaar in met 
een internationaal bal op zater-
dag 12 april in het Clusius Colle-
ge. Het wordt een avond dansen 
op vrolijke volksmuziek gespeeld 
door het achtkoppige orkest 
Mista uit Den Haag. Een avond 
voor wie houdt van andere cul-
turen, dansritmes, volksmuziek 
en volksdans. Van 20.00 tot 23.00 
uur op de Oranjelaan 2a.

Tulpenbal 

Castricum - Vrijdag 25 april 
wordt een schrijfcafé in de bi-
bliotheek gehouden vanaf 14.00 
uur. De bijeenkomst duurt tot 
15.30 uur. De begeleiding is in 
handen van Margreet Schou-
wenaar. Zij is naast schrijf-
ster ook stadsdichter van Alk-
maar. Reserveren via info@mar-
greetschouwenaar.nl of tel: 072 
5332418.

Schrijfcafé

Castricum - In de week voor Pa-
sen worden in de kerken speci-
ale diensten gehouden. In de 
Maranathakerk is een medita-
tieve dansavond met als thema 
‘Van het donker naar het licht’. 
Danservaring is niet nodig; ie-

dereen kan meedoen. Woensdag 
16 april, aanvang 20.00 uur op de 
hoek Beatrixstraat/Kleibroek. 

Aanmelden bij Jenny Appers 
of Willy Eusman: tel.: 652729 of 
651035.

Van donker naar licht in kerk

Galadiner voor cliënten
Castricum - Vrienden van de 
Parnassia Groep hebben in sa-
menwerking met de gemeen-
te, Dijk en Duin en sponsoren 
een galadiner aangeboden aan 
tachtig cliënten en mantelzor-
gers van Dijk en Duin. Het gala-

diner vond plaats in de centrale 
hal van het gemeentehuis. Bur-
gemeester Toon Mans serveer-
de, samen met wethouders, di-
rectie en managers van Dijk en 
Duin en de sponsor, de gerech-
ten uit.

Castricum - Tot 1 juli expo-
seert Marian de Jonge in restau-
rant Johanna’s Hof aan de Zee-
weg. De tentoonstelling kreeg 
als naam ‘Tekeningen van oude 
Meesters’ mee.

Expositie

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur   
vrijdag & zaterdag 21.15 uur   
zondag 16.30 & 19.30 uur  

maandag & woensdag 20.00 uur   
Toen was geluk heel gewoon 

- De Film
dinsdag 19.30 uur   

Toen was geluk heel gewoon 
- Wijn & Film

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

dinsdag 21.15 uur   woensdag 20.00 uur   
Lucia de B.

donderdag 15.30 uur   vrijdag 13.30 uur   
zaterdag 16.00 uur   dinsdag 14.00 uur   

Her
vrijdag 16.15 & 19.00 uur   

zaterdag 19.00 uur   
Hartenstraat

donderdag 15.30 uur   vrijdag 19.00 uur   
Kenau

vrijdag 13.30 uur   zaterdag 21.15 uur   
12 Years a Slave
woensdag 16.00 uur 
Tinkerbell  (NL)

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag 13.30 & 16.00 uur 
zondag 14.00 & 16.30 uur 

woensdag 13.30 & 16.00 uur 
Rio 2 (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur 

zondag 11.00 & 14.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

Pim en Pom

Programma 10 april t/m 16 april 2014

Wijnproeverij en hapjes

Toen was geluk heel gewoon 
1974. Het Nederlandse voetbal-
elftal heeft zojuist de heroïsche 
WK-finale verloren van aarts-
rivaal West Duitsland. Het hele 
land is in rouw en Jaap Kooiman 
gooit uit pure frustratie zijn tele-
visie het raam uit. Deze gebeur-
tenis is de opmaat voor een even 
komische, spannende als ont-
roerende familiefilm. 
Corso Bioscoop en Smaakver-
maak gaat het publiek verras-
sen met een nieuw concept. 

Dinsdag 15 april wordt iedereen 
ontvangen bij restaurant Cor-
so uit eten. Er staat een hapje 
klaar met daarnaast twee glazen 
wijn. Welke smaakt er lekker bij? 
Vervolgens wordt ontdekt wat 
er met de smaak gebeurt wan-
neer er aan het gerechtje enke-
le ingrediënten worden toege-
voegd. Hierna kan men genieten 
van de film ‘Toen was geluk heel 
gewoon’. De kosten voor deze 
avond zijn vijftien euro!

De voltallige cast van de kas-
kraker Rio neemt de Corso Bi-
oscoop weer over in Rio 2. Het 
leven is letterlijk een jungle voor 

Rio 2 Blu, Jewel en hun drie kids in Rio 
2. Als ze voor een familiereünie 
het regenwoud ingaan, krijgt Blu 
het in de voor hem onbekende 
omgeving aan de stok met twee 
pittige tegenstanders.
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Uitgeest - Het Spijsbrood van 
Putter, wie kent het niet. Vanuit 
het hele land komen lekkerbek-
ken hiervoor naar Uitgeest. Wil-
lem Putter denkt erover om het 
ook online te gaan verkopen. Je 
moet tenslotte met je tijd mee-
gaan. De website is sinds een 
paar maanden in de lucht. Hier is 
ook de film te zien die SBS-6 vo-
rig jaar van de bakkerij maakte. 
 
Willem is de vijfde genera-
tie die de bakkerij voortzet. “In 
1994 heb ik alles van mijn ou-
ders overgenomen. Als jongetje 
van zes was ik al in de bakke-
rij te vinden en wist ik dat ik la-
ter bakker wilde worden. Na de 
basisschool ging ik naar de LTS 
in Haarlem, die had namelijk een 
broodopleiding. Daarna deed ik 
de Brood- en banketopleiding.”
 
Geheim recept
“Mijn opa (derde generatie) 
heeft het geheime recept voor 
het Spijsbrood bedacht. In de 
loop der jaren is het recept ver-
beterd. Zo heb ik voor het spijs-
brood een geconcentreerde 
vruchtenpasta ontwikkeld, waar-
in veertig verschillende ingredi-
enten zitten. Ik blijf m’n produc-
ten verbeteren en nieuwe re-
cepten bedenken. We gebrui-

Zelfstandig in Uitgeest
Blijft Uitgeest wel of niet zelfstandig? Deze discussie inspireerde de Uitgeestse 
fotografe Yvonne Mul voor haar serie ‘Zelfstandig in Uitgeest’. Zij portretteerde 

én interviewde zo’n vijftien winkeliers die soms al generaties lang werken 
en wonen in het mooie dorp aan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. In de 

Uitgeester Courant, indien de ruimte het toelaat, iedere week één winkelier uit 
deze bijzondere serie.

ken daarvoor alleen roombo-
ter en zuivere producten.’’ Hoe-
wel de meeste bakkers inkopen 
bij grondstoffenfabrikanten doet 
Willem dat niet. ”Ik maak al m’n 
grondstoffen zelf.  Het is een uit-
daging en dat vind ik leuk!”
 
Hofleverancier
Onofficieel bestaat bakkerij Put-
ter sinds 1855, maar op papier 
aantoonbaar sinds 1858. Daar-
om werd de aanvraag voor Hof-
leverancier in 2005 afgewezen. 
“Om Hofleverancier te worden 
moet je aan bepaalde eisen vol-
doen. Zo moet het bedrijf mini-
maal 100 jaar bestaan, moet het 
een jubileumjaar zijn en moeten 
alle generaties van onbesproken 
gedrag zijn. In 2008 kwamen we 
er dus wel voor in aanmerking, 
maar omdat mijn vader ernstig 
ziek was geworden heeft Konin-
gin Beatrix toestemming gege-
ven om het Hofleverancierschap 
in december 2007 uit te reiken. 
Mijn vader overleed ruim drie 
maanden later. Gelukkig heeft 
hij dit bijzondere moment mee-
gemaakt. Hij ontving zelfs een 
brief van de Koningin met een 
beterschapswens.”
 
Toppers
Naast het Spijsbrood is er een 

nieuwe topper in het assorti-
ment gekomen: ‘Hemelse Spelt-
ontbijtkoek’. Het verbaast Willem 
niet, dat dit nieuwe door hem 
ontwikkelde product zo succes-
vol is. “Het is niet alleen heel lek-
ker, het is ook gezond. Spelt is op 
het moment een trend. Natuur-
lijk spelen we daarop in.”
 
Vestigingen
Behalve in Uitgeest heeft Willem 
ook bakkerswinkels in Limmen 
en Krommenie. Maar de brood- 
en banketbakkerij is in Uitgeest, 
aan de Langebuurt. Op deze 
plek wonen en werken al vijf ge-
neraties Putter. Op de loonlijst 
staan vijfentwintig medewerkers, 
waarvan drie bakkers en drie 
banketbakkers.
 
Toekomst
Onlangs is de winkel in Limmen 
verbouwd en geheel in Anton 
Pieck-stijl ingericht. Willem heeft 
ook Anton Pieck-plannen voor 
de ‘oude’ winkel aan de Lange-
buurt. “In de winkel aan de Mid-
delweg zijn op zaterdagochtend 
en tijdens feestdagen vaak lange 
wachttijden. Daarom is de ‘ou-
de’ winkel aan de Langebuurt op 
die tijdstippen open. Klanten die 
haast hebben kunnen hier te-
recht.”

Bakkerij Putter: Hofleverancier

 

Uitgeest - Gedurende haast drie 
weken zijn leerlingen van basis-
school De Vrijburg zinvol be-
zig geweest rond het thema “De 
Ruimte”. Zij hebben van alles ge-
leerd over planeten en sterren.
Tijdens de tentoonstelling vorige 
week donderdagavond, was er in 
de lokalen van de verschillende 
groepen te zien waaraan zij had-
den gewerkt. In de aula van de 
school waren er van alle groe-
pen samen dingen te bewon-
deren, zoals een besturingscen-
trum, marsmannetjes, 
een geheimzinnige steen on-
der een stolp, ruimtevoertuigen, 
mooie sterren en diverse plane-
ten.
Een gastspreker vanuit het 
Space-center kwam aan alle 
groepen afzonderlijk interessan-
te verhalen vertellen. Tijdens de 
inloopavond was hij er ook en 
had hij grote telescopen meege-
bracht. Helaas was door bewol-

king de maan niet te zien...Het 
was een geslaagd project,
over een onderwerp dat ons al-
lemaal altijd zal blijven fascine-
ren...

Uitgeest - Het eerste Uitgees-
ter tafeltennisteam kan het 
kampioenschap niet meer 
ontgaan.

Ook deze week was het weer dui-
delijk dat de versterking van het 
team met Jeri Fatels zijn vruch-
ten afwierp. Deze week was het 
bezoekende Patrios het slacht-
offer van de oppermachtige Uit-
geesters. Wel waren er drie wed-
strijden die in vijf games eindig-
den, maar dat deed nauwelijks 
iets af aan de geslaagde 100% 
scores van Victor Tchernov, Henk 
Spoelstra en Jeri Fatels.

Team 2 ging op bezoek bij TSTZ 
en dat beviel de heren maar 
slecht. Werd in de thuiswe-
destrijd nog met 7-3 gewon-
nen, nu hadden ze duidelijk last 
van betere tegenstanders en on-

gunstiger zaalomstandigheden. 
Ruud Pel en Thom van Son kon-
den nog ieder eenmaal winnen, 
maar voor de totaal uit vorm zij-
nde Henk Pel was ook dat niet 
weggelegd.
Het derde team had deze week 
het meest aan de uitstekend 
spelende Dennis Janssen en Ni-
co Baltus. Beiden wonnen al hun 
enkelspellen. Marcel Couwen-
berg had het in tegenstelling tot 
de vorige week knap lastig, want 
hij haalde alleen het zevende 
punt binnen.
Team 4 was genoodzaakt met 
twee man op te komen, waar-
door direct al een 0-3 achter-
stand ontstond. Toch deden Huib 
van Leeuwen en Jelle van Werk-
hoven het uitstekend, want ze 
wonnen ieder twee keer en de 
dubbel, waarna een verdiende 
5-5 de eindstand werd.

     Tafeltennisnieuws
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Wooncomplex De Brug 
feestelijk geopend
Uitgeest - Donderdag was de 
officiële opening van wooncom-
plex De Brug in Uitgeest. Wat 
meer dan vier jaar geleden be-
gon als initiatief van Peter en Alie 
de Reus, werd nu bewaarheid 
met het doorknippen van een 
door ballonnen geflankeerd lint. 
Negen van de achttien appar-
tementen en ontmoetingsruimte 
worden sinds kort bewoond door 
jongeren die er met begeleiding, 
zelfstandig wonen. De overige 
negen sociale huurwoningen zijn 
verhuurd aan 65 plussers.
Schalen vol hapjes werden 
door bewoonster Brenda met 
trots gepresenteerd en Hans de 
Reus had zijn woning openge-
steld voor belangstellenden. Ook 
de gemeenschappelijke ruimte 
kon worden betreden. Met zorg 
en oog voor detail heeft Alie de 
Reus de inrichting hiervan voor 
haar rekening genomen. 
Peter de Reus over zijn zoon 
: “Hans zit hier al een aantal 
maanden en we hebben hem 
zien opbloeien, de groep is in 
de afgelopen tijd enorm naar el-
kaar toegegroeid. Het is bijzon-
der om te zien dat zij zo’n hech-
te band hebben gekregen, terwijl 
zij elkaar daarvoor helemaal niet 
kenden.”
In de warme lentezon zong het 
koor Dolorosa de bezoekers met 
veel enthousiasme naar het offi-
ciële moment toe, waar gedepu-
teerde Cultuur, Bestuur en Zorg 
Noord Holland, mevrouw Elvira 
Sweet, in haar toespraak sprak 
over een gedurfde combina-
tie van jongeren en ouderen die 
er naar streven op een gezelli-
ge manier in deze prachtige om-
geving samen te wonen. Daar-
na nam zij de schaar ter hand en 
opende met een ferme knip het 
complex. Om haar heen de ne-
gen jongeren waarvan een en-
keling zonder schroom door de 
microfoon wilde laten weten hoe 
gelukkig zij zich voelen in De 
Brug. (Monique Teeling)

Uitgeest - Vroeger, u weet nog 
wel, toen alles beter was, vroe-
gen onze ouders óók naar de re-
sultaten op school. En wij, nai-
ef als we waren, dachten de niet 
zo florissante resultaten voor-
uit te schuiven. We vertrouw-
den erop dat we de drieën en 
vieren verderop in het jaar wel 
weer goed konden maken. Dat 
lijkt dan natuurlijk wel even goed 
te gaan, maar op ‘un momen-
to dado’ komt dan toch het rap-
port dat moet worden onderte-
kend, en dan waren de rapen 
gaar! Tegenwoordig kun je als 
ouder gewoon op een site, ma-
gister.nl, kijken hoe de schoolre-
sultaten zijn. En laat dat nou ook 
kunnen voor je bridgeresultaten! 
Daarvoor hebben wij www.nbb-
clubsites.nl Op die site kun je al-
le resultaten van de gehele club 
bekijken (ook die van de club 
in Delfzijl of Lutjebroek, als dat 
jou interesseert, maar dat terzij-
de) en ook kun je gedetailleerd 
de spelverdelingen terugzien, en 
ik kan u vertelleen, daar word je 
niet dommer van. Aan tafel, di-
rect na afloop van een spel, lo-
pen de emoties soms hoog op: 
‘Waarom kom je niet terug met 
harten?’, of: ‘Je had vierde-kleur 
moeten bieden’. Thuis, met wat 
meer distantie, zowel in plaats 
als in tijd, kun je nog eens na-
kijken wat je volgens je maat al-
lemaal fout hebt gedaan, en dan 
blijkt dat ook maat, die aan tafel 
dominant aanwezig is, zo her en 
der een steekje heeft laten val-
len. ’t Is dan natuurlijk niet de 

bedoeling dat je haar de volgen-
de dag, als je haar tegenkomt 
bij de Deka, publiekelijk de oren 
wast, maar wél is duidelijk dat je 
hier tactisch gebruik van kunt 
maken. Je houdt als het ware, 
hoe toepasselijk hier, de kaarten 
nog even voor de borst. Geluk-
kig hoeven we over onze bridge-
resultaten aan onze ouders geen 
verantwoording af te leggen, be-
halve aan de buurman die niet 
kaart maar wel leest. Hieronder 
ziet u de namen van de bridge-
paren die hoog scoren en die, 
althans wat betreft afgelopen 
woensdag, elkaar niet veel hoe-
ven uit te leggen. (Paul Wijte)

De uitslagen:
A-lijn: 1 Ria Vessies-Carien Wil-
lemse 65,28%, 2 Evelien Huising-
Ria Weel 62,50%, 3 Klaas de 
Groot-Peter Kossen 59,03%. 
B-lijn: 1 Nellie Modderman-
Marian de Vries 63,54%, 2 Wim 
Hoogeboom-Nico Molenaar 
59,38%, 3 Ria Beerens-Riet Me-
ijer 58,18%.
C-lijn: 1 Floor Twisk-Theo Vijn 
59,38%, 2/3 Joke Jacobs-Jean-
ne Admiraal 56,94%, 2/3 Ag-
nes Apeldoorn-Milja vd Booren 
56,94%.
D-lijn: 1/2 Ria Admiraal-Wout 
Admiraal 61,98%, 1/2 Frans Ja-
cobs-Ton v Wijk 61,98%, 3 Jan vd 
Booren-Eddy Jansen 58,33%.
E-lijn: 1 Wies de Wit-Annie Nij-
man 61,98%, 2 Tineke de Groot-
Constance Dirks 58,85%, 3 Ma-
rianne de Groot-Hans Kollerie 
58,33%.

        Bridgenieuws

AMO-groep doet mee 
aan pelgrimstocht

Uitgeest - De landelijke Vaste-
naktie organiseert ook dit jaar 
weer een pelgrimstocht. De 
tocht biedt de mogelijkheid om 
je te bezinnen vanuit spiritualiteit 
van gerechtigheid en soberheid, 
zoals Vastenaktie die wilt uitdra-
gen. Dit jaar wordt deze tocht 
georganiseerd in Schoorl.
De Aktie, Missie en Ontwikke-
ling-groep (AMO-groep) van 
de RK kerk in Uitgeest gaat hier 
op 11 april samen met Pastoor 

Bruno aan meedoen. Zij lopen 
dan voor het Vastenaktieproject 
“Bouwen met de Bouma’s”
U kunt dit project steunen door 
een bijdrage over te maken op 
bankrekeningnummer NL12 RA-
BO 0152 1019 50 t.n.v. RK Kerk-
bestuur Uitgeest / Aktie Missie 
en Ontwikkeling of een bijdra-
ge te doen in het AMO-blok dat 
staat achter in de RK kerk aan de 
Langebuurt. Bij de donatie ver-
melden: ‘pelgrimstocht 2014’



Palmpasen: in optocht 
naar de kerk

Uitgeest - Zondag 13 april is het 
weer Palmpasen. Om 11 uur is er 
een gezinsviering in de katholie-
ke kerk aan Langebuurt.
Inmiddels is het al een traditie 
geworden; in een bonte en vro-
lijke stoet lopen de kinderen met 
hun palmpasenstok achter de 
pastoor aan naar de kerk. In de 
kerk lopen ze nog een rondje, 
zodat ouders en andere belang-
stellenden de tijd hebben om al-
le Palmpasenstokken (en trotse 
kindersnoetjes) te bewonderen. 
Wat doe je na de dienst met je 
Palmpasenstok? Je kunt na-

tuurlijk zelf het lekkers er vanaf 
snoepen, maar wie weet is er ie-
mand in je omgeving die wel een 
steuntje in de rug kan gebruiken 
en die je er blij kunt maken.
Alle kinderen zijn welkom om 
mee te lopen in de optocht, ook 
als je geen Palmpasenstok hebt. 
Verzamelen om 10 voor 11 bij 
Geesterheem. De kinderen wor-
den opgevangen door Pastoor 
Bruno en de begeleiding van de 
Eerste Communie. Het is de be-
doeling dat de ouders doorgaan 
naar de kerk om daar de kinde-
ren te zien binnenkomen.

Instapavonden bij 
Kanovereniging Uitgeest
Uitgeest - Om je kennis te laten 
maken met de kanosport, orga-
niseert Kanovereniging Uitgeest 
dit jaar een aantal instapavon-
den nog voor de komende zo-
mervakantie. De instapavonden 
zijn op de woensdagen 23 april, 
14 mei en 21 mei. Direct daarop 
volgend zijn voor nieuwe leden 
een aantal instructieavonden in 
mei en juni om het kanovaren 
onder de knie te krijgen. 

Kanovereniging Uitgeest, dat dit 
jaar haar 25 jarig jubileum viert, 
heeft rond de 100 leden en is ge-
huisvest in een historisch ge-
bouw aan de gemeentehaven 
(Meldijk 23) in Uitgeest. Vanaf 
dit clubhuis zit je binnen 3 minu-
ten op het Uitgeestermeer. Een 
droomlocatie, waar heel wat ka-
noverenigingen jaloers op zijn! 
Bij de Kanovereniging Uitgeest 
beperken wij ons niet tot alleen 

varen op het Uitgeestermeer. Le-
den maken toertochten door Ne-
derland en daarbuiten, varen op 
de Wadden- of Noordzee of stor-
ten zich op het brandingvaren bij 
Bakkum. Vanuit de club worden 
regelmatig één of meerdaagse 
tochten georganiseerd overal in 
Nederland en soms zelfs daar-
buiten! Natuurlijk kun je ook da-
gelijks zelfstandig voor een paar 
uurtjes het water op vanuit het 
clubgebouw. 
Instructie 
Tijdens de instapavond(en) zul je 
merken dat kanovaren niet moei-
lijk is om aan te leren, maar dat 
instructie nodig is om de tech-
niek echt te gaan beheersen. 
Om de mogelijke risico’s verbon-
den aan het varen op een groot 
meer als het Uitgeestermeer zo-
veel als mogelijk is te beperken, 
zal tijdens de instructieavonden 
veel aandacht worden besteed 
aan veiligheid voor jezelf en an-
dere kanovaarders ondermeer 
door het aanleren van verschil-
lende reddingtechnieken. 
Proefvaren? 
Tijdens de instapavonden op 23 
april, 14 mei en 21 mei kun je 
onder begeleiding van ervaren 
clubleden een uurtje rond ped-
delen door de polder of over het 
Uitgeestermeer. De vereniging 
beschikt over een aantal vereni-
gingsboten in verschillende ma-
ten en modellen, dus je hoeft zelf 
geen boot mee te nemen. De in-
stapavonden beginnen om 18.45 
uur. Je kunt je voor de instap-
avonden aanmelden bij voorkeur 
via activiteiten.kvu@kanover-
eniging-uitgeest.nl of bel naar 
Maarten Wevers op telefoon-
nummer: 072-5127734. Voor ver-
dere informatie kan je ook kijken 
op onze website: www.kanover-
eniging-uitgeest.nl of hun Face-
bookpagina.

Eric Ott na spannende 
race net naast podium
Uitgeest - Eric Ott heeft zijn eer-
ste wedstrijd van dit seizoen af-
gesloten met een 4e positie. Op 
tweehonderdste van een secon-
de net naast het podium. Hij 
staat in het kampioenschap van 
het NK Supercup 600 op P4 met 
1300 punten.
Eric had een slechte start van-
af P9 (3e rij rechts) maar haal-
de de ene na de andere tegen-
stander in. Het werd een bijzon-
der spannende strijd met veel in-
haalstunts. De eerste zes cou-
reurs kwamen uiteindelijk bin-
nen 2,3 seconden over de finish.

De uitslag: 1. William Tolhoek, 2. 
Jordy de Jonge, 3. Matthijs Ked-
deman, 4. Eric Ott, 5. Stephan 
de Boer en 6 .Jerrey Duits. Een 
prachtige spannende wedstrijd 
waarbij Eric de snelste rondetijd 
neerzette van 1:44.0. 

Van deze wedstrijden zijn video 
beelden gemaakt, het videover-
slag staat 8-9 april op Racesport.
nl, onder verslagen OWcup.  Ook 
de onboard beelden van Eric 
staan hierop, mooi om te zien 
hoe hij inhaalt. (Karin Ott, foto: 
Kees Siroo)

Team Fietsshop Uitgeest 
3e in internationale enduro
Uitgeest - Kristien Nelen van 
Team Fietsshop Uitgeest is dit 
weekeinde afgereisd naar Frank-
rijk. Eigenlijk wilde ze samen met 
Alexandra gaan maar helaas had 
die vorige week haar pols ge-
broken. Dit gebeurde in de en-
duro wedstrijd in de Ambleve’/
Remouchamps toen ze in proef 
4 ten van kwam. Helaas, want 
ze lag op de eerste plaats in de 
wedstrijd, die daardoor gewon-
nen werd door Kristien.
Kristien startte in de Shimano 
Epic Enduro met als doel het po-
dium te halen. Dit is een van de 
zwaarste wedstrijden in Frank-
rijk, het zou een hele lastige op-
gave worden.
Het parkoers was afwisselend 
met heftige afdalingen, die soms 
heel pittig waren. Bij de dames  

verschenen een aantal grote na-
men aan de start en zelfs full pro 
dames.
Kristien moest behoorlijk afzien 
maar werd uiteindelijk derde bij 
de dames met maar 8 minuten 
op de winnares.
Als je dan weet dat ze 90 kilome-
ter heeft gereden in bijna 14 uur 
snap je dat dit een superpresta-
tie is.
Teamleider Hans Haver is heel 
blij dat de heren en dames tot nu 
toe alle wedstrijden op het podi-
um hebben gestaan. Hans: ,,Zo 
zie je maar weer dat we een zeer 
sterk team hebben wat ook in de 
nationale als internationale wed-
strijden mee kan komen.’’
Meer informatie over het team of 
donateur worden? Kijk op www.
teamfietsshopuitgeest.nl.

Volleybal 
Voluit

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

Donderdag 10 april 
20.00
Voluit DS 2 - Spaarnestad DS 9
Voluit HS 1-Croonenburg HS 3
Voluit DS 4 - Voluit DS 5
Voluit DS 3 - Spaarnestad DS 8
21.45
Voluit HS 2-Spaarnestad HS15

Vrijdag 11 april 
21.15
vv Jonas DS 2 - Voluit DS 1

Zaterdag 12 april
10.00
Voluit JC 1 - Simokos JC 1
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Uitgebreide tapaskaart!
Vrijdag heropening van 
Grandcafé Mezza Luna
Castricum -  Vrijdag is het al 
weer drie maanden geleden 
dat Renato en Tiny Holshuijsen 
het stokje overnamen van Ral-
ph en Linda en sindsdien de 
scepter zwaaien bij Mezza Luna. 
Gedurende deze periode heb-
ben zij zich gedegen ingewerkt 
en drukken zij langzamerhand 
meer en meer  hun eigen stem-
pel op het reilen en zeilen van 
dit prachtige grandcafé. 
Zo heeft Renato met zijn achter-
grond in het slagersvak zijn ei-
gen visie op het bereiden van de 
vleesgerechten, soepen, salades 
bij koude en warme buffetten et 
cetera. En datgene wat zij van-
af het begin voor ogen hadden, 
namelijk een zeer uitgebrei-
de tapaskaart met wel veertig 
soorten tapas naast de regulie-
re menukaart, hebben zij nu ge-
realiseerd. Bovendien is het mo-
gelijk om op dinsdag, woensdag 
en donderdag tussen 17.00 uur 
en 20.00 uur onbeperkt tapas te 
eten voor slechts 17,95 euro. 
Uiteraard blijft het ook moge-
lijk om de tapas per stuk te be-
stellen. De tapaskaart gaat za-
terdag in. Ook de wijnkaart is 
aangepast en in overleg met 
de wijnleverancier Vos & Part-
ners is er een mooie uitgebrei-
de wijnkaart samengesteld. De 

uitstekende huiswijnen worden 
rechtstreeks getapt uit de wijn-
vaten. Daarnaast is er een uit-
gebreid wijnassortiment met 
specifiekere wijnsoorten en de-
ze kunnen ook per glas be-
steld worden dankzij een wijn-
klimaatkast die ervoor zorgt dat 
de wijnen goed geconserveerd 
blijven. 

Ter gelegenheid van de intro-
ductie van de nieuwe tapas-
kaart en wijnkaart vindt vrij-
dag een heropening plaats. Tus-
sen 16.00 en 19.00 uur is er ge-
legenheid om kennis te maken 
met de nieuwe kaart en de wij-
nen te proeven tijdens een wijn-
proeverij. 

Natuurlijk is het mogelijk om 
daarna te blijven eten. De avond 
wordt muzikaal omlijst door Will 
Decker en Heartbeats. Will Dec-
ker is een stijlvolle zangeres die 
samen met twee ervaren muzi-
kanten met veel verve haar pro-
gramma Heartbeats brengt. On-
dersteund door twee professio-
nele gitaristen weet Will Decker 
een modern eigentijds program-
ma neer te zetten met een mix 
van ballad tot up-tempo-songs. 
De aanvang hiervan is 20.00 uur 
en de toegang is gratis.

Hummel Kozijnen
Ook voor raamdecoratie 

en buitenzonwering
Heemskerk - Zonwering aan-
brengen op kunststof kozijnen? 
De Speedy Pliss is speciaal is 
ontwikkeld om te monteren zon-
der gaten te hoeven boren. Nooit 
meer problemen met gordijnrails 
of cassettes die voor het raam 
hangen, de Speedy Pliss wordt 
direct op de glaslatten geplaatst 
en heeft een zeer fraai alumini-
um frame voorzien van een mag-
neetstrip. Deze magneetstrip 
kan in elke gewenste RAL-kleur 

worden uitgevoerd. Luchtdoorla-
tende stof? Verduisterend, zon-
werend of reflecterend? Het is 
allemaal mogelijk en bij Hummel 
in tien kleuren te bestellen. Het 
grote voordeel van de Speedy 
Pliss in een frame is dat draaikie-
pramen altijd maximaal geopend 
kunnen worden en dat eventuele 
ventilatieroosters nooit meer zijn 
afgesloten. 
Ook voor een voorzetrolluik is 
men bij Hummel aan het juis-

te adres. In het uitgebreide pro-
ductgamma vindt iedereen het 
rolluik dat perfect aansluit bij de 
leefstijl en het budget, met keus 
uit PVC of aluminium lamellen 
en handbediening (met koord 
of lint) of elektrische bediening 
(met schakelaar of afstandsbe-
diening). Wie kiest voor buiten-
zonwering, bekijkt de windvas-
te screens van Zip X. Screens 
verhogen het leefcomfort door 
de uitstekende reflecterende ei-
genschappen, waardoor storen-
de lichtinval voorkomen wordt 
en het interieur beschermd is. 
De screens zijn windvast, ook bij 
hoge windsnelheden, doordat ze 
zijn vastgeritst in de zijgeleiders. 
De doeken zijn verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en patro-
nen. Ook levert Hummel zonne-
tenten, ook wel zonneschermen 
of knikarmen genoemd in ver-
schillende vormen en modellen. 
Stuk voor stuk van hoge kwali-
teit, sterk en prachtig om te zien. 
Het zonwerende doek zorgt voor 
een optimaal thermisch en visu-
eel comfort; het licht wordt ge-
dempt en de omgevingstempe-
ratuur wordt aangenaam.

Hummel Kozijnen is gevestigd 
aan de Lijnbaan 44a in Heems-
kerk en geopend op vrijdag van 
13.00 tot 16.30 uur en zaterdag 
van 12.00 tot 15.00 uur. Tel.: 0251 
234484/06-10273172. Website: 
www.hummel-kozijnen.nl.

 
Castricum - De winkeliers van 
Geesterduin pakken flink uit met 
de Pasen. De kinderen kunnen 
in de winkels een kleurplaat op-
halen en paaseieren zoeken, die 
verstopt zijn in diverse etalages 
door het winkelcentrum heen. 
Bij de eieren staat een letter ver-
meld. Die kunnen ingevuld wor-

den en samen vormen zij een 
woord. Lever de kleurplaat met 
hierop de uitslag in bij Jamin. De 
winnaars ontvangen een cho-
colade paashaas. De volwasse-
ne bezoekers kunnen een luxe 
paasbrunch voor tien personen 
winnen met puzzelen. Bij de win-
kels die voeding verkopen liggen 

woordzoekpuzzels klaar. Zoek 
hierop de vermelde sponsoren 
en overige paaswoorden. Hier-
na blijft een woord over. Vul dit 
in op het formulier en lever de-
ze in bij Bakkerij Bart. De win-
naar ontvangt een goed gevul-
de paasmand met allerlei heer-
lijke versnaperingen voor tien 
personen, geheel verzorgd door 
verschillende winkels in Gees-
terduin. Beide acties lopen tot en 
met woensdag 16 april. De win-
naars krijgen donderdag 17 april 
bericht. 

Uniek in de regio:
Gratis juridisch advies; 
persoonlijk of via Skype 
Regio - De drempel om naar 
een advocaat te stappen is voor 
sommige mensen best hoog. De 
indruk bestaat dat altijd met-
een ‘de meter gaat lopen’, terwijl 
het  juist zo belangrijk  is om tij-
dig advies te vragen en erger te 
voorkomen. 

Knuwer advocaten verlaagt die 
drempel, onder andere door gra-
tis een eerste juridisch advies te 
geven via Skype. Niet gedurende 
één uur in de week, maar op een 

moment tijdens kantooruren dat 
het schikt. Voor wie liever face to 
face gratis advies krijgt; dat kan 
dat ook. Op de eerste maandag 
van de maand van 17.00 tot 19.00 
uur is er een juridisch spreekuur 
van Knuwer advocaten in de bi-
bliotheek van Castricum en elke 
dinsdag van 17.00 tot 18.30 uur 
op het kantoor in Alkmaar dat 
gevestigd is in het gebouw van 
de Kamer van Koophandel. Zie 
voor verder informatie of aan-
melden:  www.knuwer.nl . 

Gewond bij aanrijding
Haarlem - Een 73-jarige man 
uit Castricum is ernstig gewond 
geraakt bij een aanrijding op de 
Gedempte Oude Gracht in Haar-
lem. 
Een 78-jarige man uit Den Haag 
reed vrijdag met zijn auto over 
de Gedempte Oude Gracht toen 

de 73-jarige fietser overstak. De 
bestuurder van de auto kon de 
fietser niet meer ontwijken en 
er ontstond een aanrijding. De 
fietser is met ernstig hoofdletsel 
naar het ziekenhuis vervoerd. De 
politie onderzoekt de exacte toe-
dracht van de aanrijding. 

www. .nl

www. .nl

Spelletjes voor mensen met beperking
Castricum - Wekelijks wordt op 
dinsdagavond een spelletjes-
avond georganiseerd voor men-
sen met een  beperking. Onder 

meer worden de spelen keezen, 
rummicuppen en sjoelen door de 
groepsleden beoefend van 19.00 
tot 21.00 uur. De organisatie is in 

handen van de Stichting Welzijn 
Castricum en SIG, de regionale 
organisatie voor ondersteuning 
van mensen met een beperking. 



Avonduur
Uitgeest - Zondag 13 april is er 
weer een Avonduur in de Pro-
testantse kerk van Uitgeest. Het 
Avonduur wordt verzorgd door 
de Cantorij van de Protestant-
se kerk in Uitgeest/Akersloot en  
is een moment van rust in ons 
drukke bestaan. Een muzikaal 
meditatieve bijeenkomst met 
kaarslicht, zang, stilte en (bijbel)
teksten. De Cantorij vervult de 
rol van voorganger.
Wees welkom op zondag 13 april 
in de PKN-kerk Castricummer-
weg te Uitgeest om 19.30 uur.

Eieren 
beschilderen

Uitgeest - Geheel volgens tradi-
tie kunnen kinderen die het leuk 
vinden op de woensdag voor Pa-
sen (16 april) eieren schilderen 
bij de speeltuin. De vereniging 
vraagt iedereen zelf een paar 
hard gekookte eieren (liefst wit-
te) mee te nemen. Ook hier zijn 
kinderen van 4 t/m. 6 jaar van 
harte welkom onder begeleiding. 
Aan niet leden wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. Deze activi-
teit begint om 14.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.speeltuinuitgeest.
nl of stuur een mail naar info@
speeltuinuitgeest.nl.

Pinksteren: ICGT 2014
Uitgeest - Voor de 29e keer 
wordt dit jaar gedurende de 
Pinksterdagen in Uitgeest een 
sterk bezet internationaal voet-
baltoernooi georganiseerd voor 
spelers onder 19 jaar. Na de suc-
cesvolle editie van 2013 toen 
wederom en voor de derde maal 
achter elkaar Atletico Mineiro  
de hoofdprijs van het ICGT mee 
mocht nemen naar Brazilië werd 
al snel duidelijk dat deze sym-
pathieke club in ieder geval niet 
meer zou meedoen aan de edi-
tie van 2014. Natuurlijk werd er 
naarstig gezocht naar een waar-
dig vervanger uit het continent 
Zuid-Amerika. Gevonden werd 
een club met veel roem en tra-
ditie namelijk Colo Colo uit San-
tiago de Chili. Pikant natuurlijk 
want Chili is één van de tegen-
standers van het Nederlands elf-
tal in de poulefase op het WK in 
Brazilië. Zouden we misschien 
zomaar Louis van Gaal tegen het 
lijf kunnen lopen op het ICGT 
van 2014.
Uit Midden-Amerika begroet het 
ICGT in 2014 weer eens, na Cruz 
Azul in eerdere edities, een deel-
nemer uit Mexico namelijk Club 
Santos Languna. Een relatief on-
bekende club in Nederland maar 
wel één die sinds haar oprich-
ting in 1983 al vier nationale ti-
tels mocht vieren in een in het 
Westen vaak zeer onderschatte 
Mexicaanse competitie.
Uit Afrika verwelkomen we dit 
jaar de nationale selectie van 
Zambia onder 19 jaar. Het land, 
de verassende winnaar van de 
Afrika Cup in 2012, heeft onder 
leiding van oud-PSV’er Kalusha 

grote ambities om ook op grote 
toernooien te excelleren. De op-
leiding van de jeugd staat daar-
in centraal. Het is ook daarom 
dat Zambia heeft toegezegd over 
een reeks van jaren deelnemer 
te zijn aan het ICGT. 
Tot grote vreugde van de organi-
satie is ook FC Torino weer van 
de partij op de editie van 2014. 
De sympathieke club uit Turijn 
was vorig jaar zo vereerd met 
een artikel in de ICGT-krant over 
de ramp met een vliegtuig vol To-
rino spelers in 1949, dat ze be-
sloten en om dit jaar weer terug 
te keren en een exemplaar van 
de krant in het museum van de 
club op te hangen. Maar vooral 
waren ze zeer te spreken over de 
organisatie en het niveau van het 
ICGT. In 2013 liet het team zien 
over veel talent te beschikken. 
Het ICGT is blij met de Italiaan-
se deelname.
Zeker is natuurlijk ook de deel-
name van FC Uitgeest dat vorig 
jaar helaas geen wedstrijd wist 
te winnen maar waar het voor de 
spelers die mogen deelnemen 
een geweldige ervaring is om te 
kunnen spelen op dit niveau.

Op zondag 13 april na afloop van 
de thuiswedstrijd van FC Uit-
geest tegen SV De Meern zullen 
in de bestuurskamer van de club 
de andere drie deelnemende 
teams aan de editie 2014 wor-
den bekend gemaakt. Tevens zal 
dan de loting plaatsvinden zodat 
we daarna weten wie bij welke 
teams in de poule zitten en te-
gen wie FC Uitgeest de ope-
ningswedstrijd zal spelen.

Atletico Mineiro won het toernooi de afgelopen drie jaar maar komt dit 
jaar niet naar Uitgeest

Uitgeest - Zaterdag turnden 6 
turnsters van Unitas mee tijdens 
de  Regiokampioenschappen in 
Hippolytushoef. Zij hadden zich 
hiervoor geplaatst tijdens de fi-
nale Zuid wedstrijd. Sarah Dum-
pelmann en Elina Muyskens 
streden met 28 pupillen-2-turn-
sters om 14 plaatsen voor het 
District kampioenschap op 17 
mei in Beverwijk. Sarah en Eli-
na hadden niet zo’n goede dag, 
want stapten voortijdig van de 
balk af en dan verlies je een heel 
punt. Vloer ging ook niet zoals 
het eigenlijk moest gaan en dat 
is jammer. Helaas zijn Sarah en 
Elina niet door naar de volgen-
de wedstrijd. 

In de derde wedstrijdronde wa-
ren er drie turnsters op twee ver-
schillende banen aan het turnen. 
Billie Boyle heeft weer een ge-
weldige wedstrijd geturnd, maar 
werd op het laatste toestel be-
straft met 1 punt neutrale aftrek 
wat haar gewoon een medaille 
heeft gekost. Billie had een su-
per balkoefening en dat lever-

de haar het hoogste cijfer van de 
dag op een 13.900. Billie heeft 
zich met een negende plaats ge-
plaatst voor het District kampi-
oenschap.

Op de andere baan waren Lea 
van Diemen en Demi Hanssen 
hun best aan het doen om zo 
goed mogelijk te turnen en te 
proberen  zich te plaatsen voor 
het District kampioenschap. De-
mi en Lea hebben prima geturnd 
en geen fouten gemaakt, maar 
de concurrentie was zo sterk 
dat alleen Lea zich heeft weten 
te plaatsen en Demi heeft het 
net niet gehaald, maar Demi kan 
terug kijken op een mooi wed-
strijdseizoen.

In de vierde en laatste wedstrijd-
ronde lukte het Adaja Plinck ook 
om zich te plaatsen voor het 
District kampioenschap. Ada-
ja heeft, met maar 1 x per week 
trainen,   r een prima wedstrijd 
geturnd en geen fouten gemaakt 
en plaatste zich met een 13e 
plaats voor de finale op 17 mei.

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Uitgeest - Op woensdag 21 
mei organiseert de ziekenbe-
zoekgroep van de parochie 
o.l.v. Geboorte in dorphuis de 
Zwaan aan de Middelweg haar 
jaarlijkse ziekendag. Alle zie-
ken en ouderen worden uitge-
nodigd om deze dag met elkaar 
te vieren.
Vele verkeren in een levensfase 
waarin de dagen soms zwaar 
kunnen zijn, door afhankelijk-
heid, eenzaamheid, of verlies 
van een dierbare. De organi-
satoren willen er een gezellige 
dag van maken en u extra ver-
wennen.
Begonnen wordt om 10.00 uur 
met koffie en daarna een Eu-
charistieviering met medewer-
king van gemengd koor Laus 
Deo en aansluitend de zieken-
zalving voor extra kracht in ons 
leven. Hierna is er een gezel-
lig samenzijn met een hapje en 
een drankje.
De dag wordt om 14.00 uur af-
gesloten met een Lof en daar-
na wordt er voor gezorgd dat 
iedereen weer veilig thuiskomt.
Als u bij deze dag aanwezig 
wilt zijn, geef u dan zo spoedig 
mogelijk op bij: mevr. A. Kager, 
tel. 075-6878618, mevr. C. de 
Leeuw, tel. 0251-314285, mevr. 
T. Deijle. tel. 0251-311584 of in 
de pastorie, tel. 0251-312331.

Jaarlijkse dag 
voor zieken 
en ouderen

Lezing door Alex Verburg 
bij Vrouwen van Nu
Uitgeest - Auteur Alex Verburg  
komt donderdag 17 april naar 
Uitgeest. Hij is uitgenodigd voor 
een bijeenkomst van Vrouwen 
van Nu en komt vertellen over 
zijn boek ‘Pater van Kilsdonk’. 
Pater Jan van Kilsdonk (1917-
2008) was een legendarische fi-
guur in de Amsterdamse studen-
tenwereld. Kort voor zijn dood 
keek hij samen met Alex Verburg 
terug op zijn roerige leven, waar-

in hij geregeld in conflict kwam 
met Rome. Geen onderwerp 
bleef onbesproken. Van Kilsdonk 
was aalmoezenier in NSB-kam-
pen, oprichter van de spraak-
makende Studentenekklesia en 
godsdienstleraar van onder an-
deren Kees Fens, Huub Ooster-
huis en Antoine Bodar.
Als pastor was hij een steun en 
toeverlaat voor studenten, later 
ook voor aidspatiënten. Zijn ge-
sprekken in de woeling van het 
leven kregen vaak een vervolg in 
lange brieven. Hij was een barm-
hartig biechtvader, relativeer-
de `doodzonden, gaf homopa-
ren zijn zegen en koesterde `een 
stille hartstocht nabij te zijn aan 
mensen in nood. Zijn levensver-
haal is een moderne les in eer-
bied en medemenselijkheid.

De bijeenkomst wordt gehou-
den  in dorpshuis De Zwaan en 
begint om 20.00 uur. Iedereen 
is van harte welkom. Niet leden 
betalen 5 euro entree inclusief 
koffie of thee.

Boekenmarkt in Fort Veldhuis
Regio - Op zondag 4 mei opent 
luchtoorlogmuseum fort Veld-
huis haar deuren voor een nieuw 
museumseizoen. 
Als onderdeel van deze allereer-
ste museumdag in 2014 organi-
seert men een boekenmarkt. Bij 
deze biedt men mensen die boe-
ken willen verkopen de gelegen-
heid een tafel te huren. De ta-
fels, 2,20 x 0,80 m, kosten 10 eu-
ro per stuk. 
De tafels zullen door het gehe-

le museum worden opgesteld. 
Heeft u interesse voor een ta-
fel dan kunt u zich in verbinding 
stellen met de secretaris Harm 
van der Laan via info@arg1940-
1945.nl.
 
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort ligt aan de Genieweg 1 
in Heemskerk, op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad.
Zie ook: www.arg1940-1945.nl.

9 april 2014 13



9 april 201414

Castricum - In de nacht van za-
terdag op zondag, een week ge-
leden, zijn vijf mannen in de leef-
tijd van 17 tot en met 36 jaar uit 
Castricum, IJmuiden, Uitgeest 
en Heemskerk aangehouden 
op een bouwterrein op de Rijks-
straatweg. Toen hun identiteits-
bewijzen werden gecontroleerd 
zag een van de agenten een op 
een vuurwapen gelijkend voor-
werp op de grond liggen. Hier-
op werden de vijf mannen aan-
gehouden voor vuurwapenbezit. 

De politie hield vorige week 
woensdagmiddag twee verdach-
ten, van 25 en 21 jaar, uit Ure-
terp en Nieuwegein aan op ver-
denking van poging inbraak. 
Een bewoner van Schouten-
bosch zag twee personen lo-
pen die zich verdacht gedroe-
gen. Ze hadden bij iemand aan-
gebeld en waren vervolgens een 
steeg ingegaan. Hij besloot ach-
ter het tweetal aan te gaan, maar 
ze liepen van hem weg. Hij alar-
meerde de politie die poolshoog-
te nam en het tweetal staande 
hield. In de omgeving werd in-
brekersgereedschap aangetrof-
fen die het tweetal vermoedelijk 
had achtergelaten. De twee ver-
dachten zijn aangehouden en na 
verhoor in verzekering gesteld. 
De politie doet verder onderzoek. 

Donderdag rond 15.00 uur is in 
een supermarkt in winkelcen-
trum Geesterduin is een dame 
gerold van haar portemonnee. 
Daar zat tevens haar pinpas in. 
Kennelijk heeft de dader even 
eerder tijdens pinnen de pincode 
van haar afgekeken, want later 
bleek dat er geld van haar bank-
rekening was afgehaald door de 
onbekende dader. Videobeelden 
geven een duidelijk beeld van 
hem, onderzoek volgt.
Zaterdag is ingebroken in een 
woning aan de Weegbree. De 
gehele woning is doorzocht en 
diverse goederen zijn ontvreemd. 
Zondag vond om 3.00 uur een 
vechtpartij plaats op de Soo-
merwegh ter hoogte van Tulpen-
veld. Toen de politie arrriveer-
de stond een man uit Castricum 
met bebloed gezicht met daar-
bij nog drie personen. Ze had-
den een woordenwisseling ge-
had met een inwoner van Heiloo 
en daarbij had de man uit Heiloo 
een kopstoot uitgedeeld aan de 
Castricummer, met het letsel tot 
gevolg. Betrokkenen waren aar-
dig onder invloed en wilde geen 
aangifte doen, maar wel dat de 
dader aangehouden zou worden. 
Even later zagen ze toch maar af 
van aangifte. 
Om 9.30 uur vond een verkeers-
ongeval plaats met letsel op de 
Zeeweg. Een van de voertuigen 
raakte in een slip terwijl de au-
to’s naast elkaar reden op de 
tweebaansweg waardoor de an-
dere auto tegen een lantaarn-
paal botste in de middenberm. 
Een van de voertuigen moest 
worden weggesleept. 

Veiling FC Castricum 
levert 19.000 euro op!

Castricum - Ruim zestig prijzen 
waren er te vergeven, met na el-
ke sessie van twintig, een hoofd-
prijs tijdens de veiling in de kan-
tine van FC Castricum. Na de lo-
terij werd het team dat de mees-
te loten heeft verkocht bekend-
gemaakt en dat was de E2. Dit 
team gaat genieten van een ver-

zorgde avond in Kartworld. Ro-
dy Remijnse presteerde het om 
meer dan honderd loten te ver-
kopen. Daarna kon een ieder ge-
nieten van een buffet. De veiling 
daarna, die geopend werd door 
burgemeester Mans, leverde 
maar liefst 19.000 euro op. Foto: 
Jacob de Maar. 

VrijeLijst: advies niet-
ontvankelijk verklaren

Castricum - Het advies dat Di-
mitri Arpad uit Velsen aan de ge-
meente heeft uitgebracht om in 
een groot deel van Park Noord 
End een aanlijngebod in te stel-
len, moet niet-ontvankelijk wor-
den verklaard. Dat stelt De Vrij-
eLijst. De partij wil dat het colle-
ge het advies van tafel neemt en 
met de motie aan het werk gaat, 
die in februari de voltallige steun 
kreeg van de gemeenteraad.
Gemeenteraadslid Ron de Haan: 
,,Het adviesbureau van de heer 
Arpad, die bovendien voorzitter is 
van D66 in Velsen, is niet de mo-
tie gevolgd die door de gemeen-
teraad is aangenomen, maar een 
motie van CK&G, D66, VVD en 
CDA die helemaal niet in stem-
ming is gebracht. Ik zeg, een val-
se start geeft een valse uitkomst. 
De voormalige coalitie wilde B 
en W opdragen een oplossing 
voor Noord End aan te dragen 
die recht doet aan de belangen 

die in Park Noord End in het ge-
ding zijn. Maar de motie van De 
VrijeLijst die in aangepaste vorm 
op 20 febuari de steun kreeg van 
de hele raad, vraagt om een op-
lossing die recht doet aan de 
gebruikers. Er zijn geen belan-
gen in het geding. Er zijn slechts 
emoties over een park dat de 
gemeente al dertig jaar niet be-
heert volgens eisen en regels die 
ze zelf aan losloopgebieden stelt. 
Ik blijf erbij dat de raad wil dat 
het losloopgebied een losloop-
gebied voor honden blijft, waar-
in de gemeente en niemand an-
ders maatregelen moet nemen 
om het ook voor andere gebrui-
kers veilig en leuk te maken.” 
De VrijeLijst vindt het overtrok-
ken dat het gemeentebestuur 
besloten heeft voor deze klus 
een extern bureau in te huren. 
De Haan: ,,Opnieuw doen dus, 
en wat mij betreft in eigen be-
heer.”

Opnamekliniek Dijk en Duin 
onder verscherpt toezicht

Castricum - De Inspectie voor 
de Gezondheidszorg (IGZ) stelt 
de opnamekliniek van GGZ-in-
stelling Dijk en Duin onder ver-
scherpt toezicht. De eerder ge-
vraagde verbeteringen op het 
gebied van separeren van pa-
tiënten zijn nog onvoldoende 
doorgevoerd. Dijk en Duin is on-
derdeel van de Parnassia Groep 
en heeft vestigingen in Noord-
Holland. 
De IGZ bezocht de opnamekli-
niek van de locatie in Castricum 
in februari 2013, december 2013 
en februari 2014. Deze bezoeken 
maakten deel uit van een lande-
lijk onderzoek naar het terug-
dringen van separeren waarover 
later dit jaar een rapport ver-
schijnt. In 2013 onderzocht de 
inspectie ook een melding van 
de opnamekliniek. Tijdens het 
bezoek in december bleek Dijk 
en Duin nog niet te voldoen aan 
de normen voor het separeren 

van patiënten en eiste de inspec-
tie verbeteringen. Bij een ver-
volgbezoek in februari zag de in-
spectie onvoldoende verbeterin-
gen. Tijdens separeren moet er 
minimaal eens per half uur con-
tact zijn met naasten en/of het 
personeel. Daarover stond ech-
ter niets in de separeer- begelei-
dingsplannen. Het was niet altijd 
duidelijk of de begeleidingsplan-
nen en het toezicht ook echt wa-
ren uitgevoerd. Ook is geen con-
sultatie aangevraagd terwijl dat 
wel verplicht is.
Volgens de IGZ is de opname-
kliniek van Dijk en Duin de af-
gelopen periode onvoldoende in 
staat gebleken om de tekortko-
mingen weg te werken. Daarom 
wordt de opnamekliniek voor zes 
maanden onder verscherpt toe-
zicht gesteld. Met onverwachte 
inspecties controleert de IGZ of 
het separeren van patiënten vol-
gens de normen gebeurt.

Sporten met de JeugdSportPas
Castricum - De JeugdSportPas 
(JSP) in Castricum en Heems-
kerk, uitgevoerd door Sport-
service Kennemerland, is ge-
start met het derde blok van het 
huidige schooljaar. Alle kinde-
ren die in Castricum, Akersloot, 
Limmen en Heemskerk wonen 
of op school zitten zich weer in-
schrijven voor de JSP. Sportser-
vice Kennemerland biedt met de 
JSP kinderen de mogelijkheid 
met een sport kennis te maken 
bij een vereniging of organisa-

tie, zonder verdere verplichtin-
gen, zoals bijvoorbeeld lid wor-
den. Voorvijf euro kunnen de 
kinderen uit het basisonderwijs 
vier lessen meesporten bij een 
van de ruim dertig deelnemende 
sportverenigingen. 
Het volledige aanbod is te vin-
den op onze JSP-website. Ga 
naar www.sportservicekenne-
merland en klik op de JSP-but-
ton. Inschrijven kan tot en met 14 
april. De lessen vinden plaats in 
mei en juni.

 

Limmen – De afgelopen twee 
maanden zijn er tienduizenden 
kurken in De Kurkenhof verza-
meld. Vrijdag 11 april wordt van 
19.00 tot 22.30 uur gesorteerd. 
Limmen Ludiek heeft daar-
bij veel hulp nodig om zo te ko-
men tot een wereldrecord. Kees 
de Jong, voorzitter van stich-
ting Limmen Ludiek: ,,Iedereen 

is welkom en we zouden het erg 
leuk vinden wanneer er prikploe-
gen langskomen in De Kurken-
hof om met eigen ogen te zien 
hoeveel raakvlakken ons kur-
kenproject heeft met de bloe-
menmozaïeken. Want ook ge-
oefende en ervaren mozaïekers 
hebben we straks heel erg hard 
nodig. 

Een kurken mozaïek van 160 m2 
bij 32 meter breed bij 5 meter 
hoog zet je niet in een paar da-
gen in elkaar en natuurlijk ook 
niet met maar een paar men-

sen.” Wie wil helpen kurken sor-
teren kan gewoon binnenlopen. 
Nieuwe sponsoren kunnen zich 
melden via wouter@limmenlu-
diek.nl.
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Castricum – Donderdag 3 april 
vond de actiedag Zip Your Lip 
plaats op het Clusius Castricum. 
Alle leerlingen van leerjaar twee 
vasten voor het goede doel. De 
bedoeling was dat zij zich daar-
voor lieten sponsoren en daar-
mee zoveel mogelijk geld op 
proberen te halen voor World Vi-
sion. Na een gezamenlijk ont-
bijt hebben de leerlingen 24 uur 

niet gegeten. Daarna werden le-
ge plastic statiegeldflessen  op-
gehaald; de opbrengst was maar 
liefst zeshonderd euro. 
Word Vision investeert het op-
gehaalde  geld in voorzieningen 
voor schoon water, gezond voed-
sel en onderwijs in Afrikaanse 
landen. De actiedag werd weer 
afgesloten met een ontbijt op 
school.

FC Castricum superieur
Castricum - Effectief en vol 
overtuiging heeft FC Castri-
cum Marken vijf keer laten 
vissen. Op sportpark Noord-
End was de ploeg van coach 
Ron van der Velde op al-
le fronten superieur met als 
resultaat een glansrijke 5-0 
overwinning en een vierde 
plaats op de ranglijst.

Met Carlo van Soest op de goal 
voor Marius Jansen begon Cas-
tricum voortvarend. Veel du-
els werden gewonnen waardoor 
de tegenstander amper over de 
middellijn kwam. Een doelpunt 
kon eigenlijk niet uitblijven. 

Vlak voor rust kreeg Duco de Ko-
ning door een fout van de keeper 
de bal in de voeten gespeeld. De 
Koning legde de bal opzij waar-

na Sebastiaan Weber de 1-0 in-
tikte. Amper twee minuten later 
stoomde Tobias de Koning op 
naar het strafschopgebied van 
Marken waar Sebastiaan Weber 
deze fraaie solo verzilverde: 2-0.
Na de rust hetzelfde type spel-
beeld met veel gevaarlijke aan-
vallen van FC Castricum. Nadat 
Justo van de Werf met een ham-
stringblessure moest uitvallen, 
kwam Mendel Aldershof voor 
hem in de plaats. 

Hij stond net in het veld toen 
Daan Hamaker met een prachti-
ge pass Kaspar Melis kon berei-
ken waarna Aldershof een niet te 
missen kans kreeg: 3-0. Even la-
ter tikte de gedrongen aanvaller 
ook de 4-0 binnen. Bart Settels 
bepaalde de eindstand op 5-0. 
Foto: Han de Swart.

Akersloot - Het Gemaal 1879 
is weer op de zondagmiddagen 
open. In het gemaal is gedu-
rende de maanden april en mei 
een expositie ingericht door Lu-
cia Admiraal. Zij heeft sinds de-
cember 2013 een glasatelier in 
de Hutkoffer, Heerenweg 21 in 
Heiloo.
In dit prachtige monumentale 
pandje is het atelier gevestigd 
waar ze glas-in-lood ontwerpt 
en maakt. Maar het is ook de 
nieuwe verkoop- en tentoonstel-
lingsruimte waar al haar prach-
tige werkstukken te zien zijn, 
aangevuld met een veelkleuri-
ge glasverzameling. Een unieke 
en inspirerende omgeving waar 
glas echt tot leven komt. In het 
Gemaal 1879 een greep uit de 
door haar gemaakte kunstwer-
ken: glaskunst, glas-in-lood en 
glas gecombineerd met andere 
materialen. Haar creaties zijn di-
rect herkenbaar aan hun kleur-
rijke, vrolijke en onberispelijke 
vormgeving en uitvoering. 
De liefde die ze voelt voor de 
materialen waarmee ze werkt, 

komt volledig tot uitdrukking in 
haar glaskunst. Bovendien wordt 
uitleg gegeven over de werking 
van het gemaal en de functie die 
dit provinciaal monument heeft 
in de waterhuishouding van 
Noord-Holland. Het gemaal is 
gevestigd op het adres Fielker-
weg 4 in Akersloot, geopend op 
zondag van 13.30 tot 16.30 uur. 
Het Gemaal is geopend op de 
Nationale Molen- en Gemalen-
dagen op 10 en 11 mei van 10.00 
tot 16.30 uur.

Voorbeelderf op 10 april
Handboek voor het erf
Castricum - Wie in Castricum 
van het erf bij de woning een 
toperf wil maken, kan vanaf 10 
april goed achterhalen hoe dat 
moet. Landschap Noord-Hol-
land presenteert dan het boek 
‘Ontwerp uw eigen erf’. Wethou-
der Christel Portegies ontvangt 
die dag het eerste exemplaar. De 
uitreiking vindt plaats op het erf 
van De Sterrenhoeve in Bakkum. 
Deze locatie is het afgelopen 
jaar ingericht als voorbeelderf. 
Eigenaar Marco Versterre van De 
Sterrenhoeve ontvangt het twee-
de exemplaar van het handboek.

De erven in de gemeente Cas-
tricum zijn bijzonder. Het land-
schap heeft een grote invloed 
gehad op de opbouw en vorm-
geving van erven. Daarnaast 
hield men vast aan de gewoon-
ten van de streek. Zo kregen de 
erven het streekeigen karakter. 
Maar hoe herken je als erfeige-
naar die bijzondere elementen 
op je erf? En hoe maak je van je 
erf weer een visitekaartje van de 
streek? De antwoorden op al de-
ze vragen zijn terug te vinden in 
het nieuwe handboek ‘Ontwerp 
uw eigen erf’ in de gemeente 
Castricum. Het boek geeft prak-
tische tips om het erf nog mooi-
er en waardevoller te maken. 
Stap voor stap kunnen erfeige-
naren direct aan de slag met een 
eigen ontwerpplan. Ook geeft 
het handboek advies over bou-
wen op het erf zonder verlies 
van kwaliteit. Daarbij komen ver-
schillende regels vanuit het be-
stemmingsplan en de omge-

vingsnota van de gemeente aan 
bod. Als laatste geeft het boek 
adviezen over het aanleggen van 
erfbeplanting en het onderhoud 
dat nodig is om het erf in top-
conditie te houden. Het hand-
boek is ontwikkeld door Land-
schap Noord-Holland in het ka-
der van het project ‘Paarden in 
het landschap van Laag Holland’. 
De opstellers keken heel goed 
naar het karakter van de ver-
schillende erven binnen de ge-
meente. 
Iedereen is welkom bij de over-
handiging op donderdag 10 april 
om 11.00 uur op de Hoogeweg 
12. Het handboek is na de of-
ficiële overhandiging ter plek-
ke verkrijgbaar voor tien euro of 
via de webwinkel van Landschap 
Noord-Holland voor  10,00 plus 
4,95 euro verzendkosten: www.
landschapnoordholland.nl/web-
winkel. Voor het aanleggen van 
erfbeplanting of andere land-
schapselementen kan men een 
financiële bijdrage aanvragen.

Castricum - In de cyclus Zin-
gend geloven is er op zondag 
13 april weer een oecumenische 
vesper. Deze vesper staat ge-
heel in het teken van palmpa-
sen. Palmpasen is de zesde zon-
dag in de veertigdagentijd en 
leidt de goede week voor Pasen 
in. Pastoor Kaleab leidt de vesper 
en het liturgiekoor onder leiding 
van Jellejan Klinkert zingt in de 
Dorpskerk. Aanvang is 19.00 uur.

Palmpasen

Akersloot - Na een mooie over-
winning tegen de dames van 
KSV, stond er een wedstrijd te-
gen DTS uit Westwoud op het 
programma voor de dames 
Meervogels. Er vielen maar wei-
nig doelpunten deze wedstrijd; 
beide teams hadden moeite met 
grip houden op de bal en diver-
se passes kwamen verkeerd aan. 
Na lange tijd wist DTS de over-
hand te nemen en liep uit tot een 
stand van 6-3. Na rust werd het 
er niet meteen beter op. Meervo-
gels wist terug te komen tot een 
stand van 9-8. Volgende week 
zondag 13 april om 13.15 uur 
speelt Meervogels tegen West-
friezen bij ‘t Boshuis te Akersloot.

Verlies voor 
Meervogels

Akersloot - Zondag 13 april 
is er weer een wandeling van-
uit Akersloot. Amak wandelt de 
Narcissenwandeltocht van de 
NHWB in Anna Paulowna van 15 
km lang. Het vertrek is om 9.00 
uur vanaf Het Kruispunt Mozart-
laan/ hoek Raadhuisweg. Ieder-
een is welkom me mee te wan-
delen.

Amak wandelt

Avondexcursie
Castricum - Op vrijdag 11 april 
organiseert IVN Afdeling Mid-
den Kennemerland in samen-
werking met Duincamping Ge-
versduin een avondexcursie voor 
volwassenen en kinderen. Arend 
de Jong  neemt de deelnemers 
de duinen in om proberen de 
bosuil en vleermuizen te horen. 
Wie mee gaat trekt onopvallende 
kleding aan en zorg dat de kle-
ding niet te veel lawaai maakt, 
want dat verstoort de dieren. 
Aanmelden bij  de receptie van 
Geversduin of geversduin@ken-
nemerduincampings.nl. Het ver-
trek is om 19.30 uur vanaf de re-
ceptie.

Leerlingen vasten en 
actie voor goed doel
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Tennis: Dog heren 1 
start overweldigend
Uitgeest - Zondag is het eerste 
herenteam van de dog (zondag), 
uitkomend in de derde klasse 
zeer overtuigend aan de compe-
titie begonnen.
De vervelende nasmaak van vo-
rig seizoen, namelijk op 1 punt 
na geen kampioen, moet dit jaar 
toch echt verdwijnen en dat kan 
alleen door kampioen te worden. 
Helaas had de Dog geen ge-
luk met de indeling van de pou-
le want er moet dit jaar gespeeld 
worden tegen o.a. Blaricum, Al-
mere, Leiden en Eemnes. Liefst 4 
uitwedstrijden in 3 verschillende 
provincies… De eerste tegen-
stander afgelopen zondag was 
Waterwijck (Almere Buiten).
Deze week werd gespeeld zon-
der de licht geblesseerde Menno 
Kuik en Marco Zoeteman. Daar-
door schoof Mark Bonenkamp 
op naar de eerste man-positie 
en dat pakte goed uit. Mark had 
geen enkele moeite met het ser-
vice/volley spel van zijn iets ou-
dere tegenstander en serveer-
de zelf erg sterk waardoor er ge-
makkelijk gewonnen werd, uit-
slag 6-2 6-0.
Tweede man was dit keer Jeroen 
Duinmaijer.  Als altijd begon Je-
roen zeer nerveus aan de wed-
strijd en maakte hij wat schoon-
heidsfoutjes. Gelukkig is het bij 
Jeroen altijd zo dat na een aan-
tal games de knop omgaat en 
dan speelt hij alle schroom van 
zich af. Zo ook nu. Met echt zeer 
goed voetenwerk en veel ser-
vicegeweld werd deze pot met 

6-2 6-1 gewonnen. 
Derde man Don van der Klei is 
misschien nog wel beter in vorm 
dan vorig jaar. Dit zal ook te ma-
ken hebben met het feit dat Don 
al veel toernooien in de winter 
en het prille voorjaar heeft ge-
speeld. Met het ritme zat het dan 
ook wel goed en ook Don won 
vrij gemakkelijk zijn wedstrijd 
met 6-3 6-1.
Vierde man Robin van Rijs-
sel had ook geen enkele gena-
de voor zijn tegenstander. Robin 
heeft afgelopen winter veel ge-
traind op zijn service en dat pak-
te met een fraai aantal aces goed 
uit. Robin won liefst met 6-0 6-2 
wat de tussenstand na de enkels 
bracht op 4-0. 
Omdat elk punt telt, zoals vo-
rig jaar dus wel bleek achter-
af, werd er in de sterkste dubbel 
opstelling begonnen en werd er 
geen punt cadeau gegeven. Don 
en Mark speelden elk punt zeer 
aanvallend en drongen te tegen-
stander continu in de verdedi-
ging. Een makkelijke overwin-
ning was het resultaat: 6-3 6-1. 
Jeroen en Robin speelden ook 
ijzersterk en kwamen geen en-
kel moment in de problemen. 
Met wederom goed service-vol-
leyspel werd binnen een half 
uur gewonnen na een ongelijke 
strijd. Uitslag 6-2 6-1.

De totaaluitslag dus een dik ver-
diende 6-0. Volgende week de 
uitwedstrijd tegen het (hopelijk) 
gezellige Eemnes.

Uitgeest - Donkere wolken 
pakken zich samen. In de ver-
te een eerste bliksemschicht, de 
wind trekt aan. Na de 4-3 neder-
laag in Bussum bij SDO resteert 
er voor de ploeg van Ron Bou-
man nog maar één ding en dat 
is het gevecht met de elemen-
ten aan te gaan. Nacompetitie 
en rechtstreekse degradatie ligt 
op de loer. Mocht het eerste ge-
beuren dan kon het zomaar ook 
nog eens een hele lange strijd 
worden. Maar het is er wel één 
die waard is gevoerd te worden. 
FC Uitgeest hoort namelijk in de 
Eerste Klasse.
FCU moest het vandaag doen 
zonder Michael Kristel en Rem-
co van Boxtel maar kon wel weer 
beschikken over Erik Alders. 
Vanaf de eerste minuten ontspon 
zich een vermakelijk schouw-
spel van twee ploegen die bei-
den dolgraag wilden winnen. Al 
in de 11e minuut was het raak. 
Een hard ingeschoten bal van 
Harsevoort werd door doelman 
Erik Alders niet goed verwerkt. 
De wegspringende bal kwam 
gelukkig voor de voeten van 

FC Uitgeest in zwaar weer
spits Rick van der Velden. Droog 
en hard was zijn schot. 1-0. Het 
antwoord van FCU kwam nog in 
dezelfde minuut. De goed door-
gelopen Joost de Jong kreeg de 
bal aangespeeld in een onmoge-
lijke positie. Vanaf de linkerzij-
kant joeg hij echter de bal gena-
deloos hard in de kruising. 1-1. 
Het spel golfde daarna heen en 
weer waarbij vooral het sterke 
spel opviel van de beide vleugel-
aanvallers van SDO Mazouji en 
de Loos. Vooral rechtsback Gio-
vanni Cyrus beleefde daardoor 
een uiterst moeilijke middag. 
Toch werd er vooralsnog niet ge-
scoord. Het bleef bij enkele kan-
sen voor beide teams. De tweede 
helft gaf aanvankelijk hetzelfde 
spelbeeld te zien. Tot de 58e mi-
nuut. Weer was het spits van der 
Velden van SDO die de aandacht 
op zich vestigde ditmaal met een 
prachtige volley vanaf twintig 
meter. 2-1. Na het doelpunt leek 
SDO bevrijd. Het stichtte voor-
al via Mazouji en de Loor voort-
durend gevaar. Een doelpunt 
kon niet uitblijven. Een razend-
snel uitgevoerde aanval bracht 

in de 70e minuut de bal bij Her-
sevoort  die makkelijk kon sco-
ren. 3-1. Tot overmaat van ramp 
ging  doelman Erik Alders in de 
85e minuut ook nog eens in de 
fout door een eenvoudig schot 
van Hendriks los te laten waar-
na hij de bal tergend langzaam 
in het doel zag rollen. 4-1. Wed-
strijd gespeeld zou je zeggen. 
Toch niet helemaal. In de 87e mi-
nuut kon Ruud Koedijk eenvou-
dig aanleggen en scoren. 4-2. Tot 
verbijstering van het talrijk opge-
komen thuispubliek was het in 
de 90e minuut wederom Ruud 
Koedijk die de aansluitingstreffer 
kon scoren. 4-3. Meer zat er ech-
ter niet in voor FCU en dat zou 
ook niet verdiend zijn geweest. 
Het team kwam daarvoor van-
daag simpelweg kwaliteit te kort. 
Wat rest is “bloed, zweet en tra-
nen”. Ik stel voor om het nummer 
van André Hazes voor aanvang 
van de thuiswedstrijd tegen het 
sterke De Meern uit de speakers 
te laten knallen. Wie weet helpt 
het? (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Alders, Cyrus 
(72e Half), Janssen, van den 
Helder, de Jong, Toebes (45e 
J.den Nijs), Olgers, Hollen-
berg (72e Uit den Boogaard), 
R.den Nijs, Koedijk, van der 
Valk.

Volleybalvereniging Voluit 
zoekt nieuwe leden
Uitgeest - Volleybalvereniging 
Voluit is een vereniging waar je 
kunt volleyballen in competitie-
verband of op recreatief niveau, 
in een gezellige maar sportie-
ve sfeer. Voor komend seizoen 
is de vereniging op zoek naar le-
den die onze damesteams, he-
renteams en recreanten komen 
versterken.  

45 jaar Voluit
Volleybalvereniging Voluit kent 
een roemrucht verleden en dit 
jaar bestaat de club maar liefst 
45 jaar! Al bijna een halve eeuw 
vindt volleybalminnend Uitgeest 
bij Voluit een warm thuis en dat 
wil de club natuurlijk niet zomaar 
voorbij laten gaan. Over de invul-
ling van het feest is nog niets be-
kend, maar achter de schermen 
zijn de voorbereidingen al in vol-
le gang.

Een jaar vol activiteiten
Bij Voluit wordt gevolleybald in 
een gezellige maar sportieve 
sfeer. Naast de competitie en de 
trainingen organiseert de vereni-
ging jaarlijks enkele spraakma-
kende evenementen. Zo vindt 
in april jaarlijks het roemruchte 
mixtoernooi plaats, met veel zorg 
georganiseerd door een van de 
damesteams. Clubleden en in-
troducees gaan met elkaar de 
strijd aan in een gezellig toer-
nooi, waarbij iedereen in de prij-
zen valt.  
Naast het mixtoernooi houdt de 
club ook elk jaar het Stratenvol-
leybaltoernooi. Al ruim een kwart 

eeuw verzamelen straten-, vrien-
den- en zelfs familieteams zich 
op een van de sportvelden van 
Uitgeest om daar een gooi te 
doen naar de titel ‘Winnaar Stra-
tenvolleybaltoernooi’. Enthou-
siasme, sportiviteit en boven-
al plezier kenmerken dit jaarlijks 
terugkerende evenement.

Kom ook volleyballen bij Vol-
uit
De club is dringend op zoek naar 
nieuwe spelers voor de twee 
herenteams. Voluit doet daar-
om een oproep naar alle (oud)-
volleyballers in Uitgeest om de 
knielappen en de volleybal-
schoenen weer uit de kast te ha-
len en zich aan te melden bij de 
vereniging. De twee herenteams 
komen uit in de 2e en 3e klasse. 
Maar voor de komende seizoe-
nen dreigen niet genoeg spelers 
over te blijven om deze teams 
speelklaar te krijgen.
Heb je zelf gevolleybald, ben je 
op zoek naar een andere ver-
eniging dichter bij huis of wil 
je het gewoon een keer probe-
ren? Schroom je dan niet om 
een keertje te komen kijken. Tot 
en met april is de mogelijkheid 
om mee te trainen. Zo kun je kij-
ken of de sport iets voor jou is en 
in welk team je zou passen. Dit 
gebeurt altijd in overleg met jou, 
het team en de trainer.

Voel je de volleybalkriebels weer 
opkomen? Aarzel niet en neem 
een kijkje op www.vvvoluit.nl en 
kom ook volleyballen bij Voluit!

Uitgeest- Bij een recente ver-
stopping in een straatkolk (put) 
op De Spin zijn opnieuw plas-
tic zakjes verwijderd met resten 
van hondenpoep. De verstop-
ping veroorzaakte een overstro-
ming in de achterpoort.
In De Kleis, maar ook op ande-
re plekken in de gemeente, wor-
den door de gemeentelijke bui-
tendienst geregeld zaken uit de 
putten gevist die verstopping 
veroorzaken. Ook frituurvet en 
cement van stucadoorwerk komt 
in straatkolken terecht. Verstop-
ping en vervuiling van het opper-
vlaktewater in vijvers zijn hiervan 
het ongewenste gevolg.  

Voorkom 
verstopping 
van putten

Uitgeest - Het bestrijden van 
ongedierte is sinds een jaar 
geen wettelijke taak meer 
voor gemeenten. De gemeen-
te Uitgeest verwijst inwoners 
voor de bestrijding van ratten 
en muizen naar een gespe-
cialiseerd bedrijf. Voor wes-

Bestrijding van ongedierte 
is geen gemeentetaak

pen geldt hetzelfde, behalve 
als de overlast zich voordoet 
in de buurt van openbare ge-
bouwen of plantsoenen. In 
dat geval kunt u dit bij de ge-
meente melden via het ‘Mel-
dingen- en klachtenformulier’ 
op de homepage van de ge-

meentelijke website.
Heeft u een muskusrat of be-
verrat gezien? Laat dit dan 
weten op de website www.
muskusrattenbeheer.nl. De-
ze dieren vormen een bedrei-
ging voor de veiligheid van 
dijken. 
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Ophaaldata restafval

In week 16 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 14 april.
De Kleis en Waldijk: woensdag 16 april.
De Koog: donderdag 17 april.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 18 april.

Plastic afval

Het plastic afval en kunststofafval wordt in heel de gemeente 
Uitgeest opgehaald op vrijdag 18 april. Dit is een afwijkende 
datum, die in de plaats komt van 25 april. Graag de doorzich-
tige verzamelzakken op de bekende afhaalplekken plaatsen, 
vóór 07.00 uur.

Mevrouw Daalder-de Wit heeft samen met de overige leden van 
de zelfbenoemde Werkgroep Behoud Bibliotheek Uitgeest onlangs 
aan wethouder Wil Spaanderman een rapport aangeboden. De 
werkgroep zet zich in om een bibliotheekvoorziening (‘een plaats 
voor onderricht en cultuur’) in Uitgeest te behouden, desnoods in 
afgeslankte vorm.

Wethouder Spaanderman liet weten blij te zijn met het rapport en kondig-
de aan het zorgvuldig te zullen bestuderen. Hij hoopt dat het een leidraad 
biedt voor haalbare en realistische resultaten. De wethouder blijft intussen 
in gesprek met de bij het bibliotheekwerk betrokken partijen.

Wethouder ontvangt gedepu-
teerde bij opening De Brug
Wooncomplex De Brug aan de Dokter Brugmanstraat is alweer 
enige maanden bewoond. Donderdag 3 april stond er een tent 
op de binnenplaats. Het was groot feest voor de jongere en  
oudere bewoners. Het complex werd officieel geopend door de  
provinciaal gedeputeerde Elvira Sweet, wethouder Piet Linnartz  
en ‘initiatief-ouders’ Peter en Alie de Reus. 

Het gereedkomen van het bijzondere woonproject werd onder meer 
gevierd met optredens van muzikanten en van het koor Dolorosa. Piet  
Linnartz roemde in zijn laatste toespraak als wethouder de lange adem 
en het doorzettingsvermogen van de ouders, die vier jaar in het project 
hebben gestoken. 

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

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

Geen commissievergaderingen
Deze week zijn er geen commissievergaderingen. De reden hiervoor is 
dat de benoeming van de leden van de diverse raadscommissies nog 
niet heeft kunnen plaatsvinden. Naar verwachting gebeurt dat in de 
raadsvergadering van 24 april.

Wethouder Piet Linnartz (rechts) kijkt toe hoe gedeputeerde Elvira Sweet 
het openingslint gaat doorknippen. Naast haar Alie en Peter de Reus.
(foto: Henk de Reus).

Wethouder Wil Spaanderman neemt het bibliotheekrapport in ontvangst 
uit handen van Wies Daalder-de Wit (foto: gemeente Uitgeest).

Werkgroep Bibliotheek
presenteert rapport

Burgerlijke stand
OVERLEDEN
E.H.L. Tito, echtgenote van H.T. Woudstra, 67 jaar
W.G. Willemse, 71 jaar

GEBOREN
Elien Tromp, dochter van E.H.M. Beentjes en E.G.A. Tromp
Daan Bernardus Cornelis Lukassen, zoon van E. Jasper en 
H. Lukassen

GETROUWD
E.H.M. Beentjes en E.G.A. Tromp
M.E.J. Ursem en L.C. Tromp

De Openbare Bekendmakingen van de gemeente Uitgeest (aangevraag-
de en verleende vergunningen etc.) verschijnen sinds twee maanden niet 
meer in gedrukte vorm in een huis-aan-huisblad. Ze zijn alleen nog in  
te zien op de overheidswebsite www.officielebekendmakingen.nl via 
‘Gemeenteblad’. Na registratie (zie onder ‘Acties’) is het hier mogelijk 
om te zoeken naar bekendmakingen van Uitgeest en andere gemeenten. 
Via e-mail kan men zich laten attenderen op bepaalde bekendmakingen.

De website publiceert verder ook nog de bekendmakingen van provincies, 
waterschappen en de Staatscourant. 

Openbare bekendmakingen
digitaal
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