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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Uitgeest - Vorige week donder-
dag werden de leerlingen van 
groep 7 van de Molenhoek op 
een wel heel bijzondere loca-
tie onderwezen, in het AZ Stadi-
on. De kinderen waren naar Alk-
maar gekomen in het kader van 
de ‘Leer je Fitdag’. De dag be-
gon met het maken van gezonde 
smoothies. Daarna volgde een 
activiteit waarbij op speelse wij-
ze de begrippen eiwitten, kool-
hydraten, vitaminen en vetten 
werden toegelicht.  Vervolgens 
was er ruimte ingelast om te kij-
ken bij de training  van het eer-
ste elftal. Voor de vele voetbal-
liefhebbers van de klas was dit 
toch wel het hoogtepunt van de 
dag, net als voor de begeleiding  
toen bleek dat Marco van Basten 
aanwezig was. Na de lunch was 
het tijd om zelf in beweging te 
komen met spelletjes waar coör-
dinatie, fi theid en teamwerk cen-
traal stonden. Tenslotte volgde 

er nog een gezondheidsquiz die 
de deelnemers van het winnen-
de groepje een AZ frisbee ople-
verde. 
Tussendoor waren de kinderen, 
met toestemming van de ou-
ders, door een scanner gegaan. 
Trial Center Holland Health deed 
meting naar de hoeveelheid vet 
tussen de buikorganen. Over de 

normaalwaarden van ongezond, 
visceraal vet bij kinderen is nu 
nog weinig bekend. Bij de be-
strijding van overgewicht en ge-
zondheidsrisico’s kan deze infor-
matie van grote waarde zijn.
Voor groep 7 was de ‘Leer je Fit-
dag’ naast leerzaam vooral ook 
een bijzondere en sportieve er-
varing. 

Handtekeningen scoren!

De dag begon met het maken van gezonde smoothies

Zeven jonge geitjes
Uitgeest - De boze wolf is allang 
weer naar Duitsland vertrokken 
zonder medeweten van de ze-
ven jonge geitjes die onlangs het 
levenslicht in Hertenkamp Uit-
geest zagen. Bij de aanblik van 
al dit jonge spul komt het lente-
gevoel helemaal naar boven.
Tijdens de rondleiding door ver-

zorger Joost Winter, hadden de 
geitjes bijzonder veel belangstel-
ling voor de broekspijpen van de 
fotograaf. 
Vooral voor ouders met jong grut 
is het leuk om de ongecontro-
leerde sprongen te gaan bekij-
ken.
Monique Teeling

www.deroset.nl

Castricum
Heerhugowaard

Zwarte bessen mousse in combinatie met 
limoen afgebrand met meringue.
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 25 maart 2015: Joh-
nny Schaap, zoon van Michiel 
Schaap en Femke
Baars. 27 maart 2015: Wouter 
Philip Dik, zoon van Jasper Dik 
en Jitka M.
Heine. 30 maart 2015: Niels Ste-
vel Cornel Borst, zoon van Cor-
nelis P.A.
Borst en Jennifer S. Hormann.

Aangifte huwelijk/geregi-

streerd partnerschap
Castricum - 30 maart 2015: Jan-
tje H.J. Klomp en Coline C. van 
Herwijnen.

Huwelijk/Geregistreerd part-
nerschap
Limmen - 01-04-2015:  Joey J.Y. 
Vos en Wendy J. Molenaar.

Overleden
Castricum - 27-03-2015 - Albert 
Kuipers, gehuwd met Ans Abels.

Weer een stolp armer
Castricum - Bij de inventarisa-
tie in 2002 van de nog aanwezige 
stolpboerderijen in Castricum en 
Bakkum werden er nog 45 ge-
teld, waarvan 28 in Castricum en 
17 in Bakkum. In de jaren daarop 
werden er drie gesloopt, vooral 
ten gevolge van bouwvalligheid. 
Alle boerderijen zijn beschreven 
in de Jaarboeken 26 tot en met 
33 van de Stichting Werkgroep 
Oud-Castricum.

In maart van dit jaar werd bij de 
gemeente een plan ingediend 
om de boerderij van Nic Hes 
aan de Brakersweg 71 te vervan-
gen door een woonhuis. Sloop 
dus van een stolp die dateert uit 
1911, waarin Nic Hes met zijn 
gezin lange tijd heeft gewoond. 
In de stolp werd door de bewo-
ners in de loop der jaren veel op-
geknapt. De halfsteensmuren 
werden spouwmuren, er kwam 
een schoorsteen, een wc en la-
ter een douche. Nic was 26 jaar 
melkrijder en haalde twee keer 
per dag melk op in Castricum, 
Bakkum, Limmen en Heiloo. 
Daarnaast had hij ook nog zes 

koeien, mestkalveren en enige 
varkens. Zijn vrouw Afra werk-
te hard mee en verzorgde de vijf 
kinderen. In de jaren ‘70 wer-
den de beesten weggedaan. Het 
melkrijden ging nog enige tijd 
door en zo kon je langs de erf-
scheiding van het huis, langs de 
Kooiweg en Brakersweg, steeds 
meer melkbussen zien staan. Het 
waren er 45 in totaal met kettin-
gen ertussen. Ze werden echter 
regelmatig omgetrapt en daar-
om kwam er een wit hekje. De 
grote tuin naast het huis vroeg 
van Nic ook veel tijd en het on-
derhoud werd uiteindelijk teveel 
voor hem. In 2009 waren Afra en 
Nic zestig jaar getrouwd en hiel-
den een groot feest voor kinde-
ren en kleinkinderen. Afra is in 
januari 2013 en Nic in oktober 
van dat jaar overleden. Daarmee 
werd een periode Brakersweg 71 
met vriendelijke, hard werkende 
bewoners afgesloten. 
De boerderij is inmiddels ge-
sloopt. Daarmee verdween een 
stuk plaatselijke historie en is er 
in Castricum weer een stolp min-
der.

Hoogste punt Bloemenhof
Limmen - Onder grote belang-
stelling is het hoogste punt ge-
vierd van het project Bloemen-
hof. Na een welkomstwoord, 
volgde een toespraak door wet-
houder Esther Hollenberg, die 
vervolgens de Limmer vlag over-
handigde die in de top werd ge-

hesen. Het project bestaat uit 
dertien eengezinswoningen en 
26 appartementen. Naar ver-
wachting kunnen de eigenaren 
vanaf november hun nieuwe wo-
ning betrekken. Er zijn nog enke-
le eengezinswoningen en appar-
tementen te koop.

Limmen - Een zo goed als nieu-
we iPhone 6 verkopen via Markt-
plaats en betaalt krijgen met vals 
geld; dat overkwam een inwoon-
ster van Limmen. Het ging om 
meerdere briefjes van honderd 
euro. 
De vrouw wilde enkele dagen la-
ter betalen in een winkel met het 
geld toen bleek dat het niet om 
echt geld ging.

Vals geld

Castricum - Op 4 april ontving 
een wijkagent via een email een 
melding van een verdachte situ-
atie. Die dag deden twee perso-
nen in een witte Opel Combo als-
of zij post bezorgden. Ze verken-
den de huizen, keken naar bin-

nen, maar zonder daadwerkelijk 
iets af te leveren. Dat was op de 
Limmerweg in Bakkum. 

Bij de melding werd het kente-
ken doorgegeven, waarmee de 
politie verder aan de slag kan.

Zogenaamde postbodes 
bekijken inrichting huizen 

Castricum - Op 5 april om-
streeks 2.45 uur viel een dron-
ken 24-jarige Castricummer her-
haaldelijk mensen lastig op de 
Dorpsstraat. De man was al eer-
der op de avond toegang gewei-
gerd bij de cafés, maar hij wei-
gerde daar gehoor aan te ge-
ven. De politie had geen andere 
keuze dan hem aan te houden. 
voor het niet voldoen aan bevel 
op vordering en openbare dron-
kenschap.

Lastige 
dronkenlap

Castricum - Op 5 april om-
streeks 4.46 uur zag een politie-
man op de motor een verdacht 
voertuig rijden over de Beetho-
vensingel met vier personen erin. 
Bij het natrekken van het voer-
tuig bleek dat de eigenaar van 
het voertuig bekend was van on-
der andere woninginbraken. Het 
voertuig is doorzocht, maar er 
werden geen inbrekerswerktui-
gen aangetroffen.

Verdachte 
situatie

Brandweer 
in actie

Castricum - Dinsdag 31 maart 
rond 17.30 uur werd de brand-
weer opgeroepen voor een mel-
ding van stormschade aan de 
Cesar Franckstraat. 
Door de storm was een stuk 
plastic losgewaaid die waterlek-
kage moest voorkomen, omdat 
de schoorsteen was gesloopt. De 
brandweer heeft de klus overge-
dragen aan de mannen met de 
ladderwagen van Heemskerk die 
ook was gealarmeerd. 
Donderdag 2 april om 10.00 
uur kwam de brandweer van 
Akersloot in actie voor een 
brandgerucht aan de Handel-
straat. Ter plaatse  bleek het te 
gaan om een vuurkorf in de ach-
tertuin. Vrijdag om 21.05 uur 
werden de spuitgasten van Lim-
men en Egmond aan Zee opge-
roepen voor brand in een ge-
bouwtje op de Limmerweg in 
Egmond-Binnen. Egmond-Bin-
nen heeft zelf geen brandweer. 
Het betrof een stapel pallets die 
in de brand stond. 
Maandagavond is er brand ont-
staan in een leegstaande kerk in 
Heiloo. De kerk is volledig uitge-
brand. Foto: Hans Peter Olivier. 
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54e avondvierdaagse van Uitgeest
Uitgeest - Speeltuinvereni-
ging Kindervreugd organiseert 
dit jaar de 54e avondvierdaagse 
van Uitgeest van dinsdag 21 tot 
en met vrijdag 24 april. Dit jaar-
lijkse wandelevenement, waarbij 
men kan kiezen tussen 5 en 10 
kilometer, leidt langs de mooiste 
plekken van Uitgeest en omge-
ving. 
De inschrijving voor dit evene-
ment vindt plaats van dinsdag 7 

tot en met vrijdag 10 april.
’s Middags tussen 15.30 en 17.00 
uur en ’s avonds tussen 19.00 
en 20.00 uur kan men terecht 
bij de vrijwilligers in het clubge-
bouw van ‘Kindervreugd’ aan de 
Middelweg 108-110. Inschrijf-
formulieren zijn uitgedeeld op 
de scholen in Uitgeest en zijn te 
downloaden via www.avondvier-
daagse.speeltuinuitgeest.nl. 
Net als voorgaande jaren zijn 

er twee verschillende afstan-
den. Voor de kleinsten onder 
ons (groep 1 tot en met 5) zijn 
er tochten van 5 kilometer uitge-
stippeld. Zij lopen verplicht on-
der begeleiding. Voor de grote-
re kinderen (vanaf groep 6) en 
de fanatieke volwassenen is er 
de 10 kilometer. Beide afstanden 
beginnen en eindigen bij speel-
tuinvereniging Kindervreugd Uit-
geest. De 5 kilometer start om 
18.00 uur en om 18.15 uur ver-
trekt de 10 kilometer. 
Iedereen loopt op eigen risico 
en is verplicht om de aanwijzin-
gen van de verkeersregelaars op 
te volgen. Tijdens de avondvier-
daagse is een deel van het par-
keerterrein voor de speeltuin af-
gezet. Hier kunnen de wande-
laars zich verzamelen en hun 
fietsen stallen tegen de drang-
hekken. 
De kosten voor het deelnemen 
aan de avondvierdaagse zijn bij 
voorinschrijving 4 euro per per-
soon (ook verplicht voor de be-
geleiding). Bij start is het alleen 
mogelijk in te schrijven voor de 
10 kilometer. De kosten bedra-
gen dan 4,50. 
Op de laatste dag (vrijdag 24 
april) worden de wandelaars tra-

ditioneel opgewacht door familie 
en vrienden bij sporthal de Meet 
in Uitgeest. Verwacht wordt dat 
de wandelaars hier tussen 18.45 
en 19.30 uur arriveren. Daar ver-
trekken de deelnemers achter 
de muziek aan naar de speel-
tuin, waar na aankomst van de 
muziek de medailles worden uit-
gereikt. 
Informatie, nieuws en alle foto’s 
van de 54e avondvierdaagse zijn 

te vinden op www.avondvier-
daagse.speeltuinuitgeest.nl. Ook 
kunt u de organisatie volgen via 
Facebook. Mocht u willen mee-
praten dan kan dat via twitter, 
gebruik #a4du en uw bericht 
komt voorbij op de site.  De orga-
nisatie doet een beroep op alle 
weggebruikers om deze 4 dagen 
rekening te houden met dit eve-
nement, waar vele jonge en ou-
dere Uitgeesters aan meedoen. 

Naam: Bodil Mul
Leeftijd: 17 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer Col-
lege Castricum, Havo
Nu: Haagse Hogeschool Den 
Haag, Facility Management
Duur: 4 jaar

Uitgeest - Dat een beroepen-
markt op de middelbare school 
niet overbodig is, blijkt maar 
weer uit het verhaal van Bodil 
Mul. Met haar profiel Economie 
& Maatschappij lonkte zij rich-
ting Facility Management en be-
zocht na de beroepenmarkt de 
open dagen in Diemen en Den 
Haag.
Bodil: “In Den Haag kwamen de 
leraren direct op je af, spraken 
je aan en waren geïnteresseerd. 
Daar komt ook nog eens bij dat 
het gebouw een mooie, lich-
te uitstraling heeft. Qua reistijd 
scheelde het niet veel, met de 
trein naar Den Haag duurt cir-
ca een uur en dan nog drie mi-
nuten lopen. Ik hoef dus niet op 
kamers en kan in Uitgeest blij-
ven wonen.”
In het eerste jaar van de hbo-
bachelor Facility Management 
maak je kennis met het complete 
facilitaire werkveld, de produc-
ten, diensten en klanten. Er zijn 
veel nieuwe vakken als Ruimte 
en infrastructuur, Mens en Or-
ganisatie, psychologie en com-
municatie.
Bodil: “Economie is een belang-

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

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

rijk vak en er zijn een aantal 
vakken in het Engels. Ik ben na 
mijn Havo diplomering drie we-
ken naar een Engelse talencur-
sus in Brighton geweest en ben 
in het spreken een stuk losser 
geworden. De vakken Service 
Management, Event Manage-
ment en Project Management 
zijn veel op mensen gericht en 
dat spreekt mij aan. We hebben 
huiswerk maar ik vat veel samen 
en probeer zo goed mogelijk te 
plannen en te verdelen. De leer-
krachten geven niet alleen les 
maar ze zijn erg met je begaan. 
Je kunt altijd terecht voor vragen 
of bijlessen.”
Op het Bonhoeffer was Bodil 

klassenvertegenwoordigster en 
ook nu heeft zij deze taak op zich 
genomen samen met een klas-
genoot. Omdat er met ingang 
van dit studiejaar een nieuw on-
derwijsprogramma gestart is, 
wordt er na ieder blok geëvalu-
eerd over hoe de klas dit pro-
gramma ervaart. In vergaderin-
gen met de leerkrachten wordt 
dit besproken en volgens Bodil 
wordt er goed naar elkaar ge-
luisterd.
Kortgeleden werden er per klas 
twee young professionals ge-
kozen waarbij gelet werd op in-
zet, cijfers en houding. Bodil was 
een van hen en mocht drie da-
gen met de andere gelukkigen 
en leerkrachten naar een inter-
nationaal congres in Groningen.
Bodil: “Dat was natuurlijk heel 
gaaf om mee te maken. Verder 
hebben wij echt een superleuke 
klas waarmee we na schooltijd 
regelmatig wat in de stad gaan 
eten of drinken en we organise-
ren klassenuitjes. Den Haag is 
een gezellige stad.” 
Stages heeft zij zelf geregeld 
bij onder anderen het Medisch 
Centrum Alkmaar en Rabobank 
Alkmaar.
Wat de toekomst betreft zegt Bo-
dil lachend: “Ik weet het nog niet 
precies. Ik kan mij gaan specia-
liseren na mijn Minor. Het is een 
enorm brede opleiding en ik vind 
nu alles leuk!
Monique Teeling

Voorspeelavond Nieuwe 
Muziekschool druk bezocht
Uitgeest - Vrijdag 27 maart kre-
gen leerlingen van de Nieuwe 
Muziekschool de kans om te la-
ten zien, en vooral  horen, hoe 
zij er muzikaal voor staan. Om te 
voorkomen dat het te druk zou 
worden in Dorpshuis de Zwaan 
mochten de muzikanten ieder 
maximaal twee geïnteresseerden 
uitnodigen om hun vorderingen 
te vernemen. 
De voorzorgsmaatregel bleek 
een goede inschatting van de 
organisatie; alle beschikbare 
plaatsen waren bezet. De AMV 
leerlingen mochten de spits af-
bijten met een lied waarbij dui-
delijk werd dat ze niet alleen 
konden zingen maar dat er ook 

flink geoefend was met de blok-
fluit. Daarna was het de beurt 
aan de violisten en zo kwa-
men alle disciplines van gitaar, 
dwarsfluit, cello, piano, keyboard 
tot zang aan bod. De performers 
verzorgden een afwisselend op-
treden. Ondanks de niveau ver-
schillen glommen alle toeschou-
wers, voornamelijk ouders, net 
zo hard van trots. Ter afsluiting 
werd door alle stemmen en in-
strumenten samen alle men-
schen werden bruder ten geho-
re gebracht (zie foto). Na afloop 
kon het publiek de waardering 
laten blijken met een vrijwilli-
ge bijdrage voor de Nieuwe Mu-
ziekschool Uitgeest.
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Resultaat van beeldend 
examen bij Galerie Sopit
Castricum - Op het Bonhoeffer-
college wordt momenteel door 
HAVO5- en VWO6-leerlingen 
de laatste hand gelegd aan hun 
meesterstukken voor het exa-
men Beeldend/Handvaardig-
heid. 
Vanaf januari hebben zij zich in 
het zweet gewerkt om te komen 
tot een artistieke 3D-verbeel-
ding van één van de zes thema’s 
waaruit kon worden gekozen.
De onderwerpen ‘Papaoutai’, 
song van Stromae, en de quo-
te van de Zweedse producer Pe-
ter Falck ,,Ik kijk alleen maar hoe 
ik de dag door kom”, bleken po-
pulaire keuzes en ook ‘Unselfie’ 
werd vaak als uitgangspunt ge-
nomen. De foto-opdracht, waar-
bij de gegeven foto moet dienen 
als aanleiding en uitgangspunt 
voor een beeldende verwerking. 
werd enthousiast ontvangen. 
Dit jaar was het de PopArt-ver-
sie van de beroemde foto van 
Rolling Stone Mick Jagger die in 
1967 in de Londense Mars Bar 
werd opgepakt voor drugsbe-
zit en geboeid in een politiebus-
je afgevoerd.  De foto werd ge-
schoten door het raam van het 
politievoertuig door John Twi-
ne, Pop Art-kunstenaar Richard 

Hamilton maakte er een vergro-
te en geretoucheerde versie van 
in olieverf. 
Hoewel de heel diverse benade-
ringen nu al goed zichtbaar zijn, 
moeten de komende twee we-
ken nog flink worden doorge-
werkt aan het examen-klaarma-
ken van de beelden. Zeker is dat 
er, net als bij de voorgaande ex-
posities, verrassende en origine-
le kunstwerken tentoon worden 
gesteld. Nieuw dit jaar is de ‘pre-
view’ van de expositie 2016 want 
ook de HAVO4- en VWO5-leer-
lingen Handvaardigheid laten 
hun interpretatie van één van de 
examenthema’s zien.

De expositie van het beeldend 
examenwerk van de leerlingen 
vindt plaats in Grafisch Atelier 
en Galerie Sopit.
De feestelijke opening door 
kunstorakel Douwe de Jong is 
op donderdag 23 april om 16.30 
uur. Daarna is de tentoonstel-
ling nog te bezoeken op zon-
dag 26 april vanaf 13.00 uur, dan 
met muzikale omlijsting door de 
huisband Sopitmachine die een 
mix van Dylan, Cooder en Clap-
ton brengt. Het adres is Anna 
Paulownastraat 22 in Castricum.

Gemaal 1879 opent het 
seizoen met twee exposities

Akersloot - Op 12 april opent 
het Gemaal 1879 de deuren voor 
een nieuw seizoen; het 25ste in 
het bestaan van het gebouw na-

Streekgeschiedenis Zanderij 
Castricum - Op zondag 12 april 
wordt bij de Zondagsociëteit een 
presentatie gehouden over de 
streekgeschiedenis van De Zan-
derij door Menno Twisk van het 
Strandvondstenmuseum. Ook 
actuele strandverhalen komen 
aan bod. 
Twisk vertelt op zijn eigen smeu-

ige wijze over de geschiedenis 
van De Zanderij: de bollenteelt, 
de jacht, de voormalige bebou-
wing en over de oorlog en vult 
dit aan met actuele nieuwsfeiten 
van het strand. 
De Zondagsociëteit vindt plaats 
van 14.00 tot 16.00 uur in Dorps-
huis De Kern. 

dat de maalfunctie verloren ging. 
Het is niet zo dat er niet meer 
gemalen wordt, dat kan nog al-
tijd en de vrijwilligersgroep doet 
dat maar al te graag. Zoals ge-
bruikelijk wordt op de beneden-
verdieping kunst geëxposeerd, 
dit keer keramiek van Els Minks 
uit Akersloot. Zij maakt syntheti-
sche kleiplastieken. Aan de mu-
ren worden foto’s tentoonge-
steld van de fotoclub Akersloot, 
gemaakt door Elli Blokker en 
Corrie Tromp. 
Nieuw bij het Gemaal is dat er 
ook op de bovenverdieping een 
expositie is. Deze heeft als on-
derwerp de Canon Waterstaats-

geschiedenis van Holland boven 
het IJ (700-2008).
Noord-Holland boven het Noor-
zeekanaal is een waterland ge-
maakt door mensenhand. De 
sporen daarvan zijn in de vorm 
van dijken en kaden, sloten en 
kanalen en molens en gema-
len overal aanwezig. Samen le-
ven, samen werken en samen 
strijden met en tegen het water 
heeft Nederland gemaakt tot wat 
het is. Veel van de huidige wa-
terproblemen hebben hun wor-
tels in het verre verleden. 

De expositie laat een Canon zien 
in dertig waterspiegels door der-
tien eeuwen mens en water. Het 
Gemaal 1879 is te vinden op het 
adres Fielkerweg 4, in Akersloot. 
Het is iedere zondag geopend 
van 13.30 tot 16.30 uur.

Limmen - Bijzondere gegla-
zuurde en raku gestookte  
werkstukken van een aantal 
cursisten van Josine van Os 
zijn  te bezichtigen in de lan-
delijk gelegen serre aan de 
Westerweg  39 in Limmen. 

Hier zijn ook recente schilderij-
en van Nella van Os te zien en 
werk van Josine. Beide dames, 
moeder en dochter, zijn docent 

Keramiek en meer te zien in de serre
en al vele decennia bedreven in 
de kunst. Te zien op zaterdag 11 
en zondag 12 april van 13.30 tot 
17.30 uur. 

Verder is de serre de komende 
maanden geopend op zondag-
middag of op afspraak met wis-
selend werk van de familie Van 
Os. 
Kijk voor meer informatie  op 
www.vanoskunst.nl.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

zondag 16.00 uur  woensdag 20.00 uur
La Famille Bélier

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 16.00 & 21.15 uur

zaterdag 18.45 & 21.15 uur
zondag 16.00 & 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 & 20.00 uur

woensdag 20.00 uur
Bloed Zweet & Tranen

vrijdag 16.00 uur   maandag 20.00 uur
Wild

dinsdag 20.00 uur 
Suite Française

vrijdag 21.15 uur 
American Sniper

vrijdag 18.45 uur  zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  dinsdag 14.00 uur

Still Alice
zaterdag 15.45 uur

Michiel de Ruyter
zondag 13.30 uur   

woensdag 16.00 uur   
De Notenkraak (NL) 2D

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

zondag 11.00 uur  woensdag 13.30 uur   
Shaun het Schaap

zaterdag 16.00 uur   
zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur   

Cinderella (NL)

Programma 9 april t/m 15 april 2015

La Famille Belier
In het gezin Bélier is iedereen 
doof, behalve de oudste dochter 
Paula. Zij is de onmisbare tolk in 
het dagelijks leven van haar ou-
ders, waar zij met name een be-
langrijke rol speelt in het mana-
gen van de familieboerderij. Op 
een dag besluit Paula met de 

steun van haar muziekleraar, die 
ontdekt dat ze geweldig kan zin-
gen, mee te doen aan een zang-
wedstrijd. 

Een keuze die haar bij haar ge-
zin zal weghalen, maar haar le-
ven voorgoed zal veranderen.

Wanneer de ondeugende eek-
hoorn Surly per ongeluk de 
wintervoedselvoorraad van al-
le parkdieren laat opbranden, 
moet hij het park verlaten. Om 
zich uit deze situatie te redden 
bedenkt hij samen met zijn trou-

De Notenkraak we rattenvriend Buddy een plan 
om een notenwinkel te beroven. 
In de kelder liggen genoeg noot-
jes om maandenlang van te eten. 
Maar wanneer het duo ontdekt 
dat een bende boeven ande-
re plannen heeft met de noten-
winkel moeten ze de hulp van de 
andere dieren uit het park inroe-
pen.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE
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Bouw woningen Waldijk 
officieel van start

Uitgeest - Donderdag verricht-
te wethouder Jan Schouten van 
de gemeente Uitgeest de officië-
le handeling ter gelegenheid van 
de bouwstart van twaalf eenge-
zinswoningen en één vrijstaande 
woning aan de Kruiskamplaan, 
in het nieuwbouwproject Waldijk 
in Uitgeest.
Hij deed dit door twee vlaggen te 
hijsen naar het ‘dak’ van een van 

de woningen. Het plan was om 
de wethouder een dakdeel te la-
ten plaatsen maar dat ging door 
de harde wind niet door. 

De meeste toekomstige bewo-
ners waren aanwezig bij deze of-
ficiële handeling en kregen na 
afloop de gelegenheid met el-
kaar kennis te maken. (foto’s: 
Ger Bus)

Uitgeest - Deze maand foto nr. 
9158 uit de beeldbank van de 
Vereniging Oud Uitgeest. Een fo-
to uit de fotobeeldbank waarvan 
een aantal namen bekend is. Het 
is vermoedelijk een foto uit de ja-
ren vijftig. Niet duidelijk is waar 
deze foto genomen werd. Men 
denkt dat het een uitje was van 
een buurtvereniging omdat ze 
een paar mensen herkennen die 
in die tijd op de Meldijk woon-
den.  Na de bevrijding werden er 
overal in het dorp buurtfeesten 
georganiseerd. Het is bekend dat 
er na die tijd een aantal buurt-
verenigingen werden opgericht 
die gezamenlijke activiteiten or-
ganiseerden voor de buurtgeno-

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank 

in deze rubriek

ten. Deze groep is misschien een 
voortvloeisel van deze buurt-
feesten.

U ziet van links naar rechts op de 
voorste rij: 
1. Mevrouw Deijle-Molenaar, 2. 
Arie? Teeling, 3. …?  4. De heer 
Klinkenberg. 5. Jannie IJff, 6. De 
heer de Jong, 7. Mevrouw Bak-
kum-Juffermans, 8. Jan Bakkum, 
9. …?  10. Bernardus van Tol en 
11. Mevrouw van Tol-Stroomber-
gen. 
Middelste rij: 12. ….? 13. …? 14. 
Matthieu Reulen, 15. …? 16. …? 
17. Mevrouw de Jong, 18. …? 19. 
Mevrouw Dubbelman, 20. Me-
vrouw Reulen-Heijnis, 21. Me-

vrouw Hommes, 22. Mevrouw de 
Wildt? 23. …? en 24. Mevrouw 
IJff. 
Achterste rij: 25. …? 26. Jan De-
ijle, 27. …? 28. …? 29. …? 30. 
…? 31. …? 32. Julianus Nicolaas 
Teijken, 33. Jan Boergonje? 34. 
…? en 35. Gerrit IJff.  

Uw reactie kunt u kwijt op on-
ze website: www.ouduitgeest.nl  
bij Wie is wie. Hier kunt u de fo-
to ook nog op uw scherm verder 
bekijken. 
Daar zijn al de personen ook nog 
eens genummerd zodat u mak-
kelijker een persoon zult her-
kennen en de juiste naam kunt 
doorgeven. 

Disco voor jongeren 
met een beperking
Uitgeest - Vrijdag 10 april wordt 
voor de vierde keer een disco 
voor jongeren met een beper-
king georganiseerd in het Jon-
gerencentrum Zienhouse te Uit-
geest. Heb jij ook zin om even 
lekker uit je dak te gaan op de 
dansvloer? Of misschien vind je 
het leuk om te laten horen dat je 
een zangtalent bent? Kom dan 
langs op vrijdag 10 april, van 
20.00 tot 22.00 uur. De entree-
kosten zijn 3 euro inclusief twee 
consumpties. 
Deze disco is voor jongeren met 
een beperking maar ook jonge-

ren zonder beperking zijn van 
harte welkom. Het is de be-
doeling dat de discoavond el-
ke tweede vrijdag van de maand 
gehouden wordt.
Het adres is: Jongerencentrum 
Zienhouse, Zienlaan 10 in Uit-
geest. Kijk voor meer informa-
tie op www.zienhouse.nl of op 
Facebook www.facebook.com/
Zienhouse.
De disco wordt mede mogelijk 
gemaakt door: Gemeente Uit-
geest, Stichting Welzijn Castri-
cum, Jongerencentrum Zien-
house en DJ Mytrem.

Inzameling oud papier 
op de Molenhoek
Uitgeest - Zaterdag 11 aprili 
wordt er weer papier verzameld 
bij Basisschool de Molenhoek. 
Uiteraard is de ouderraad ook 
deze zaterdag aanwezig met een 
grabbelton. Kinderen die 5 kilo 

papier of meer brengen grabbe-
len voor een leuk cadeautje . Op-
roep aan iedereen die de school 
een warm hart toedraagt: breng 
uw oud papier tussen 09:30 en 
11:30 uur naar de Molenhoek.

Uitgeest - Na 42 jaar enthou-
siast en met humor werkzaam 
te zijn geweest op de Vrijburg-
school neemt meester Cees, of 
zoals hij vroeger werd aange-
sproken: meneer Zonneveld, aan 
het eind van het schooljaar af-
scheid. Heel veel Uitgeester leer-
lingen hebben les van hem ge-
had.  Het team van de Vrijburg-
school wil de oud-leerlingen vra-
gen om de mooie, leuke, grappi-
ge herinneringen/verhalen, met 
vermelding van jaartal en even-
tueel een foto  op een A4-tje di-
gitaal aan te leveren. De gebun-
delde verhalen zullen zij op lu-
dieke wijze tijdens het afscheids-
feest overhandigen.  Inzendin-
gen kunnen gestuurd worden 
tot en met 31 mei naar: afscheid-

meestercees@outlook.com.
Voor meester Cees is het natuur-
lijk geweldig als zoveel mogelijk 
oud leerlingen reageren. Heeft u 
e-mail adressen van of contact 
met oud leerlingen die niet meer 
in Uitgeest wonen dan kunt u 
deze oproep naar hen mailen. 
Ook zij kunnen hun herinnering 
aan meester Cees aandragen. 
Oud-collega’s die dit lezen ver-
zoekt hetvteam van de Vrijburg-
school om hun mailadres door 
te mailen naar afscheidmees-
tercees@outlook.com, zodat zij 
apart benaderd kunnen worden. 

Het spreekt waarschijnlijk voor 
zich, dat de organisatoren dit 
proberen geheim te houden voor 
meester Cees. 

Oproepje:

Afscheid meester Cees 
van de Vrijburgschool
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       Turnnieuws 
       van Unitas 

Uitgeest - Op 28 maart kwamen 
de beste turnsters van de Regio 
uit de divisies 4 en 5 in Beverwijk 
bij elkaar voor de titel Regiokam-
pioen 2015. Op 29 maart was er 
ook de tweede competitiewed-
strijd voor divisie 3. Het waren 
weer mooie wedstrijddagen met 
hoogte-, maar ook dieptepunten.

In de eerste wedstrijd begonnen 
Jamie, Silke en Cleo super goed 
en tot het laatste toestel stond 
Jamie nog bij de eerste drie en 
had ze zich geen beter verjaar-
dagscadeau kunnen geven. He-
laas ging het toch nog mis bij 
sprong en is alleen Cleo door 
naar de volgende ronde. Op de 

TC Uitgeest verwelkomt 
200ste jeugdlid
Uitgeest - Na de zeer geslaag-
de open dag, heeft TC uitgeest 
de mijlpaal van 200 jeugdleden 
bereikt. Stan Zuurbier (links op 

de foto naast zijn trainer David 
Stolker) was de gelukkige, en 
kreeg van de club een mooi ten-
nisracket.

Kim Schelvis

Lea van Diemen en Demi Hans-
sen

andere baan waren Kim en Bil-
lie ook bezig met een geweldige 
wedstrijd en hadden ook kans 
op een medaille. Kim werd uit-
eindelijk 5e en Billie kreeg he-
laas niet het gewenste cijfer op 
vloer waardoor ze net naast de 
prijzen viel.
In de tweede wedstrijdronde wa-
ren Lea en Demi aan de beurt 
om  een mooie wedstrijd neer te 
zetten. Beide hebben een goe-
de wedstrijd geturnd en namen 
2 medailles mee naar huis. Lea 
kreeg het brons omgehangen en 
Demi kreeg een medaille voor 
haar 4e plek.

In de laatste wedstrijd was Lau-
ra Langendijk aan de beurt en 
startte op brug met een mooie 
oefening. Daarna was balk aan 
de beurt en Laura turnde, zoals 
ze altijd op balk turnt, een sta-
biele oefening, maar kreeg voor 
haar oefening een 5,80 omdat 
de jury iets niet goed uitgevoerd 
vond waardoor ze te kort onder-
delen turnde en dus een neu-
trale aftrek kreeg. We hebben 
dit nog aangevochten, maar het 
heeft niet geholpen.

Op zondag mocht Annemarie 
den Boer weer laten zien waar ze 
de afgelopen tijd hard voor heeft 
getraind. De meisjes waar An-
nemarie tegen turnt trainen al-
lemaal gemiddeld 9 tot 12 uur 

en Annemarie maar 5 uur. He-
laas viel Annemarie 1 x van balk, 
maar  op de andere toestellen 
heeft ze weer hele mooie oefe-
ningen laten zien. Ondanks de 
val is Annemarie uiteindelijk toch 
nog op een vijfde plaats geëin-
digd en nam een medaille mee 
naar Uitgeest.  

Annemarie den Boer

Uitgeest - Racingteam Edwin 
Ott motoren heeft met coureur 
Eric Ott de eerste beker van het 
seizoen 2015 binnen gesleept. 
Eric eindigde na een mooie strijd 
op de derde trede van het podi-
um tijdens de paasraces van de 
OW Cup in het NK Supercup 600 
op het TT circuit van Assen.

Karin Ott: ,,We zijn zeer tevreden 
met het behaalde resultaat, het 
is een sterke competitie we zien 
uit naar de volgende race op het 
circuit van Assen op 9 mei, toe-
gang is gratis. Via de site van de 
OW Cup kan weer snel het video 
verslag worden gezien, mooie 
beelden ook van Eric onboard. 

Regio - Atletiekvereniging Ly-
curgus in Krommenie organi-
seert zondag 12 april de hard-
loopwedstrijd ‘Runnersworld 5 
en 10 van Krommenie’. Net als 
vorig jaar gaat de wedstrijd door 
de vele straten en dijken van 
Krommenie.
De organisatoren dagen iedere 
loper uit om het record van vorig 
jaar van Willem van ’t Veer  op de 
10 kilometer van 35.54 min. aan 
te vallen. 
Ook is er dit jaar een parcours 
voor 5 kilometer. Op beide af-
standen wordt er gebruikt ge-
maakt van Pacers zodat elke lo-
per een scherpe tijd kan neer-
zetten!
De starttijd voor beide afstan-
den is om 10.30 uur. Start is op 
de baan van AV Lycurgus aan de 
Marslaan in Krommenie. 
Voorinschrijven 6 euro tot en met 
10 april op www.inschrijven.nl. 
Na-inschrijven op 12 april kost 
7,50 (tot 10.15 uur). 
Er wordt gebruikt gemaakt van 
elektronische tijdwaarneming. 
Ook staan er na afloop masseurs 
klaar.
Organisatie: AV Lycurgus.

Hardloop-
wedstrijd in 
Krommenie

Woensdag 08 April
Pupillen:
Buitenveldert ME1-FC Uitgeest ME1 17:15

Zaterdag 11 April 
Junioren:
FC Uitgeest A1-Diemen A1 14:30
Fortuna Wormerv. B1-FC Uitgeest B1 16:00
FC Uitgeest B2-Limmen B2 10:30
Kolping Boys B4-FC Uitgeest B3 15:00
SVW 27 B5-FC Uitgeest B4 14:45
FC Uitgeest B5-RCZ B1 14:30
WSV 30 C1-FC Uitgeest C1 10:15
Castricum C2-FC Uitgeest C3 11:00
Foresters de C3-FC Uitgeest C4 13:15
FC Uitgeest C5-Meervogels 31 C2 13:00
DTS C3-FC Uitgeest C6 12:15
FC Uitgeest C7-Vitesse 22 C3 14:45
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-Kadoelen sv MB1 14:30
FC Uitgeest MB2-Purmerland MB1 11:00
Kadoelen sv MC1-FC Uitgeest MC1 12:15
FC Uitgeest MC2-VVC MC2 12:30
FC Uitgeest MD1-WSV 30 MD1 09:00
FC Uitgeest ME1-ADO ‘20 ME1 10:15

Pupillen:
Kennemers D1-FC Uitgeest D1 12:00
Castricum D2-FC Uitgeest D2 10:30
FC Uitgeest D3-AFC 34 D3 09:00
FC Uitgeest D4-Castricum D5 11:30
Foresters de D5-FC Uitgeest D5 11:30
FC Uitgeest D6-HSV D6 13:00
Meervogels 31 D3-FC Uitgeest D7 10:15
HBC E1-FC Uitgeest E1 09:45
SVW 27 E4-FC Uitgeest E2 09:00
FC Uitgeest E3-Kolping Boys E5 10:15
SVW 27 E6-FC Uitgeest E4 10:15

FC Uitgeest E6-DTS E4 11:30
FC Uitgeest E7-Vrone E7 11:30
Kolping Boys E10-FC Uitgeest E8 09:00
Kolping Boys E12-FC Uitgeest E9 10:15
LSVV E7-FC Uitgeest E10 09:45
ADO ‘20 F2-FC Uitgeest F1 10:15
FC Uitgeest F2-Kolping Boys F2 10:15
FC Uitgeest F3-Alcmaria Victrix F1 09:00
FC Uitgeest F4-Dynamo F1 10:15
FC Uitgeest F5-Berdos F1 09:00
Adelbert St F2-FC Uitgeest F6 09:45
Berdos F2-FC Uitgeest F7 10:30
Koedijk F6-FC Uitgeest F8 12:30
FC Uitgeest F9-LSVV F10 09:00
FC Uitgeest F10-Vrone F9 09:00
Hugo Boys MP2F- Uitgeest MP2 11:00
Foresters de MP3-FC Uitgeest MP3 08:45

Zondag 12 April
Senioren:
FC Uitgeest 1-ZAP 1 14:00
FC Uitgeest 2-WSV 30 2 11:00
ADO ‘20 4-FC Uitgeest 3  12:15
Kennemers 4-FC Uitgeest 6 11:00
FC Uitgeest 7-Spaarnwoude 4  13:30
FC Uitgeest 8-Hoofddorp s.v. 12  10:30
FC Uitgeest 9-HSV 6 12:45
Limmen 7-FC Uitgeest 10  14:00
FC Uitgeest 11-HSV 8  10:30
FC Uitgeest 12-Saenden 4  10:30
Purmerland A1-FC Uitgeest A2 11:30
Koedijk A2-FC Uitgeest A3  09:15
Meisjes:
FC Uitgeest MA1 -RKEDO MA1  11:00
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Open dag Fort bij 
Krommeniedijk

Uitgeest - Zondag 19 april 
opent het Fort bij Krommeniedijk 
aan de Lagendijk 22 in Uitgeest 
het nieuwe fortenseizoen. De 
open dag duurt van 10 tot 16.00 
uur. Naast de rondleidingen is er 
een lezing over het thema “Sol-
daten Vertier”. ’s Middags is er 
een muzikaal festijn met trouba-
dour Bert van Vlaar, Sinfoniette, 
eerste prijswinnaar van het Jan 

Pasveer Concours 2015 en La 
Banda (foto), met arrangemen-
ten van Spaanse, Zuid-Ameri-
kaanse, Ierse, Balkan en Klez-
mermuziek.

Toegangsprijs 2 euro, kinderen 
tot 12 jaar gratis. Aanmelden 
voor de kinderkookworkshop en 
verdere info: www.fortbijkrom-
meniedijk.nl.

Bert Beentjes fietstocht
Uitgeest - Op zondag 12 april or-
ganiseert de Kennemer T.C. de in-
middels vermaarde fietstocht de 
‘Bert Beentjes Toer’. Deze prachti-
ge vrije toertocht van 120 kilome-
ter, is voorzien van een GPS be-
stand die u in uw GPS apparaat 
kunt inladen aan de inschrijftafel. 
Heeft u die niet….geen nood er is 
ook nog steeds een uitmuntende 
en  degelijke routebeschrijving, 
en meestal vertrekken er ook nog 
wel wat fietsers gezamenlijk rond 
kwart over negen.
Naast van de sportieve uitdaging 
wordt u ook nog verwend met de 
prachtige natuurgebieden van het 
Twiske en benoorden Amsterdam 

om u langs de prachtige Gaasp en 
Gein naar Abcoude te voeren. De 
rustplek is iets voorbij de helft van 
de route gekozen op de Winkel-
dijk vlak bij Vinkenveen, een fijne 
locatie aan de Vinkeveense plas-
sen en de Proostdijersluis. En als-
of dat niet genoeg is gaat de te-
rugweg de schitterende vaarten 
de Winkel, Oude Waver naar Nes 
a/d Amstel en via het Amsterdam-
se Bos naar Halfweg. Vervolgens 
via Houtrak en het Westerhofbos 
naar pont Buitenhuizen. De laat-
ste loodjes gaan dan via  de Zui-
derpolder en Assendelft terug 
naar Uitgeest. De tocht is een ide-
ale voorbereiding voor de Ronde 

van Noord-Holland, en heeft wer-
kelijk alle facetten van ons Noord-
Hollandse landschap in zich…
kortom een fantastische invulling 
van de zondag met de heerlijkhe-
den 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 verwelkomen.
Het inschrijfgeld bedraagt 2 euro. 
De leden van KTC kunnen gratis 
deelnemen. Voor informatie kunt 
u terecht bij de Hr. M. Schrijnders, 
0251-311078, of kijk ook eens op 
de website  www.kennemertc.nl.

Cabaret bij De Zwaan 
Cultureel: Dorine Wiersma
Uitgeest - Zondag 12 april 
treedt Dorine Wiersma op in De 
Zwaan met zang, gitaar en voor-
al humor! Haar nieuwste Voor-
stelling kreeg de naam D&A, 
Dorien en Aangang en gaat over 
familie. Over een nicht met een 
dwangneurose en een neef met 
een heldenstatus. Over de op-
voedkunsten van een geschifte 
tante en een hypochondrische 
oom. Over vaders met een koe-
koeksjong en moeders met het 
lege nest syndroom. Over Opa 
die fout was in de oorlog maar 
toch erg lief voor de kleinkinde-
ren. Ze haken allemaal in elkaar 
in het DNA van Dorine. Een zeer 
onmisbaar programma voor ie-
dereen met iets van familie.

Dorine Wiersma studeerde klas-
siek gitaar aan het Hilversums 
Conservatorium. Lange tijd 
schreef zij teksten en muziek 
voor andere artiesten en was zij 
als gitarist werkzaam in diver-

se ensembles en bands. Daar-
na ging het roer om en schreef 
zij haar eerste eigen liederen-
repertoire. Samen met Barbara 
Tiggeler maakte zij haar debuut 
op de Nederlandse cabaretpodia 
als het duo De Doos. Zij behaal-
den de finale van het Amster-
dams Kleinkunstfestival, speel-
den op de Parade, op Curacao 
en toerden door het land. Als so-
liste stond zij in 2003 in de fina-
le van het Leids cabaretfestival. 
Ze schreef 2 seizoenen het we-
kelijkse themalied voor het ra-
dioprogramma Andermans Ve-
ren en ontwikkelde zichzelf als 
liedtekstschrijver/cabaretier. Ze 
maakte de voorstellingen Rus-
tig Blijven, Goed Zo Dorine  en 
Zei Ik Dat?
Met ijzersterke liedteksten en 
dito gitaarspel slaat Wiersma in 
deze show een brug tussen ca-
baret en muziek uit alle wind-
streken. Met haar aansprekende 
liefdjes zit ze tussen Kees Torn 

en Brigitte Kaandorp in.
Deze voorstelling is op zondag 
12 april, aanvang 14.30 uur in 
het Dorpshuis, Middenweg 5, 
Uitgeest. De toegangsprijs be-
draagt 12,50, Vrienden van de 
Zwaan Cultureel krijgen 2,50 
korting. Kaartverkoop via boek-
handel Schuyt of aan de zaal 
(mits nog beschikbaar), of via 
online reservering.
Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel (www.de-
zwaancultureel.nl).

Vaarexcursie S.U.S. door 
Wormer- en Jisperveld

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert op 
22 april een vaarexcursie in het 
Wormer- en Jisperveld. Tijdens 
deze excursie maakt u een 2 uur 
durende vaartocht op een open 
boot door een prachtig stuk-
je natuur. In het voorjaar wemelt 
het in dit oer-Hollands cultuur-
gebied, een van de belangrijk-
ste Europese vogelgebieden, van 
de grutto’s, tureluurs en andere 
weidevogels. Daarnaast zijn riet-, 
moeras- en roofvogels duidelijk 
aanwezig. De beste tijd van het 
jaar dus om deze excursie te ma-
ken.
Aan boord is een gids (die u van 
alles vertelt over het landschap 
en de vogels) en een schipper 
(voor het besturen van de boot) 

aanwezig. U kunt zelf een verre-
kijker en/of fototoestel meene-
men, verrekijkers zijn ook te leen 
bij de receptie.
Woensdag 22 april. Verzamelen 
om 09.45 uur bij de boot in de 
Wormer (adres staat op deelna-
mebewijs). Kosten 8 euro inclu-
sief 2 uur durende vaartocht met 
gids en schipper, koffie/thee en 
een lekkere koek. Opgeven tot 
14 april. . Dit kan op het kantoor 
van de Stichting Uitgeester Se-
nioren, op de eerste etage van 
dorpshuis De Zwaan, Middelweg 
5, telefonisch: 0251-31 90 20 of 
via e-mail: s.u.s@inter.nl.net. Zie 
ook de website: www.uitgeester-
senioren.nl.
Deze activiteit gaat alleen door 
bij voldoende deelname.

Ondergoedfonds bij 
Kledingbank IJmond
Regio - Kledingbank IJmond za-
melt kleding in voor inwoners 
van de IJmond die moeten le-
ven van een bijstand- wia of wa-
jong uitkering. Ook mensen in 
de schuldhulpverlening en ou-
deren met uitsluitend AOW, kun-
nen een beroep doen op de Kle-
dingbank.
Bij de inzamelingsacties van de 
Kledingbank wordt weinig tot 
geen ondergoed beschikbaar 
gesteld. Op zich is dat begrij-
pelijk omdat ondergoed inten-
sief gedragen wordt en erg per-
soonlijk is.

Bij de Kledingbank is de vraag 
naar eenvoudig ondergoed 
groot. De Kledingbank is daar-
om een “ondergoedfonds” ge-
start van waaruit de aanschaf 
van nieuw ondergoed kan wor-
den bekostigd. 
Met een bedrag van een paar 
euro kan er al iemand geholpen 
worden. Indien u de Kledingbank 
daarin wilt ondersteunen ver-
zoeken wij u uw bijdrage over te 
maken op rekening NL23RABO 
014.86.36.039 van Stichting Kle-
dingbank IJmond onder vermel-
ding van “ondergoedfonds”.

Regiomedewerker aangepast 
sporten nu ook in Uitgeest
Uitgeest - Sportservice Noord-
Holland voert al jaren lang in zes 
regio’s het Samenwerkingsver-
band Aangepast Sporten uit, zo 
ook in de regio Noord-Kenne-
merland. Sinds 2015 is Uitgeest 
ook aangesloten bij het Samen-
werkingsverband Aangepast 
Sporten in de regio Noord-Ken-
nemerland. Vanaf nu kunnen al-
le inwoners, sportverenigingen 
en andere organisaties met hun 
vragen terecht bij de regiomede-
werker aangepast sporten Ma-
rieke Wever
Door het samenwerkingsver-
band ontstaat in de regio een 
georganiseerd aanbod van ac-
tiviteiten die geschikt zijn voor 
mensen met een beperking (ver-
standelijk, lichamelijk, visueel, 
auditief), chronische aandoe-
ning en/ of autismespectrum-

stoornis. 
Er zijn veel mensen met een be-
perking die niet aan sport doen, 
maar dit wel willen. Dit terwijl 
iedereen weet dat sporten ge-
zond, gezellig en grensverleg-
gend is. Soms is de sportwens 
er wel, maar zijn de te nemen 
stappen niet bekend. Wat, waar, 
wanneer, hoe laat, hoe kom ik 
daar? Het zijn allemaal vragen 
waar veel sportieve mensen met 
een beperking het antwoord niet 
op weten. De regiomedewerker 
aangepast sporten helpt deze 
mensen.
Ook ondersteunt en begeleidt de 
regiomedewerker (sport)organi-
saties die een aangepast spor-
taanbod hebben of willen star-
ten. Het kan hierbij bijvoorbeeld 
gaan om deskundigheidsbevor-
dering binnen de vereniging of 

ondersteuning/advies bij diverse 
knelpunten. 
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.aangepastspor-
ten.info of contact opnemen met 
Marieke Wever, regiomedewer-
ker aangepast sporten Noord-
Kennemerland, mail: mwever@
sportservicenoordholland.nl of 
tel: 072-5645027. 

Rolstoelschermen, opgezet met 
ondersteuning van regiomede-
werker Marieke Wever (foto: 
Sportservice Noord-Holland)
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Er is een grote verscheidenheid aan stenen vloeren; 
niet alleen in kleur, maar ook in materiaal.
Denk aan tegelvloeren, geglazuurd of ongeglazuurd, 
of natuurstenen vloeren. Het ene materiaal laat zich 
wat makkelijker onderhouden dan het andere, maar 
voor iedere vloer geldt dat het regelmatig toe is aan 
een grondige onderhoudsbeurt. Met een juiste behan-
deling is de vloer weer als nieuw, maar wat is de juis-
te methode? 
Naast het reinigen en beschermen van tapijten en ge-
stoff eerde meubelen heeft Chem-Dry Veen zich ook 
gespecialiseerd in het reinigen en sealen van stenen 
vloeren. Chem-Dry Veen kan helpen met het weer 
mooi en schoon maken van alle stenen vloeren door 
reinigen, impregneren en eventueel ook nog polijsten. 
Doordat er vele varianten zijn in stenen vloeren is het 
zaak hier toch specialistisch te werk te gaan en met de 
juiste middelen te werken en dat is iets dat Chem-Dry 
Veen kan bieden. De voordelen zijn duidelijk.
Chem-Dry is droger: De stenen vloeren schitteren 
weer na reinigen en eventueel sealen. Dit kan allemaal 

op een dag en na vier uur droogtijd is de vloer weer
beloopbaar. 
Chem-Dry is schoner: De specialistische reini-
ging levert weer een mooie vloer met schone voegen. 
Chem-Dry Veen haalt het vuil weg dat in al die tijd is 
opgebouwd. Men hoeft niet langer zelf uren te schrob-
ben om lastige vette plekken en andere vervuiling te
verwijderen. Chem-Dry Veen zorgt voor een echte 
schone vloer. 
Chem-Dry is gezonder: Doordat vele steensoorten 
enigszins poreus zijn komen ze vol te zitten met stof 
en vuil. Ook in de voeg kruipt meer dan men denkt. 
Door de Chem-Dry reiniging worden alle bacteriën en 
schimmels verwijderd. Na de reiniging kan een sea-
ler worden aangebracht die preventief vervuiling
tegenhoudt. 
Neem voor meer informatie of een vrijblijvende
demonstratie contact op met Chem-dry Veen, Roos-
wijkweg 70 in Velsen-Noord, 0251-291401 of mail 
naar info@chemdryveen.nl.
Kijk voor meer informatie op www.chemdryveen.nl.

 DÉ KUNST
van onderhoud stenen vloeren

Dementie en een 
zinvolle dagbesteding

Castricum - Op dinsdag 14 april 
is er een Alzheimer Café en het 
onderwerp is: ‘Dementie en zin-
volle dagbesteding’. Mensen 
met dementie kunnen vaak niet 
meer dezelfde activiteiten blij-
ven doen als voorheen. De inte-
resse kan zijn verdwenen of be-
paalde handelingen kunnen niet 
meer worden uitgevoerd door 
bijvoorbeeld concentratie- of ge-
heugenproblemen. Toch is de 
dag zinvol doorkomen belang-
rijk voor mensen met demen-
tie en hun partners. Maar wat is 
een zinvolle dagbesteding? Ge-
spreksleider Anke Beerlage, GZ 
Psycholoog bij Context, zal dit 
samen met gastsprekers Jeanine 
de Haas en Coby Visser, mede-

werkers bij ViVa! Zorggroep, be-
spreken.
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga naar het Alzheimer Café in 
serviceflat Sans Souci, Sans Sou-
ci 113. Het programma start om 
19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. 
Iedereen is welkom. 
De toegang en een kop koffie 
zijn gratis. Aanmelding vooraf is 
niet nodig. De bezoekers krijgen 
informatie van hulpverleners en 
van mensen die uit eigen erva-
ring spreken. Bij elk café worden 
deze geïnterviewd door de ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
te lezen.

Limmen - Op vrijdag 10 april wordt 
de veiling ten bate van de jeugd 
van voetbalvereniging Limmen ge-
houden in de kantine aan de Dam-
pegheestlaan. De veiling begint 
om 20.00 uur en is vrij toegankelijk 
voor iedereen. 

Iedereen kan al eerder in de stem-
ming komen door deel te nemen 
aan de gezamenlijke maaltijd, die 
is bereid door Toon Könst. Reser-
veren kan via de website van de VV 
Limmen of door een kaart te kopen 
in de voetbalkantine zelf. 

Binnenkort zullen de veilingkavels 
aangekondigd worden op de web-
site, in de kantine en in een huis-
aan-huis bezorgde catalogus. Via 
loten, die verkocht worden door 

een deel van de jeugd van de VV 
Limmen, kunnen ook nog hon-
derd prijzen gewonnen worden, 
zoals een diner voor vier perso-
nen bij Lute aan de Amstel, een 
rondvlucht boven Limmen en 
een fiets. 

Er zijn zo’n driehonderd ka-
vels, waaronder een tocht in een 
duikboot, deelname aan de Lim-
mer Wereld Draait Door (LWDD), 
door de grachten van Amster-
dam met een luxe sloep, uitleg 
over social media met een hap-
je en een drankje, bezoek aan 
een Limmer boerderij, diverse 
strandevenementen, VIP-voet-
balkaarten, pondjes paling, uur-
tje tuinonderhoud, bier- en wijn-
proeverijen en nog veel meer.

Jeugdveiling VV Limmen

Graffiti grote schadepost
Bakkum - Het clubhuis van de 
vereniging Kennemer IJsbaan 
aan de Zeeweg is door graffiti-
spuiters bewerkt. 
Op zondag 29 maart werd het 
ontdekt bij aankomst van de le-
den die zich elke zondag om 8.30 
uur verzamelen voor de conditie-
training. 
,,De graffitispuiters beseffen he-

laas niet dat het verwijderen van 
de verf een flink bedrag kost”, 
zegt Jan Breggeman van de ver-
eniging. ,,Al voor het tweede jaar 
hadden we geen koude winter 
en kwam er niets in de kas. Dat 
heet interen. Misschien herken-
nen mensen de manier van spui-
ten en willen ze dat doorgeven 
aan de politie.”

Nieuwe website gemeente
Castricum - De website van 
de gemeente Castricum is ver-
nieuwd. De belangrijkste rede-
nen waarvoor inwoners de web-
site bezoeken, staan nu op de 
homepage. Want voor steeds 
meer producten hoeven inwo-
ners niet meer naar het gemeen-
tehuis. En moet dat wel, dan via 
de website een afspraak ge-
maakt worden.  

Wethouder Hilbrand Klijnstra, te 
zien op de foto: ,,Als gemeente 
heb je zoveel producten en dien-
sten, dat het al snel onoverzich-
telijk wordt voor inwoners. Daar-

om hebben we hen gevraagd 
waarvoor zij castricum.nl bezoe-
ken. De meest gevraagde onder-
werpen hebben we direct op on-
ze homepage gezet. Veel inwo-
ners worden nu dus meteen ge-
holpen.” 

Zo hoeven inwoners niet meer 
naar het gemeentehuis voor een 
uittreksel uit de basisregistratie 
personen of burgerlijke stand. 
Ook een verhuizing doorgeven 
kan online. Een afspraak maken 
kan voor het aanvragen of opha-
len van een paspoort, identiteits-
kaart of rijbewijs. 

Castricum - De Wereldwin-
kel is op zoek naar een erva-
ren computergebruiker, die in 
staat is de hard- en software 
van het kassasysteem te in-
stalleren, te onderhouden en 
te vervangen. Het gaat om 
vrijwilligerswerk. 
Het systeem werkt goed en al-
les is beschreven in twee uit-
gebreide handleidingen voor de 
winkelmedewerkers en voor de 
administratie. Er wordt gezocht 
naar iemand die goed ingewerkt 
is in Microsoft Excel. De tijdsin-
vestering wordt geschat op een 
tot enkele uren per week. Inte-
resse? Bel 0251-656562.

Hulp gezocht

Limmen - Op zaterdag 11 april 
kunnen bierliefhebbers fietsen 
tussen Heiloo en Limmen lang 
twaalf locaties met voorjaarsbier.  
Dat zijn Bowling Heiloo, De Bur-
gerij Limmen, Hotel Fletcher, Bras-
serie in ‘t Groen, Herberg Jan, ‘t 
Kroegje, De Lantaarn, De Loocatie, 
Queen’s, La Strada, Sportcafé Het 
Vennewater en Café De Wit. Sa-
men met De Bierverbinding heb-
ben ze een keuze gemaakt uit het 
grote aanbod van de bieren van dit 
seizoen. Er zullen 21 verschillen-
de Bockbieren te proeven zijn. De 
stempelkaarten zijn bij alle zaken 
te koop. De start is om 14.00 uur.

Bokkentocht
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De Nederlandse kust regio kreeg vorige week maandag en dinsdag te maken met een wes-
terstorm. Aan de noordkust werd windkracht 9 gemeten, en windstoten tot 110 kilometer per uur. Mooi 
Uitgeest kreeg ook last van deze winterse nukken der natuur. Een scholiere fietste rond acht uur in de 
ochtend vanaf Uitgeest langs de volkstuin met windkracht 7 naar school toe. Ze zal wel gedacht hebben 
...Lente..?????? Het lijkt wel herfst! Foto en tekst: Ger Bus

Alerte getuige wijst politie 
op vermoedelijke inbrekers

Uitgeest - Een alerte getuige 
heeft vorige week maandagmid-
dag de politie op vermoedelijke 
inbrekers gewezen.
De getuige liep op de Spin toen 
er een auto met hoge snelheid 
aan kwam rijden en daar par-
keerde. Er sprongen direct twee 
mannen uit die het op een lopen 
zetten. Omdat de getuige het 
niet vertrouwde belde hij de po-
litie. Deze is met meerdere onop-
vallende politieauto’s ter plaatse 
gegaan. De getuige zag dat er in 
de auto gereedschap lag dat bij 

een inbraak gebruikt kan wor-
den.  
De politie heeft gewacht tot de 
twee mannen in de auto zaten en 
wegreden. Dit duurde even aan-
gezien de twee mannen nogal 
aarzelden. Nadat de twee waren 
ingestapt en wegreden zijn de 
twee staande gehouden op de 
Kleis. De auto bleek al gesigna-
leerd te zijn in de Zaanstreek. De 
twee inzittenden zouden uit Be-
verwijk komen en zijn bekenden 
van de politie. (bron: www.112-
uitgeest.nl)

Paashaas gesignaleerd 
in zwembad De Zien
Uitgeest - Alsof het een snik-
hete zomerdag was, zo druk was 
het de zaterdagmiddag voor Pa-
sen in  Zwembad De Zien. Wel 
200 kinderen en hun ouders 
kwamen de chocolade-eie-
ren zoeken die de paashaas net 
daarvoor op het zwembadterrein 
had verstopt. Eén van die eieren 
is goed voor een gratis zwem-
abonnement. 
De kinderen stormden na het 
startschot door de paashaas het 
veld op. Er werd overal gezocht:  
in de nieuwe pannakooi, bij het 
peuterbadje en in de houtsingels 
van het zwembad. De volwasse-
nen bespraken onder het genot 
van een kopje koffie de make-
over die het zwembad op dit mo-
ment ondergaat. De kantine die 
wordt verbouwd, de mooie frisse 
kleuren, het nieuwe terras met 
picknickbanken. Veel vragen 
werden gesteld over de bouw-
constructie die op dit moment 

over het zwembad staat. “Gaan 
jullie het zwembad overdek-
ken?”, werd er gevraagd. Maar 
dat bleek niet het geval. Er staat 
tijdelijk een tent over het bad 
omdat  de nieuwe betonnen mu-
ren gecoat moeten worden voor-
dat het water erin kan.
Ondertussen hadden de kinde-
ren de paaseieren gevonden en  
kregen steeds meer kinderge-
zicht chocoladevlekken. De eie-
ren,  die door de Jumbo waren 
gesponsord, smaakten geweldig!
Rosa van Peenen had het gou-
den ei gevonden en ontving uit 
handen van de paashaas een 
zwemabonnement voor het ko-
mend seizoen.  De vinders van 
de vier zilveren eieren kregen 
een waardebon voor een lekkere 
snack. Zij moeten dus nog even 
geduld hebben, want die kan na-
tuurlijk pas worden ingeleverd in 
de nieuwe kantine als het zwem-
bad echt open is.

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

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

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

Uitgeest - Senioren die graag 
schaken kunnen hiervoor iedere 
donderdag terecht in dorpshuis 
De Zwaan. Sinds vier jaar biedt 
de soos van de Stichting Uit-
geester Senioren die gelegen-
heid, waar dankbaar gebruik van 
wordt gemaakt.
De activiteit is van twee tot vier 
uur, met een uitloop naar half 
vijf. De deelnamekosten bedra-
gen 17,50 euro voor een heel 
seizoen. ,,En voor thee of koffie 
hoef je slechts 40 cent te beta-
len’’, vertelt een van de schakers, 
de heer J. Komen.
Het seizoen loopt tot eind april 
en dan wordt in september weer 
gestart. Wilt u meer informatie, 
dan kunt u langskomen op don-
derdagmiddag in de Zwaan of 
bellen met de heer Komen, tel. 
0251-311466.

Schaken bij 
de Soos in De 

Zwaan

Uitgeest - Vrijdag 10 aprilvindt 
er weer een klaverjasdrive plaats 
in de kantine van korfbalvereni-
ging Stormvogels aan de Nies-
venstraat 14. De kaarten wor-
den om acht uur geschud. Er 
zijn weer leuke prijzen te win-
nen, ook met de loterij. Iedereen 
is welkom.

Klaverjassen 
bij Stormvogels
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Uitgeester voert actie:
‘Naar Lourdes een 

heidens karwei’
Uitgeest - Uitgeester Jacco 
Regtop, rechts op de foto, heeft 
een actie opgezet om geld in te 
zamelen voor KWF Kankerbe-
strijding. De docent aan het No-
va College in Beverwijk doet dit 
samen met Wesley Kloes. De va-
der van Wesley is overleden aan 
kanker, Jacco werkte 18 jaar met 
deze man samen, zo ontstond de 
relatie tussen Jacco en Wesley.
Maar..... Jacco is een lange af-
standsfietser en die moet je niet 
telkens dezelfde berg opstu-
ren, dus deelname aan de Al-
pe d’Huzes, wat hardloper We-
sley voor ogen had, was geen 
goed idee. Tijdens de feestweek 
in Heemskerk ontstond het idee 
om op een tandem en hardlo-
pend een bakkie bij de paus in 
Rome te gaan doen. Rome was 

een gek idee maar qua tijdsbe-
stek niet haalbaar en werd bijge-
steld naar Lourdes.
Jacco: ,,Deze bestemming kwam 
in ons op door een toevallige 
ontmoeting met een mevrouw 
van de kerk. Hoewel wij bei-
den niet gelovig zijn kunnen wij 
ons voorstellen dat anderen wel 
veel steun bij een bedevaarts-
oord kunnen vinden. Aangezien 
niet iedereen in staat is om daar 
naar toe te gaan doen wij het. In 
Lourdes zullen wij een kaars in 
de brand steken voor iedereen 
die zich daardoor gesterkt voelt.’’
In januari zijn Jacco en Wes-ley 
met de actie via de site van KWF 
kankerbestrijding gestart. Al-
le donaties gaan ook direct naar 
KWF kankerbestrijding zodat het 
een transparante onderneming 

is. Er is op de site direct te zien 
wat en door wie er gedoneerd is
(kan ook anoniem). Ook contan-
te bijdragen staan binnen een 
dag op de site.
De start is 4 juli 2015 in Maas-
tricht. Gedurende 4 weken zul-
len Jacco en Wesley per dag 60 
kilometer afleggen waarvan on-
geveer 20 kilometer hardlopend.
Jacco: ,,Als Wesley hardloopt rijd 
ik voor hem op de tandem om de 
weg te wijzen. Na 15 kilometer 
gaat Wesley op de tandem en ga 
ik 5 kilometer hardlopen. Vervol-
gens wordt er gezamenlijk door-
gefietst tot 60 kilometer. De tan-
dem met aanhanger, heen en te-
rugreis en inzet is onze bijdrage 
aan de actie. Overnachten doen 
we in een tentje die voor eerdere 
fietstochten was aangeschaft.’’
Wesley is in het dagelijks leven 
werkzaam bij een incassobedrijf.
Hij traint ongeveer 12 uur per 
week met hardlopen. Fietsen 
vindt hij vreselijk, de aanblik van 
een zadel doet hem volgens Jac-
co al pijn.
Jacco zelf is leerkracht bij het 
Nova College in Haarlem. Hij 
gebruikt al jaren de fiets voor 
woon/werk verkeer, 42 kilome-
ter per dag. Doet daarnaast een 
paar uur per week circuit- en 
bokszaktraining, loopt twee keer 
per week hard.
De actie loopt volgens de Uit-
geester als een trein. Het streef-
bedrag van is al bijgesteld en 
gaat richting 1650 euro.
Jacco: ,,Er gaat veel tijd in de-
ze actie zitten maar door de ve-
le positieve reacties en donaties 
krijgen wij er alleen maar meer 
zin in.’’

De link naar de site is www.sta-
optegenkanker.nl/Naar-Lour-
des-een-heidens-karwei. E-mail: 
heidenskarwei@gmail.com.

Dog 1 speelt dit seizoen 
in de tweede klasse
Uitgeest - Het eerste zondags-
team van TV de Dog gaat dit 
jaar proberen een mooi resul-
taat te behalen in de 2de klasse. 
Na 2 jaar achter elkaar kampi-
oen/gepromoveerd te zijn wordt 
de tweede klasse een mooie uit-
daging.

Het team bestaat uit de vas-
te kern Jeroen Duinmaijer, Don 
van der Kleij, Menno Kuik, Mar-
co Zoeteman, Robin van Rijssel 
en Mark Bonekamp.  Het  team 
wordt vanaf dit seizoen verstrekt 
met Frank Klein, een ervaren rot 
in het spel, die overkomt van T.C. 
Uitgeest. Zijn ervaring zal een 

welkome versterking zijn.
De loting heeft uitgewezen dat 
er dit seizoen vier thuiswedstrij-
den zijn voor de mannen van de 
Dog en dat de uitwedstrijden ge-
speeld waan worden in respec-
tievelijk Leiden (de Merenwijk), 
Overveen (tv WOC) en Haarlem 
(L.T.C. Eindenhout). 
De afgelopen weken is er veel 
getraind en zijn er vele toer-
nooien gespeeld door de man-
nen, dus alles wijst erop dat het 
weer een mooi seizoen kan gaan 
worden. De eerste thuiswed-
strijd staat gepland voor zondag 
12 april en wel tegen T.V. Benne-
broek. Aanvang 11.00 uur.

Inbreker overlopen aan 
de Weth. Zonneveldstraat
Uitgeest - Aan de Wethouder 
Zonneveldstraat is zaterdag-
avond omstreeks 22:00 een in-
breker overlopen.
De inbreker werd door de be-
woners aangetroffen in de gara-
ge. Hierop is hij weggerend rich-
ting de Geesterweg. Meerde-
re politie-eenheden hebben ge-
zocht naar de dader. In het fiets-
tunneltje onder station Uitgeest 
werd een persoon aangetroffen 

die voldeed aan het signalement. 
Uiteindelijk bleek hij net uit de 
trein te komen en niets met de 
inbraak te maken te hebben.
Voor de inbraak werd ook Bur-
gernet ingezet. 1322 deelne-
mers hebben uitgekeken naar 
de inbreker. Ook de Burger Alert 
Whatsapp groepen Uitgeest wa-
ren snel op de hoogte. Helaas 
heeft dit geen resultaat gehad. 
(bron: www.112-uitgeest.nl)

Op de fiets door de 
Krommenieër Woudpolder
Uitgeest - Op zondag 12 april 
organiseert IVN Afdeling Mid-
den Kennemerland een fiets-
excursie om ‘De Krommenie-
er Woudpolder’. Deze polder ligt 
op NAP -1,25 meter en behoort 
tot een van rijkste weidevogel-
gebieden. Al fietsend rondom dit 
prachtige veenweidegebied met 
zijn uitgebreide slotenpatroon 
en mix van landbouw- en na-
tuurgebied gaat u samen met de 
natuurgids kijken naar de ver-
schillende weidevogels als kievit, 
grutto en scholekster. Onderweg 
is er ook aandacht voor de ande-
re grotere en hele kleine bewo-
ners, de kleurrijke beplanting en 
de geschiedenis van dit gebied.
Er wordt verzameld om 8.30 uur 
op de parkeerplaats van Recre-

atieterrein Zwaansmeer aan de 
Lagendijk in Uitgeest. U kunt op 
de fiets komen of hier uw auto 
parkeren en uw fiets van de dra-
ger afhalen. 
Zorg voor onopvallende, warme, 
(geluidsloze) kleding. Het is han-
dig om een verrekijker mee te 
nemen. De route is ongeveer 9,5 
kilometer lang, een aardig fiets-
tochtje en daarom wordt aange-
raden om jonge kinderen mee te 
nemen in een kinderzitje. 
De excursie start om 8.45 uur 
en men verwacht rond 11.00 uur 
weer terug te zijn. Aanmelden 
kan via  email excursieivnmk@
gmail.com  onder vermelding 
van uw naam, aantal personen 
en telefoonnummer. De kosten 
zijn 3,50 per persoon.  

Uitgeest - Op donderdag 16 
april zal Cees Prinsen zijn mei-
denkist tonen op een bijeen-
komst van de Uitgeestse afde-
ling van de organisatie Vrouwen 
van Nu. 
Deze ras-Brabander neemt zijn 
toehoorders mee naar het ver-
leden. Hij heeft een prettige ma-
nier van vertellen en zal uit zijn 
kist allerlei spullen laten zien uit 
grootmoeders tijd.
Ook u mag een  klein artikel 
meenemen waarvan u niet weet 
waarvoor het gebruikt werd/
wordt, hij zal kijken wat er over 
te vertellen is. Een avondje kunst 
en kitsch in het klein.
Geen lid van Vrouwen van Nu en 
maar wel nieuwsgierig gewor-
den? U betaalt maar 5 euro en-
tree. Aanvang 19.45 uur.

Cees Prinsen 
bij Vrouwen 

van Nu
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Klein ontmoet klein!
Uitgeest - Peuterspeelzaal Kids-
best (gevestigd in basisschool 
De Vrijburg) organiseerde vorige 
week woensdag voor  alle peu-
ters een uitje naar de boerderij 
van de familie Van Burgsteden 
aan Groot Dorregeest. Voor de 
meeste peuters was dit hun eer-

ste ‘schoolreisje’. Zij keken hun 
ogen uit. 
Vol enthousiasme maakten 
zij kennis met niet alleen kip-
pen, paarden, koeien en geiten, 
er waren ook  veel pasgeboren 
kalfjes  en  lammetjes. De kinde-
ren mochten ze zelfs aaien!
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Vermissing identiteitsbewijs 
voortaan melden bij gemeente
Inwoners van de gemeente Uitgeest hoeven voor een verloren of gesto-
len identiteitsbewijs voortaan geen aangifte meer te doen bij de politie. 
Vanaf maandag 13 april 2015 kunnen zij daarvoor bij de gemeente een 
zogeheten verklaring van verlies of diefstal tekenen. En ze kunnen direct 
een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aanvragen.
De gemeente neemt de melding en de aanvraag - ook als er sprake is van 
een misdrijf -   in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en an-
dere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen 
bij de politie.

Valse meldingen
Valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen 
controleert de medewerker van de gemeente de melding van vermis-
sing. Bij vermoeden van misbruik verwijst de gemeente de aanvrager 
door naar de politie voor nader onderzoek.

Informatieavond over 
Veilig Wonen
Donderdagavond 23 april wordt in het gemeentehuis van Uitgeest een 
informatieavond over veilig wonen gehouden. De avond begint om 
19.30 met koffie en thee en is gratis toegankelijk. 
Om 19.45 opent burgemeester Wendy Verkleij de avond officieel waar-
na ex-inbreker Evert u vertelt hoe u uw woning beter beveiligt. Daar-
na vraagt de politie u met een korte presentatie om verdacht gedrag te 
melden. Na de pauze informeert de brandweer u over brandveilig leven.
Daarnaast is er een informatiemarkt met onder meer informatie over 
brandveilig leven, Burgernet en het voorkomen van fietsendiefstal. Ook 
is er een adviseur van het Politiekeurmerk Veilig Wonen aanwezig die u 
informeert over goed hang- en sluitwerk. U kunt informatiefolders mee-
nemen maar ook gerichte vragen stellen aan de aanwezige experts.
19.30 uur  Inloop met koffie en thee, bezoek informatiemarkt
19.45 uur Welkomstwoord door burgemeester Wendy Verkleij
20.00 uur Presentatie van ex-inbreker Evert over beveiliging van 
 uw huis
21.00 uur Pauze met koffie en thee en mogelijkheid tot bezoek  
 informatiemarkt
21.15 uur Presentatie van brandweer over brandveilig wonen
21.45 uur Bezoek informatiemarkt

Het aanmelden voor deze avond is niet verplicht, maar om de organisa-
tie een beeld te geven van het te verwachten aantal bezoekers is dat wel 
prettig. U kunt u aanmelden op het e-mailadres webmaster@uitgeest.nl

Commissie Grondgebiedzaken
Dinsdagavond 14 april vergadert de Commissie Grondgebiedzaken. 
De openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal en begint om 
20.00 uur. De complete agenda is te vinden via de homepage van de ge-
meentelijke website www.uitgeest.nl onder ‘Raadsinformatiesysteem’.

Dodenherdenking Uitgeest 2015: 
toespraken, muziek en poëzie
De Dodenherdenking in Uitgeest begint maandag 4 mei 2015 om 16.00 
uur met een kranslegging door burgemeester Wendy Verkleij. Dat ge-
beurt bij het monument aan de spoorlijn, gelegen achter het Kooghuis 
aan de provinciale weg. Om 19.00 uur volgen die avond de plechtige 
herdenking in de Dorpskerk, de stille  tocht naar het gemeentehuis en 
de kranslegging.
De burgemeester en een gastspreker, de heer Cortissos, (van Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork) houden in de kerk een toespraak. De 
muzikale omlijsting is daar in handen van mannenkoor Phonation uit 
Akersloot, onder leiding van dirigent Piet de Groot. Leerlingen van de 
groepen acht van de Uitgeester basisscholen dragen per school een ge-
dicht voor.

Gastspreker was onderduiker
Gastspreker Salomon Cortissos (1939) zat het grootste deel van de Twee-
de Wereldoorlog ondergedoken bij een gastgezin. Zijn moeder kwam om 
in Sobibor. In het proces tegen John Demjanjuk trad hij op als mede-aan-
klager. Hij is honorair consul van Tsjechië en bekleedt vele functies bin-
nen de Portugees-Joodse gemeenschap. 
De leerlingen van de Uitgeester basisscholen declameren in de kerk een 
eigen gedicht, geselecteerd als beste van hun school. Na afloop van de 
herdenking bij het gemeentehuis is binnen in de hal een expositie te be-
zichtigen. Daarin staan de gedichten en tekeningen centraal van de groe-
pen acht van de Uitgeester basisscholen over het thema Tweede Wereld-
oorlog. 

Stille tocht
Vanaf 19.40 uur vertrekt de stille tocht vanaf de Dorpskerk aan de Castri-
cummerweg naar het oorlogsmonument op het plein voor het gemeente-
huis. Inwoners in heel Uitgeest – en in het bijzonder langs de route van 
kerk naar plein – worden verzocht vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te 
hangen.
Tijdens de plechtigheid vanaf 19.45 uur bij het oorlogsmonument speelt 
de Uitgeester Harmonie stemmige muziek. Na de twee minuten stilte laat 
de Uitgeester Harmonie het Wilhelmus klinken. De heer N. Kranenburg 
declameert evenals de voorgaande vier jaren een speciaal gedicht. Daar-
na volgt het defilé langs het oorlogsmonument. Kransen en bloemen 
worden gelegd door burgemeester Wendy Verkleij, leden van gemeente-
raadsfracties en inwoners. 

Padvinders houden de wacht bij het oorlogsmonument bij een van de vorige 
dodenherdenkingen (foto: Scouting Uitgeest). 

Ophaaldata restafval

In week 16 wordt het restafval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein:  maandag 13 april. 
De Kleis en Waldijk:  woensdag 15 april.
De Koog:  donderdag 16 april.
Buitengebied, Uitgeesterweg:  vrijdag 17 april. 

www.kaveldealdedije.nl

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