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Vriendinnentoernooi FC Uitgeest groot succes
Uitgeest - Vrijdag kleurden 
de voetbalvelden van FC Uit-
geest paars door de gespon-
sorde shirtjes van Jonker In-
stallatie techniek. Voor de 
derde keer werd het vrien-
dinnentoernooi (van 6 tot 18 
jaar) georganiseerd waarbij 
iedere speelster minimaal 1 
vriendin meenam en de deel-
name geheel gratis was. In de 

kantine deelde Shari Breet-
veld, die samen met Nan-
cy Walsmit de organisatie in 
handen had, de shirts uit aan 
de 19 teams. Deze shirts wer-
den door de meesten gerou-
tineerd meegenomen rich-
ting kleedkamer, slechts een 
enkele dame kwam terug 
met de uitroep: “Hier verzuip 
ik in!” Waarop Shari zonder 

omhaal antwoordde dat er 
dan maar een knoop in ge-
legd moest worden. Crew-
lid Tanja Langendijk gaf la-
chend aan dat het shirt later 
nog zeer goed als pyjama te 
gebruiken zou zijn. 
De sfeer zat er in ieder geval 
direct goed in en binnen no 
time hadden Shari en Nancy 
alle teams op het veld staan 
voor een groepsfoto. Daar-
na werden in het zonnetje 
wedstrijden van vijftien mi-
nuten gespeeld die vooral 
leuk moesten zijn om zo het 
damesvoetbal te promoten. 
Shari: “Vorige keer meldden 
zich 20 nieuwe leden na het 

toernooi en dat is natuurlijk 
heel mooi. Wij beginnen in 
oktober/november al met de 
voorbereidingen. Dan eva-
lueren wij hoe het de vorige 
keer verliep en wat er even-
tueel beter kan. Het vergt wel 
tijd en een goede organisatie 
maar met vijftien crewleden 
en ouders die helpen, lukt dat 
steeds weer.” 
Na afl oop van het toernooi 
kon men terugkijken op een 
zeer geslaagde middag en 
avond die door de deelne-
mers rond 19.45 uur werd af-
gesloten met een ijsje van de 
Florijn.
Voor degene die het deze 

keer heeft gemist, volgend 
jaar is er weer een kans. Voor 
informatie: www.fcuitgeest.
nl. (Monique Teeling)
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Dorpsstraat 533, Assendelft
Tel. 075-6874392

www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl

Reserveer tijdig, vol = vol

Sushi & Grill
Boss Restaurant

2 1/2 uur lang
onbeperkt eten/drinken

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

(legitimatie kan worden gevraagd)

Maandag t/m donderdag e 26,95  P.P.*
Vrijdag t/m zondag & feestdagen  e 28,95  P.P.*
Kinderen tussen 4 t/m 11 jaar  e 16,50 P.K.*
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924

Zonneboilers
Zonnepanelen
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Airconditioning
Ventilatie
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DEZE WEEK 
IN DE KRANT

Keelpijn?

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

8,95

MERENQUE, AMANDELBESLAG, VERSE AARDBEI, WEIDE-SLAGROOM!

6/7 PERSONEN

KARDINAAL SCHNITT
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COLOFON

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

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

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

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Mooie jaarafsluiting 2015 
voor zwembad De Zien

Uitgeest - ‘Dankzij de vrij-
willigers en sponsors heeft 
Stichting Openlucht Zwem-
bad De Zien met minder bud-
get meer weten te bereiken. 
Dat is knap. Naast het runnen 
van een zwembad, zijn er al-
lerlei andere initiatieven ont-
staan, zoals een aanbod voor 
sport en bewegen, de win-
terfair en de nieuwjaarsduik. 
Zwembad de Zien is een plek 
geworden voor sport, bewe-
gen en ontmoeten.’ Met de-
ze woorden overhandigt Kas-
per Oldenburger van admi-
nistratiekantoor BASO, die 
als sponsor de fi nanciële af-
wikkeling voor het zwembad 
voor zijn rekening neemt, de 
eerste jaarrekening. ‘De jaar-
rekening van 2015 laat zien 

dat de stichting op de goe-
de weg is en vol vertrouwen 
de toekomst tegemoet ziet’, 
aldus Nico Zuidervaart, de 
penningmeester van De Zien.
Ook voor het komend jaar 
staan er weer leuke activitei-
ten op het programma. Te be-
ginnen op Koningsdag. Dan 
gaat het zwemseizoen weer 
feestelijk van start. Voor jong 
en oud is er van alles te doen. 
Met medewerking van diver-
se sportverenigingen zijn er 
allerlei sport- en spelactivi-
teiten op en rond het water. 
En voor de dapperen natuur-
lijk de allereerste plons van 
het jaar 2016. Iedereen is van 
harte welkom tussen 14.00 
en 16.00 uur, toegang is gra-
tis.

Basisschool Kornak doet 
mee aan debatwedstrijd
Uitgeest - Moeten alle leer-
lingen straf krijgen als er in 
de klas gepest wordt? Heb-
ben kinderen van asielzoe-
kers in Nederland recht op 
eigen scholen? Moeten leer-
lingen computerles geven 
aan leraren? 250 leerlingen 
uit het hele land gaan op za-
terdag 16 april in Rotterdam 
over deze onderwerpen ver-
baal de strijd aan tijdens de 
10e editie van het Maduro-
dam Basisschool Debattoer-
nooi, waaronder basisschool 
Kornak uit Uitgeest.

Door mee te doen aan het 
Madurodam Basisschool 
Debattoernooi oefenen de 
leerlingen al op jonge leef-
tijd mondelinge taalvaardig-
heid en kritische denkvaar-
digheid. Voorzitter van Stich-
ting Nederlands Debat In-
stituut Roderik van Grieken 
stelt: ‘’Leerlingen uit groep 7 

en 8 zijn vaak heel betrokken 
bij de wereld om hen heen. 
Door met elkaar over actu-
ele onderwerpen in debat te 
gaan, vergroten ze hun blik 
op de wereld en maatschap-
pij en verrijken ze hun woor-
denschat. Daar hebben ze 
hun hele leven plezier van’’. 
Het toernooi wordt al tien 
jaar georganiseerd door het 
Nederlands Debat Instituut 
met steun van Stichting Ma-
durodam Steunfonds, het Mi-
nisterie van Buitenlandse Za-
ken, Ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap, 
Ministerie van Veiligheid & 
Justitie, Gemeente Rotter-
dam, en gastlocatie Wolfert 
van Borselen Tweetalig.

Binnenkort hopen we u de 
ervaringen van de leerlin-
gen van basisschool Kornak 
te kunnen melden in de Uit-
geester Courant.

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

Wat gebeurt er met de ventilatie-
torens van de Velsertunnel?

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden hele-
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. Blikvanger van de 
tunnel zijn van oudsher de monumentale ventilatietorens, 
bekend als ‘de Hyacinten’. Aangezien Rijkswaterstaat een 
nieuw ventilatiesysteem aanlegt, krijgen we vaak de vraag: 
wat gebeurt er met de ventilatietorens?

De hyacintvorm van de ventilatietorens, ontworpen door 
architect Dirk Roosenburg, is een verwijzing naar de om-
liggende bollenstreek. Bij elkaar zijn ongeveer één miljoen 
stenen gebruikt: de schachten van klinkers, aan de buiten-
kant geglazuurde stenen in negen verschillende kleuren. 
Het kostte 110 werkdagen om de torens te bouwen.

Wat voor functie hadden de torens?
Op dit moment is de tunnel als een van de laatste in Ne-
derland nog uitgerust met dwarsventilatie: met grote venti-
latoren wordt rook in de tunnel via gaten in de tunnelwand 
afgezogen. De rook komt naar buiten bij de Hyacinten. Dat 
systeem zit er al in sinds de oplevering in 1957 en is dus 
bijna 60 jaar oud.

Nieuwe ventilatie, extra veiligheid
In plaats van dwarsventilatie krijgt de Velsertunnel langs-
ventilatie. Grote, krachtige ventilatoren boven de tunnel-
monden blazen rook snel de tunnel uit en zorgen ervoor 
dat er achter een eventuele brand een veilige zone ont-
staat. Mensen die in de file aansluiten, komen zo niet in de 
rook te staan en kunnen gebruikmaken van de vluchtweg. 
De rook verplaatst zich met de rijrichting mee naar buiten. 
Dat is de veiligste oplossing, aangezien automobilisten 
vóór de brand gewoon de tunnel kunnen uitrijden.

Doorrijhoogte
Om ruimte te maken voor de nieuwe ventilatorbuizen, wor-
den de betonnen lichtroosters aan het begin van de tunnel 
deels verwijderd en aangepast. Zo kunnen we de ventila-
toren ophangen zonder dat de doorrijhoogte vermindert. 
Sterker nog: Rijkswaterstaat grijpt de renovatie aan om de 
tunnel 12 centimeter hoger te maken.

Wat voor functie krijgen de torens?
De torens blijven ook na de renovatie in gebruik. Niet meer 
om de tunnelbuizen te ventileren, maar om de nieuwe vei-
lige ruimtes te voorzien van frisse lucht.

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, 
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel of 
Twitter: @Velsertunnelrws.



CCR-Night in De Bonte Vivant
Uitgeest - Op zaterdag 16 
april staat de Bonte Vivant in 
Uitgeest helemaal in het te-
ken van de legendarische 
rockband Creedence Clea-
rwater Revival, die eind ja-
ren zestig en begin jaren ze-
ventig tijdloze muziek maak-

te. Met hits als Bad Moon Ri-
sing, Proud Mary, Up Around 
The Bend en Sweet Hitch Hi-
ker bepaalde Creedence 
Clearwater Revival het ge-
zicht van de hitparades. Ook 
was Creedence de hoofdact 
op de zaterdag van het roem-

ruchte Woodstock Festival.
De avond begint om 19:00 
met authentieke video-op-
names en muziek uit de Pré-
Creedence periode van de 
bandleden John en Tom Fo-
gerty, Doug Clifford en Stu 
Cook. Daarnaast wordt er 
ook muziek gepresenteerd 
van de bandleden nà de 
Creedence tijd. 
Rond 21:00 uur begint de 
Grote Creedence Clearwater 
Revival quiz met een spec-
taculair prijzenpakket met T-
shirt, caps en videobanden 
van Creedence. Ook zal een 
aantal bekende hits live wor-
den uitgevoerd door een spe-
ciaal voor deze avond opge-
richt band. 
Een must voor de liefhebbers 
van deze jaren 70 muziek! 
De toegang is gratis.

Uitgeest - Vorige week dinsdag werd bij de politie aangifte 
gedaan door een bewoner van de Tolweg. Vanuit een stal in 
een weiland was het voedingsapparaat van het schrikdraad 
ontvreemd.

Diefstal

Uitgeest - Het winterseizoen 
zit er weer op voor de duiven-
melkers, de duiven zijn weer 
tot rust gekomen en voorzien 
van een nieuw verenpak. Vorig 
weekend zijn de leden van PV 
De Snelvlieger al gestart met 
een opleer/oefenvlucht vanuit 
Gorichem. Alle duivenmelkers 
stonden weer op scherp voor 
de eerste officiële vlucht van 
het nieuwe duivenseizoen. 
Voor fondmannen (boven 500 
kilometer) is dat een relaxte 
start om je duiven in te spe-
len, voor de vitesse/midfond 
mannen weer spannend: hoe 
zijn duiven de winter en de 
voorjaarstrainingen door ge-
komen. Dit jaar wederom uit-
komend in het Rayon B. (Ken-
nemerland) van de afdeling 
Noord-Holland was het toch 
weer afwachten hoe zo’n eer-
ste wedvlucht gaat verlopen. 

Ook dit jaar weer een algehe-
le lossing, in één groep van de 
gehele afdeling Noord-Hol-
land. Dit houdt in dat alle dui-
ven in zijn geheel (plm. 16000 
duiven) in één keer los gaan. 
Voor de eerste Vitesse-vlucht 
stond het Belgische St. Job in 
‘t Goor gepland met een af-
stand van 135 km. Het aan-
tal deelnemers was 9 met 179 
duiven. Ondanks de goede 
vooruitzichten van het weer 
werden de duiven toch pas 
om 11.13 uur met een mati-
ge zuid/zuid-oostenwind ge-
lost. Met een prima vertrek 
vanaf de losplaats meldde 
om 12.30.11 uur de eerste en 
snelste duif zich al in Uitgeest 
bij Hein Berkhout. De eerste 
overwinnaar van dit seizoen 
is eigenlijk een outsider , daar 
zijn duiven meer gericht zijn 
op de wat langere afstanden. 

       Zo vlogen 
       de duiven 

PAPION
TRIMSALON DIERENSPECIAALZAAK

EN RUITERSPORT
Middelweg 75, 1911 EB  Uitgeest

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

Gratis bezorging in Uitgeest

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

Zaterdag 09.30 - 16.00 uur

Gratis bezorging in UitgeestGratis bezorging in Uitgeest

Kanariezaad 5 kg   
20 kg 29,95
1 kg 2,55

8,95

De Algemene Hengelaarsbond Uitgeest 
houdt op 18 april 2016 haar jaarvergadering. 

Aanvang 20.00 uur.
Locatie sportvisserij MidWest Nederland, 

Populierenlaan 78 te Uitgeest. 

Voor de vergaderstukken zie 
www.ahbuitgeest.nl 

Cafe Bonte Vivant  Middelweg 180  UitgeestCafe Bonte Vivant  Middelweg 180  Uitgeest

ZATERDAG 16 APRIL

Creedence Clearwater 
Revival night

Met om 19.00 uur video-opnames en muziekpresentatie

± 21:00 uur Grote CCR quiz
Een must voor liefhebbers van deze 70 jaren muziek!

GRATIS ENTREE.

BONTE VIVANT

Uitgeester Courant 

 
 
 
 

PC of Laptop niet in orde? 
Computer Center Uitgeest! 

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

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

 
 

Meer info op: www.computercenteruitgeest.nl 
E-mail naar: info@computercenteruitgeest.nl 

 
Zijn duif maakte een snelheid 
van 1759.580 mtr per minuut 
wat een snelheid gaf van ruim 
105 km per uur. 
Uitslag 1e wedvlucht Oude 
Duiven Vitesse op zaterdag 
9 april van de eerste 5 deel-
nemers: 1e-6e-9e-12e-13e 
Hein Berkhout, 2e-19e-34e-
42e Peter Schellevis, 3e-4e-
5e-18e-25e Frank Roden-
burg, 7e-20e-22e Piet Groen-
tjes en 8e-11e-26e-29e-30e 
Dirk de Bruin. De attractie-
prijs van deze week geschon-
ken door Wim van Tol, gaat 
naar de Comb. Kerssens-
Krom met een van hun duiven 
op de 15e plaats. De taartbon 
van deze week  gaat even-
eens naar de Comb. Kers-
sens-Krom met een van hun 
duiven op de laatste plaats 
in de uitslag. De overwinning 
van Hein Berkhout in de ver-
eniging, was tevens goed voor 
een 9e plaats in het Rayon B 
tegen 127 deelnemers met 
3073 duiven. Volgende week 
de 2e Vitessevlucht vanuit As-
se-Zellik (plm. 160 km) (Hein 
Berkhout)
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JCI IJmond zet goed 
doel in zonnetje

Regio -  Afgelopen jaren 
heeft JCI IJmond, een club 
van jonge ondernemers tus-
sen de 25 en 40 jaar die zich 
inzet voor de regio IJmond, 
geld ingezameld voor diver-
se  goede doelen. Elk jaar 
werd een specifi ek regionaal 
doel uitgekozen waarvoor JCI 
IJmond zich volledig inzette 
door middel van evenemen-
ten als Bites & Beats en de 
Ronde van JCI. Dit jaar doet 
JCI IJmond het anders en in-
troduceert zij het JCI IJmond 
GoedeDoelenFonds. Elke 
vereniging, organisatie, vrij-
williger, mantelzorger of in-
stelling met een maatschap-
pelijk belang, een concreet 
doel en gevestigd in de re-
gio IJmond kan zich via www.
jci-ijmond.nl/goededoelen-
fonds/aanmelden. Er kan ge-

vraagd worden om onder-
steuning bij een specifi eke 
actie,  een paar extra handjes 
(vrijwilligers) of een budget 
om een actie of project com-
pleet te maken. JCI IJmond 
maakt hieruit een selectie. 
Het ingezamelde geld zal net 
als voorgaande jaren volle-
dig ten goede komen aan de 
geselecteerde goede doelen. 
Zowel vrijwilligers als men-
sen die steun zoeken kunnen 
zich aanmelden voor 15 mei 
2016 via het contactformulier 
op www.jci-ijmond.nl/goede-
doelenfonds/aanmelden.  

Mail voor informatie naar 
goededoelen@jci-ijmond.nl. 
Tijdens de Ronde van JCI op 
29 mei worden de eerste ge-
selecteerde goede doelen 
bekendgemaakt.

Weer in de prijzen bij 
Kringloop Marichanti 

Heemskerk - Klanten van 
Kringloop Marichanti konden 
in maart kans maken op een 
koffer. De prijs werd verloot 
onder alle klanten die iets 
vanaf 2,50 euro bij de kring-

loopwinkel kochten. Inmid-
dels is de prijswinnaar be-
kend: de heer Zoels is de ge-
lukkige. De kringloopwinkel 
is gevestigd aan Rijksstraat-
weg 63a in Heemskerk.

Grote brand in restaurant
Akersloot - In Chinees res-
taurant Flying Dragon aan de 
Meerweg heeft woensdag-
middag een grote brand ge-
woed. De brandweer werd 
om 17.00 uur opgeroepen. 
De alarmcentrale schaalde 
al snel op naar middelbrand 
zodat de tankautospuit van 
Heiloo en de hoogwerker van 
Alkmaar naar Akersloot kwa-
men. Bij de brand kwam veel 
rook vrij en het vuur dreigde 
over te slaan naar omliggen-
de panden en de naastgele-
gen woningen. Daarom werd 
de brand nog verder opge-
schaald waardoor ook brand-
weer Limmen werd opgeroe-

pen om bij de brand te assis-
teren . Rond half zeven werd 
het sein brand meester is ge-
geven. De rook die vrijkwam 
waaide richting de Westdijk. 
Een woordvoerder adviseer-
de de mensen die last had-
den van de rook om de ra-
men en deuren gesloten te 
houden. Omliggende wonin-
gen aan het Molenpad wer-
den ontruimd. Over de oor-
zaak van de brand is nog 
niets zeggen, dit moet blijken 
uit het onderzoek. Niemand 
raakte gewond bij de brand. 
Er zijn geen gevaarlijke stof-
fen vrijgekomen. Foto: Hans 
Peter Olivier.

Castricum - 43,1% van de 
kiesgerechtigden in de ge-
meente kwam naar het stem-
bureau op 6 april. Zij lieten 
weten of zij voor of tegen zijn 
ten aanzien van goedkeuring 
van de associatieovereen-
komst tussen de Europese 
Unie en Oekraïne. Neutraal 
zijn kon ook. 41% is voor, 
57% is tegen, 2% is neutraal.

Voor of tegen

Regio - Op zondag 24 april 
organiseert Stichting Vrien-
den van Sighet een voor-
jaarsmarkt op het terrein van 
de Prins Hendrikstichting aan 
de Voorstraat in Egmond aan 
Zee. Er zullen ongeveer hon-
derd kramen zijn met voor ie-
der wat wils van 11.00-17.00 
uur. Aan de kinderen is ook 
gedacht. Het museum van 
de Prins Hendrik Stichting 
kan ook bezocht worden. 
Er wordt opgetreden door 
de Skarrebekken en de Eg-
mondse Matrozen. De op-
brengst gaat naar verschil-
lende projecten in Roemenië.

Voorjaarmarkt

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag  & zaterdag 18.30 uur

zondag 16.00 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur
The Jungle Book - 3D
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 14.00 uur  
The Jungle Book - 2D
vrijdag  & zaterdag 21.00 uur

zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur 
Demolition

donderdag 20.00 uur
vrijdag  & zaterdag 21.00 uur

zondag 19.30 uur
maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

A Bigger Splash
zondag 11.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur 
Trumbo

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
De Helleveeg

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur

woensdag 20.00 uur 
Rokjesdag 

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur

Knielen op een bed violen
zaterdag & zondag 13.30 uur  

woensdag 14.00 uur  
Kung Fu Panda 3 (NL) 3D

Programma 14 april  t/m  20 april 2016

The Jungle Book in 3D
The Jungle Book is een 
gloednieuwe live-actionfi lm 
over Mowgli, een mensen-
jong dat opgroeit bij een wol-
venroedel. Mowgli voelt zich 
niet langer thuis in de jungle 
wanneer de angstaanjagen-
de Shere Khan, de tijger die 
zichtbaar getekend is door de 
mens, bezweert alles te elimi-
neren wat hij als een bedrei-

ging ziet. Als Mowgli de eni-
ge plek die hij kent moet ver-
laten, begint hij aan een fas-
cinerende reis op zoek naar 
zichzelf. In gezelschap van 
zijn strenge mentor, panter 
Bagheera, en de zorgeloze 
beer Baloo komt hij onder-
weg junglebewoners tegen 
die nu niet bepaald het beste 
met hem voorhebben. 

Davis Mitchell is een suc-
cesvol zakenman die op een 
nacht op de spoedafdeling 
van het ziekenhuis belandt 
nadat hij net een autocrash 
heeft overleefd. Daar krijgt 
hij het aan de stok met een 
haperende snoepautomaat 

Demolition en Davis besluit een uitvoe-
rige, en erg persoonlijke, 
klachtenbrief naar de fabri-
kant te sturen. Zijn brief komt 
terecht bij de knappe Karen 
Moreno die op de klanten-
service werkt. Gefascineerd 
door zijn verhaal begint Ka-
ren te antwoorden op zijn 
brieven: het begin van een 
uitzonderlijke band. 



Wij willen u allen bmtelijk danken voor uw medeleven 
ua hel overlijden van miju lieve man. ouze vader, opa eu
overgrootvader 

Sake Rotlenlmis 
Uw aanwczighcicl, clc vele kaaiten c11 bloemen, zijn ons
tot steun geweest tijdens het afächci,d{ 
Lie-S Rodeubuis-J ausseu 
kinderen en kleinkinderen Limmen, april 2016

Maar vroeg of laat versch/jnt het land 

dat elk verstand te boven gaat 

waar ik, in vreugde weer on/moel 

wie ik voorgoed was kivijtgeraakt 

Klasina Maria 

Roekens - van Gelderen 

Cienie 

Weduwe van Joop Roekens
* Assendelft, 

8 februari 1921

Correspondentieadres:
Sicny Rockcns, 

l Uitgeest, 
11 april 2016

Sieny en Ed
Ramu
AsiL 

Rosema1ie eu Nico
Jort en Jolanda

Sven, Kris
Sanne en Patrîek

Mi/011, Mees

Jesper en Sharon

Haydnplein J 30, J 962 KE Heemskerk

U heeft de gelegenheid om de falllilie Le
condoleren op donderdag 14 april van 19.30 tot
20.30 uur iu hel restaunwl vau Verzorgingshuis
Geeslerheem, Dokler Brugmansllaal 15 Le
Uitgeest.

De gezongen H. Mis vau Requiem zal worden
gehouden op zaterdag 16 april om 11.00 uur Îll
de kerk van O.L.Vrouwe Gcboo11e, Langebumi
3 7 te Uitgeest. 
Aansluitend zal de begrafenis plaalsviuden op
de R.K. begraafplaats aldaar.

Na de begralènis komeu wij samen Îll
Uitvaartceuu·uru Barbara, Niesvenstraal 12 Le
Uilgeesl.

V itva.a.rtverzorging 

Yvonne van Ophuizen 

12 april 2016 Il

Memotï� Zichtbaar wanneer nodig 
Onz:içhtbu.u.r wánneer mogelijk 

Mei een kle,n en he<:111 team 

WIJ leveren maalwerk In huiselijke 
sfeer. Bij u lhu1s of iedere andere 

omgeving cfle u past. 

Vooriedemon, 

al dan niet ver:zekerd. 

Monuta � De Haas 

Monuta De Haas 
Uitvaartverzorging in
Kennemerland e.o. 

24 uur per dag bereikbaar
op 0251 - 700 216. 

Ook als u niet of elders
verzekerd bent. 

Alice Loeters 
persoonliJkt 11it\'Uart�org 

• Een hecht team van vrouwen
• Met jarenlange ervaring en warme betrokkenheid 

• Binnen elk budget
www.aliceloeters.11l / 0255-51 H52 (d,gcn n.t<h, here,kh.m) 

V 

Uitvaartverzorging 

Groot 

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen 

info@uitvaartverzorging-groot.nl 
www.uitvaartverzorging-groot.nl 

• U kunt ons dag en nacht bereiken. 
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden. 

Telefoon: 072-5053009 

Een persoo11/1jke 11irvaar1 mer sr1jl en respecr 

• 

U kunt mij dag en nacht bereiken 't \l 
072-5055740 / 06-23582577 �.
info(C!luitvaarlverzorpjugyvmme nl �� � 

Voor Uitgeest, Akersloot,
Castricum en omgeving

Afscheids-huiskamer: 
Castricummerweg 4 in Uitgeest 

www.uilvaarlver.r.orgingyvonne.nl u , T v • • • T 

24 uur per dag: 06-20822260 

www.lumenuitvaart.nl BETROUWBAAR EN BElROKKEN 

Deze advertentie is verwijderd.
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Uitgeest - Omdat Bart Groen 
geen idee had wat hij na de 
Havo wilde doen en hoor-
de van een tennisvriend dat 
hij richting Amerika vertrok, 
werd deze optie een interes-
sante en mooie uitdaging. 
Hij bekeek de brochure van 
EF (Education First) waar-
na de voorbereidingen goed 
op gang kwamen. Er volg-
de een gesprek om zijn En-
gels te toetsen en om te zien 
of hij het een jaar zonder fa-
milie en vrienden zou kun-
nen uithouden. Het visum 
werd aangevraagd bij de am-
bassade en al vrij snel volg-
de het telefoontje over de 
bestemming. Bart: “Ik woon 
in Temperance, Michigan 
wat een half uurtje van De-
troit ligt. Mijn gastgezin be-
staat uit mijn gastouders Jeff 
en Carey, broer Luke (18) en 
zus Ally (22). Ik had geen be-
ter gezin kunnen treffen, het 
klikte vanaf het eerste mo-
ment en ik heb zoveel leu-
ke dingen met hen meege-
maakt, dit voelt werkelijk als 
mijn tweede familie.” 
Met nog negen andere bui-
tenlandse studenten, uit 
Spanje, Duitsland en Zwit-
serland, bezoekt Bart Bed-
ford High School met onge-
veer 1600 leerlingen waar 
sport een belangrijk onder-
deel vormt. Bart: “Heel gaaf is 
dat sport via school gaat en 
je speelt tegen andere scho-
len. Daarom liggen alle ten-
nisbanen en voetbalvelden 
naast school. Je gaat niet ge-
lijk naar huis omdat alle trai-
ningen direct na schooltijd 
beginnen. Iedereen is be-

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

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

Naam: Bart Groen
Leeftijd: 18 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer 
College Castricum, Havo
Nu: Bedford High School, 
Temperance
Duur: 1 jaar

trokken en de sfeer is gewel-
dig, het is hier helemaal niet 
erg om naar school te gaan. 
Het maken van vrienden ging 
sneller dan verwacht. Ik leer-
de veel studenten kennen bij 
mijn eerste football wedstrijd, 
de hele tribune stond vol met 
studenten en iedereen wilde 
weten wie ik was. Met ten-
nis was ik heel zenuwachtig 
of ik het eerste team zou ha-
len maar ik eindigde mijn sei-
zoen met 15 gewonnen en 3 
verloren wedstrijden. Ik won 
het districtstoernooi dus ik 
mocht spelen voor de staat. 
Ik verloor de kwart finales, 
wat niemand in Bedford ooit 
behaalde dus er waren uitrei-
kingen en stukjes in de krant 
over mij.  Ik werd uitgeroepen 
tot speler van het jaar en er 
hangt zelfs een foto van mij 
in de Bedford Hall of Fame. Ik 
word gezien als held en bij-
na iedereen kent mij nu. Het 
geeft een goed gevoel zoiets 
te bereiken voor de school.” 
Minder sportief vindt Bart dat 

alles met de auto gaat, zelfs 
al moet men twee minuten 
lopen. De porties in restau-
rants zijn groter en goedko-
per en drankjes mag je onge-
limiteerd gratis bijvullen. Bart 
lacht: “Dit is waarschijnlijk 
waarom ik al bijna 10 kilo ben 
aangekomen, oeps!” Iede-
re week probeert Bart te fa-
cetimen met thuis om op de 
hoogte te blijven en zijn Ne-
derlands bij te houden want 
hij merkt dat hij vaak Engelse 
woorden gebruikt in zijn Ne-
derlandse gesprekken. Be-
halve zijn familie mist hij zijn 
fiets, vers brood en….frituur. 
Bart: “Gelukkig krijg ik vaak 
genoeg pakketjes van mijn 
ouders met kaas en stroop-
wafels. Jammer genoeg ben 
ik niet de enige hier die dit 
lekker vindt.”
Op 14 juni komt Bart terug, 
waarschijnlijk gaat hij eerst 
een jaartje werken zodat hij  
genoeg tijd heeft om een stu-
dierichting te kiezen. (Moni-
que Teeling)

Bart temidden van zijn gastgezin

Inschrijven voor Antilliaanse Fancy Fair
Regio - Op zaterdag 4 ju-
ni vindt in het kerkcentrum 
‘De Blije Mare’ in Alkmaar 
een BAN TOPA plaats. Dat is 
een gezellige Fancy Fair voor 
een goed doel op Antilliaan-
se manier. 

Belangstellenden die daar 
een tafel willen huren voor 
verkoop van hun producten 
kunnen zich nu al aanmelden 

en informatie krijgen via mail: 
info@stichtingmissiq.nl. Het 
aantal tafels is beperkt. 
De opbrengst van de ver-
huur van de tafels en de ver-
koop van typisch Antilliaanse 
snacks is bestemd voor het 
goede doel. Ook vinden een 
collecte en een loterij plaats. 
Het goede doel is de Uit-
geestse Stichting Miss IQ die 
zich inzet om basisscholen in 

achterstandswijken op Cura-
çao te ondersteunen. 
Kijk op de website: www.
stichtingmissiq.nl bij Projec-
ten.

De BAN TOPA vindt plaats 
van 10.00 tot 17.00 uur. Op 
die dag vinden ook diverse 
optredens plaats door Antilli-
aanse artiesten, die belange-
loos meewerken. 

Seks, hoe doen 
vogels het?
Regio - Vogels bouwen nes-
ten, leggen eieren en verzor-
gen hun jongen tot ze zelf-
standig zijn. Maar hoe ver-
overen ze een partner? Heb-
ben vogels een penis? Hoe 
doen ze het en hoe vaak? 
Hoewel de verschillende vo-
gelsoorten veel met elkaar 
gemeen hebben vertonen ze 
in  hun voortplanting interes-
sante verschillen.
Een gids vertelt u erover op 
zondag 17 april  tijdens een 
vaarexcursie vanaf 13.30 uur. 
Reserveren bij bezoekers-
centrum De Poelboerderij in 
Wormer via 075-6219100 of 
per e-mail bezoekerscen-
trum@poelboerderij.nl onder 
vermelding van naam, aantal 
personen en telefoonnum-
mer. Kosten met consumptie 
na afloop 12 euro, kinderen 
3 euro. Leden Natuurmonu-
menten, Vogelbescherming 
Nederland, Vogelbescher-
mingswacht Zaanstreek en 
Vrienden van bezoekerscen-
trum De Poelboerderij 10 eu-
ro. Meer informatie: www.
poelboerderij.nl  Afvaart be-
zoekerscentrum Poelboerde-
rij, Veerdijk 106 in Wormer. 
Op de foto parende grutto’s 
(foto: Larry Kef)
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Uitgeest - Vorige week 
maandag werd een snel-
heidscontrole gehouden op 
de Provincialeweg. 57 van 
de 1725 passanten overtra-
den de maximaal toegesta-
ne snelheid en kunnen een 
bekeuring tegemoet zien. De 
hoogstgemeten snelheid be-
droeg 111 kilometer per uur.

Snelheids-
controle 

Uitgeest - Wilt u ook in de 
zomermaanden creatief be-
zig zijn? Dat kan tijdens het 
Open Atelier van de stich-
ting Uitgeester Senioren in 
De Zwaan. Er is geen bege-
leiding aanwezig, u kunt zelf-
standig en samen met ande-
re creatievelingen handwer-
ken, tekenen en schilderen, 
kaarten maken, quilten en-
zovoort. Het open atelier gaat 
van start op donderdag 28 
april van 09.30 tot 11.30 uur.

Open atelier

Uitgeest - De bestuurder 
van een personenauto ver-
loor donderdagochtend om 
kwart over acht door on-
bekende oorzaak de macht 
over het stuur in de bocht 
tter hoogte van de Melksui-
ker. Hij raakte van de weg 
en reed via een aantal berm-
paaltjes tegen een lichtmast. 
De onderzijde van het voer-
tuig raakte dusdanig bescha-
digd, dat deze moest worden 
weggesleept.

Auto raakt 
van de weg

Uitgeest - Houdt u van spel-
letjes? Bij de S.U.S. in de 
Zwaan kunt u in de zomer-
maanden wekelijks terecht 
voor spellen zoals rummikub, 
scrabble, klaverjassen en 

keezen. Natuurlijk bent u ook 
van harte welkom voor een 
praatje, de krant lezen en een 
kopje koffie of thee. De spel-
inloop is iedere donderdag-
morgen tot en met augus-
tus van  09.30 tot 11.30 uur 
en gaat van start op donder-
dag 28 april.

Spel-inloop
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Marco Zoeteman dook voor ons in de Uitgeestse sportarchieven. Heeft u een bijdra-
ge voor deze rubriek? Mail naar kantoor@uitgeestercourant.nl. Aanvullingen op de 
geplaatste foto zijn ook welkom op dit mailadres.

Uitgeest - Deze week een 
foto uit het seizoen 1991-
1992 , aangeleverd door Je-
roen Duinmaijer, het is de B1 
van USVU. 
Staand van links naar rechts: 

Guus Peperkamp (leider), 
Martijn Berguis, Dennis Lief-
ting, Jaap Tock, Peter Verme-
ij, Pieter Frantsen, Patrick van 
der Linde, Arjan Zuurbier, 
Willem Liefting (sponsor), en 

Gerben Tromp (leider).
Zittend van links naar rechts:  
Ramon de Leeuw, Rob Bloed-
jes, Pieter Winter, Niels Sep-
pen, Jeroen Duinmaijer en 
Maarten Tromp.

Uitgeest - Stormvogels her-
vatte afgelopen zaterdag de 
veldcompetitie tegen Spor-
ting Andijk. Na de zaalcom-
petitie als runner up te zijn 
geeindigd en een midweeks 
gelijkspel tegen tweede klas-
ser Helios als onderdeel van 
de voorbereiding, blaakte 
het team van zelfvertrouwen. 
Stormvogels trainer/coach 
Van Duijn barst nog steeds 
van de ambitie en is ervan 
overtuigd dat als zijn ploeg 
alle wedstrijden wint en de 
concurrentie nog wat punten 
morst, de titel wellicht nog 
haalbaar is. Een goed doel-
saldo is dan mooi meegeno-
men.
Dat Stormvogels sterker zou 
zijn dan Andijk was de ver-
wachting, maar de krachts-
verhoudingen waren on-
evenredig groot. Gerard Val-
kering opende de score voor 
de Uitgeesters, waarna De-
mi Erkelens, Jord Betjes en 
Ward Betjes zijn voorbeeld 
volgde. Binnen een mum van 
tijd stond er 6-0 op het sco-
reboard en was het duidelijk 
dat deze wedstrijd nooit een 
wedstrijd zou worden. Storm-
vogels speelde met de tegen-
stander en kon het zich per-
mitteren om ook volop kan-
sen niet te verzilveren. Desal-
niettemin liepen onze dorps-
genoten verder uit naar 8-0 
voordat Andijk zich voor het 
eerst deed gelden op het 
scoreboard.  Lisa Haije en 
Demi Erkelens bepaalden 
vervolgens de ruststand op 
10-1.  In het verleden werd de 
ploeg wel eens overmoedig 
en kroop er nonchalance in 
het spel waardoor een voor-

sprong teniet werd gedaan, 
maar de ploeg van Van Duijn 
is het afgelopen seizoen ge-
groeid en gaat hier nu be-
ter mee om. Zijn ploeg was 
op weg naar een monster-
score door ook in de twee-
de helft het ene doelpunt aan 
het andere te rijgen. Bij een 
stand van 16-1 in het voor-
deel van de Uitgeesters was 
het zowaar Andijk dat een 
tegendoelpunt maakte. On-
ze dorpsgenoten zetten nog 
even aan om de 20 te halen 
en slaagden in die missie. De 
eindstand werd bepaald op 
20-3 waarmee deze korfbal-
show ten einde kwam.
Treffers:  Demi Erkelens (5), 
Gerard Valkering(4), Jord 
Betjes(4), Ward Betjes(3), Se-
bastiaan van den Bosch(1), 
Lisa Haije(1), Jeroen Kuijk(1), 
Eveline Nootebos(1)

     Korfbalflits
       Stormvogels

Een glunderende Ward Bet-
jes en Demi Erkelens, samen 
goed voor 8 treffers
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Collecte Hartstichting
Uitgeest - In de week van 
18 tot en met 23 april zal de 
jaarlijkse collecteweek van 
de Nederlandse Hartstich-
ting weer plaatvinden. Een 
kleine 80 collectanten gaat 
door weer en wind alle hui-
zen van Uitgeest bezoeken. 
Hopelijk onthaalt u hen har-
telijk en heeft u al een pot-
je met kleingeld (groter mag 
natuurlijk ook!!) klaar staan 
om in de bus te deponeren. 
Maakt u al over, fantastisch, 
maar als u nu eens 5 eu-
ro minder overmaakt en die-
zelfde 5 euro in de bus doet 

maakt u de dappere lopers 
dubbel blij. Jaarlijks groeit 
de bijdrage gestaag en men 
hoopt dit jaar in Uitgeest de 
6000 euro te bereiken zodat 
de Hartstichting daar weer 
veel goed werk mee kan ver-
richten. Het Comité Vrienden 
van de Hartstichting Afde-
ling Uitgeest zoekt nog een 
paar collectanten. Heeft u in 
de week van 18 tot en met 
23 april nog een klein gaat-
je, neem dan contact op met 
Wim Brugman (06-26566543) 
en u bent verzekerd van een 
prettig wijkje.

De tenniscompetitie is weer begonnen 
voor het eerste team van de jeugd (de Dog, gemengd) bestaande uit:

Glenn Sanders, Gaby Duinmaijer, Alex van der Pol, 
Elisa de Wolff en Eva Sminia. 

 
sponsor ‘steakhouse bij de buurvrouw’ besloot het team 

in een compleet nieuw tenue te steken.  
Het resulteerde direct een mooie 4-2 overwinning!! 

 





 
10  13 april 2016

Vijftigjarige Juliana van Stolbergschool
Castricum - Afgelopen vrij-
dag is de offi ciële opening 
van het jubileum gestart bij 
basisschool Juliana van Stol-
berg. Een versierd school-
plein met een erehaag met 

rode en witte ballonnen zorg-
de voor een feestelijke ont-
vangst. 
Directeur Carla Riethorst 
opende het feest en blikte 
terug op de historie van de 

school. Daarna zongen alle 
250 kinderen uit volle borst 
het speciaal door André Voe-
bel geschreven schoollied 
‘De JvS is voor jou en mij’. 
Aansluitend werd het sein 

gegeven voor een vossen-
jacht door het hele dorp.

Er komt nog een Ronald Mc-
Donald dans- en spelshow, 
circus workshop met optre-

dens van alle kinderen en als 
hoogtepunt de reünie 50 jaar 
Juliana van Stolberg op vrij-
dag 24 juni. Meer informa-
tie over de reünie is te vinden 
op: www.jvscas.nl. 

Bakkum - Schaakclub Bak-
kum is ongeslagen kampioen 
geworden in de 3e klasse 
van de NHSB. Het team van 
coach Bob Bakker had aan 
een 3-3 gelijkspel in de laat-
ste ronde, een thuiswedstrijd 
in Het Ruiterhuys tegen Op-
positie uit Heiloo, voldoen-
de voor het kampioenschap. 
Het team begon de avond 
voortvarend. Topscorer Pe-
ter Siekerman wist opnieuw 
aan bord 2 spoedig te win-
nen. Jacob Bleijendaal, bord 
6, verkeek zich echter op een 
combinatie en verloor een 
stuk en de partij (1-1). Rob 
Gallenkamp (bord 5), kreeg 
in een lastige stelling een re-
mise aanbod, dat hij niet kon 

weigeren (1.5-1.5). De overi-
ge drie partijen, Arno Schlos-
ser (bord 1), Han Kempe-
rink (bord 3) en Gren Note-
boom (bord 4) gingen gelijk 
op. Coach Bob Bakker nam 
het zekere voor het onzeke-
re en bood drie remises aan. 
Na enig overleg nam Oppo-
sitie het bod aan, waardoor 
de eindstand 3-3 werd. Bak-
kum kampioen en promo-
veert naar de 2e klasse. De 
champagne werd ontkurkt. 
Foto v.l.n.r.: Fons Vermeulen, 
Han Kemperink, Gren Note-
boom, Rob Gallenkamp, Arno 
Schlosser, Jacob Bleijendaal, 
Peter Siekerman, Bob Bakker 
(coach), Jos Zonneveld. Hans 
Mantjes ontbreekt.

Zeges bij tafeltennissers
Castricum - Het was afge-
lopen vrijdag een sportieve 
succesavond voor de tafel-
tennissers van de Castricum-
se tafeltennisvereniging. 

De drie thuisspelende teams 
boekten winst. Team 1 was 
met 8-2 SDO uit Hillegom 
de baas. Kees Houbaer (fo-
to) had de pech dat hij tij-
dens een van zijn partijen op 
matchpoint stond, maar dit 
niet kon verzilveren omdat de 
tegenstander een paar kant-
ballen produceerde die on-
houdbaar waren. Vervolgens 

Uitleg graag   
Bij het aantreden in 2014 van 
de nieuwe wethouders werd 
hen door D66 en de VVD ge-
vraagd  af te zien van een he-
le formatieplaats. Dit als ge-
baar naar de inwoners. Voor 
de VVD telde ook zwaar dat 
de gemeentelijke uitgaven be-
perkt moesten blijven. Er ston-
den forse bezuinigingen voor 
de deur en de wethouders 
hebben dit voorstel dan ook 

geaccepteerd. Kan iemand 
mij uitleggen waarom  de be-
oogde nieuwe  wethouders 
nu wél voor een hele forma-
tieplaats worden aangesteld? 
Staat Castricum er ineens fi -
nancieel zo goed voor en is dit 
ook een gebaar naar de be-
volking?  Net als de zes wet-
houders met wachtgeld die 
we gaan betalen?  
Marie Kiebert

waren de volgende en laatste 
punten ook voor Ruud Rijke-
lijkhuizen van SDO en deze 
won de partij. Team 2 zet zijn 
jacht naar de kampioenstitel 
voort en deed goede zaken 
met de winst van 9-1 tegen 
VDO uit Uithoorn. 
De volgende wedstrijd heeft 
dit team slechts drie van de 
mogelijk tien te behalen pun-
ten nodig om zich kampi-
oen te mogen noemen. Team 
3 had eenzelfde uitslag, 9-1 
tegen Tempo Team uit Am-
sterdam. Het trio bestaan-
de uit Wendy van Zilt-Wokke, 

Bart Klomp en Philip Hoge-
ma nestelt zich op de twee-
de plaats en heeft in theorie 
ook nog kans op het kampi-
oenschap. 

De laatste thuiswedstrijden 
worden vrijdag 22 april op de 
Gobatstraat 12a gespeeld.

www. .nl

www. .nl

Castricum - Het FC Castri-
cum Zoomers minitoernooi is 
op zondag 17 april op sport-
park Noord End. Het blijft al-
tijd een waar spektakel om 
die kleine mannetjes en da-
metjes te zien rennen over 
het veld. Er worden partij-
tjes gespeeld van vier tegen 
vier spelers op een achtste 
veld. Ook dit jaar zal het toer-
nooi beginnen met een defi lé, 
waarbij de spelertjes per club 
het veld op komen lopen on-
der applaus van het publiek. 
Het defi lé is om 9.30 uur. De 
prijsuitreiking zal omstreeks 
kwart over twaalf plaatsvin-
den. Het FC Castricum WEA 
Jeugdtoernooi in het week-
end van 21 (F, E en MD) en 
22 mei (D, C en MC).

Minitoernooi
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facebook.com/LijfenGezondheid

Bewegen Voeding Psyche Medisch | Zorg Uiterlijk

Keelpijn
hoe kom je er vanaf?

BURN-out

Puberteit, 
zwangerschap, 

overgang...

Kosten kankermedicijnen 
veel te hoog

SPIRITUALITEIT
ZWEVERIG?

Klik hier om de
Lijf & Gezondheid
online te lezen!

http://issuu.com/lijfengezondheid
http://www.lijfengezondheid.nl/
https://www.facebook.com/LijfenGezondheid
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Uitgeest - Vroeger speel-
den wij (we hadden geen 
schermpjes met ‘Mindcraft’  
of ‘Clash of Clans’) als kind 
‘hoogste blad’. Het spel kaar-
ten werd geschud (dat wil 
zeggen op een grote tafel ge-
gooid, en door elkaar gehus-
seld) en vervolgens in twee 
stapeltjes gedeeld. Daar-
na, eerst even ruzie maken 
wie er mocht beginnen (dat 
maakte verder niet uit, maar 
toch!), legden we steeds een 
kaart om, en wie de hoogste 
had, ‘won de slag’. 
En als beide spelers een ge-
lijke kaart omdraaiden dan 
bleven die kaarten open lig-
gen en legden we de volgen-
de kaart open. Spannend, 
plotseling kon je viér kaar-
ten winnen, en soms zelfs zes 
of acht! Bij zo’n spelletje durf 
ik wel tegen Berry Westra te 
kaarten. 
Maar bij Bridge is dat een an-
dere kwestie. Als wij woens-
dagavond de kantine van de 
FC betreden en ons loop-
briefje halen, kijken wij eerst 
tegen wie wij moeten spe-
len. Is dat tegen de lokale, 
Uitgeesterse, ‘Berry’,  dan zit 
de schrik er al goed in, nog 
vóór er één kaart is geschud 
of omgedraaid. 
Moeten wij echter spelen te-
gen de pas gepromoveer-
de B-lijners, dan halen we 
vooraf opgelucht adem. Dat 
wordt een makkie! En zo zet 
je jezelf al klem voordat het 
spelen begint. 
En toch komen beide nooit 
uit! Wonderlijk dat, waar 
kaarten gewoon kaarten zijn, 
het voor ons spelen uitmaakt 
wie die kaarten in de hand 
heeft. 

Wie geen last lijken te heb-
ben van dit fenomeen zijn 
Lea van Dommelen-Nel We-

ber. Fris van de lever kaar-
ten zij zich naar een fraaie 
derde plaats in de A-lijn. De 
hoogste score van de avond 
is voor Ans Andringa-Ria de 
Wildt, met een dikke 63% . 
Komende woensdag spelen 
wij de laatste competitiewed-
strijd van dit seizoen, eens 
even zien welk paar het min-
ste last heeft van genoemde 
projecties en gewoon ‘schijt 
heeft aan dronken naatje’.
Overigens, in september 
wordt weer de ‘Kroegen-
bridgedrive Uitgeest’ ge-
speeld. BCU-ers én thuis-
bridgers, kijk op http://kroe
genbridgeuitgeest.123websit
e.nl/ voor meer informatie en 
inschrijving.

A-lijn: 1 Ria Vessies-Aad 
Visbeen 58,68% 2 Carien Wil-
lemse-Jaap Willemse 57,99% 
3 Lea van Dommelen-Nel 
Weber 56,60%;

B-lijn: 1 Milja van den Boo-
ren-Jeanne Admiraal 58,68% 
2 Evelien Huising-Ria Weel 
54,86% 3/4 Joop de Beer-Jac 
Sintenie 53,82% 3/4 Tiny ten 
Hoeve-Aad Wijte 53,82%;

C-lijn: 1 Ans Andringa-Ria 
de Wildt 63,19% 2 Ria Bee-
rens-Riet Meijer 54,86% 3/4 
Annie Bleeker-Ina Woerden 
50,00% 3/4 Auke Hulshof-
Gonny Hulshof 50,00%;

D-lijn: 1 Riny van Wijk-Ton 
van Wijk 57,81% 2 Tineke 
de Groot-Constance Dirks 
54,69% 3 Alyne Dumas-Han 
Dumas 53,65%;

E-lijn: 1 Anneke Pel-Karel 
Romkes 62,50% 2 Wil van der 
Pol-Ank van der Eng 58,33% 
3 André Hermans-Bert van 
der Pol 53,47%;
(Paul Wijte)

        Bridgenieuws

Film Virgin Mountain 
bij De Zwaan Cultureel
Uitgeest - Op vrijdag 22 april 
is de fi lm Vrigin Mountain te 
zien in fi lmhuis de Zwaan 
Cultureel.  
De drieënveertigjarige IJs-
landse Fúsi (Gunnar Jónsson) 
woont nog bij zijn moeder. Hij 
is een beer van een kerel en 
een echte goedzak. Hij heeft 
zijn eigen veilige wereldje ge-
creëerd met vaste routines.  
Doordeweeks werkt hij als 
bagagemedewerker op het 
vliegveld. In zijn vrije tijd is hij 
een gepassioneerd model-
bouwer en speelt hij met een 
vriend de slag van El Alamein 
na op een grote maquette. 
De enige uitspatting die Fú-
si zich veroorloofd is zijn vrij-
dagse tripje naar de plaatse-
lijke Thai waar hij, in alle een-
zaamheid, zijn lievelingsge-
recht nuttigt.  Zijn over be-
schermende moeder lijkt het 
allemaal prima te vinden.  
Op een dag probeert de 
nieuwe vriend van zijn moe-
der Fúsi van haar los te we-
ken door Fúsi een linedance-
cursus aan te bieden. Aarze-

lend en onzeker besluit Fúsi 
toch te gaan kijken. Tijdens 
de cursus komt hij in con-
tact met Sjöfn, een extraverte 
vrouw. Een onwaarschijnlijk 
koppel op het eerste gezicht, 
maar wanneer zij in een die-
pe depressie belandt, blijkt 
dat ze elkaar precies kunnen 
aanvullen.
Virgin Mountain werd gere-
gisseerd door Dagur Kári die 
met deze tragikomedie de 
perfecte balans weet te vin-
den tussen humor en tra-
giek. Misschien is de fi lm een 
beetje voorspelbaar in het 
genre maar dat wordt ruim-
schoots goedgemaakt door 
het geweldige acteerwerk 
van de cast.

Toegang:  5 euro incl. een 
kopje koffi e voorafgaand aan 
de fi lm (“Vrienden”  4 euro). 
Kaarten in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij: Boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139, Uit-
geest. De zaal is open vanaf 
19.45 uur en de fi lm begint 
om 20.15 uur.

Nog enkele plaatsen 
vrij bij excursie S.U.S.

Uitgeest - De Stichting Uit-
geester Senioren organiseert 
dinsdag 26 april een excur-
sie naar Heineken Experien-
ce. Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij. Heineken Experience 
is gehuisvest in de originele 
Heineken brouwerij in Am-
sterdam en één van de meest 
indrukwekkende industriële 
rijksmonumenten in Neder-
land. 
Dinsdag 26 april. Verzame-
len om 09.30 uur op stati-
on Uitgeest. Kosten 16 eu-
ro, dit is inclusief entree en 
twee drankjes en exclusief 

reiskosten. Duur bezoek on-
geveer 1,5 uur. U dient zelf 
te zorgen voor een vervoers-
bewijs met de trein Uitgeest-
Amsterdam-Centraal en voor 
een vervoersbewijs in de 
tram. 

Vooraf opgeven is noodza-
kelijk. Informatie en opgave 
op het kantoor van de Stich-
ting Uitgeester Senioren, op 
de eerste etage van dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 
5, 1911 EA Uitgeest, telefo-
nisch: 0251 – 31 90 20 of via 
de mail: s.u.s@inter.nl.net.

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 17 
april plaats in de kerk op 
de Castricummerweg in Uit-
geest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is de heer B. van 
der Bent. 

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - Woensdag 20 
april organiseert de Stichting 
Uitgeester Senioren weer 
een fi lmmiddag, ook voor 
grootouders met kleinkinde-
ren. Gedraaid wordt een Ne-
derlands gesproken fi lm uit 
2015, geschikt voor 6 jaar 
en ouder. Wilt u weten welke 
fi lm er draait? U kunt kijken 
op de posters in dorpshuis de 
Zwaan, langskomen op het 
kantoor van de S.U.S. waar u 
een fi lmboekje in kunt kijken 
of bellen  met 0251-319020)
(In verband met de restrictie 
van de licentie van de S.U.S. 
mag men de titels van de 
fi lms hier niet noemen.)
Woensdag 20 april om 14.00 
uur. Zaal open 13.45 uur. Kos-
ten 3 euro inclusief een kop-
je koffi e/thee met een plak-
je cake in de pauze voor de 
senioren en grootouders. En-
tree 1 euro voor de kleinkin-
deren, dit is inclusief limona-
de en wat lekkers in de pau-
ze. U kunt vooraf of aan de 
zaal een kaartje kopen.

Filmmiddag SUS

Uitgeest - Uitgeester Her-
man Rasch noemt het zelf 
geen hobby, maar zegt een 
passie voor bijen te hebben. 
Thuis heeft hij een biologi-
sche imkerij. Hij vertelt erover 
donderdag 14 april tijdens 
een lezing voor de Stichting 
Uitgeester Senioren in De 
Zwaan om 09.30 uur. Tijdens 
deze interessante lezing zal 
zijn enthousiasme en kennis 
over bijen blijken. Zijn ver-
halen worden ondersteund 
door foto’s en diverse materi-
alen. Wilt u weten waar bijen 
wonen, hoe ze werken, hoe 
dat nu precies zit met de bij-
envolken en nog veel meer? 
Komt u dan naar deze boei-
ende lezing.
Donderdag 14 april om 09.30 
uur. Kosten 2 euro inclusief 
koffi e/thee in de pauze. U 
kunt aan de zaal een kaart-
je kopen.

Lezing 
over bijen

Kerkje weer open
Regio - Met één mooie zon-
dag hebben we nog geen 
lente. Toch hoopt iedereen 
dat zondag 19 april weer een 
mooie zonnige dag wordt. 
Gaat u wandelen of fi etsen 
dan kan de Hervormde Kerk 
van Krommeniedijk. een mooi 

rustpunt voor u zijn.
Van 13.00 tot 16.00 uur is de 
kerk open voor bezoek. U 
kunt geïnformeerd worden 
over het ontstaan van het 
kerkje en andere bijzonder-
heden of gewoon genieten 
van de rust en stilte.



Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De Populierenlaan is voorzien van nieuwe bestrating. Ook heeft men de groen-
stroken ingezaaid met diversen bloemen zoals krokussen en narcissen. Nu is het de tijd om 
deze te ‘oogsten, een prachtig gezicht. Foto en tekst: Ger Bus

De column van Monique.....

Puur natuur is mooi maar op een bepaalde leeftijd is een beetje hulp uit een potje best pret-
tig. Ik gebruik ‘s ochtends en ‘s avonds verschillende crèmetjes. Nou schijnt dat onzin te zijn 
want je huid weet heus niet of het dag of nacht is. Om het craquelé effect tegen te gaan, 
kocht ik crèmes van rond de 20 euro. Tegenwoordig ben ik daar makkelijker in want bij die 
supermarkt waar alles schijnt te lukken, verkopen ze crèmes van 3 euro en die scoort vol-
gens de Consumentenbond ook nog eens het best. Er is een test geweest waarbij vrouwen 
wekenlang smeerden terwijl ze geen flauwe notie hadden wat voor smurrie ze op hun smoel-
tje kalkten. Het kwam uit potjes van zowel dure als minder dure merken. Alleen de geur valt 
wel eens tegen en geur is niet geheel onbelangrijk. Van een prijzig potje nachtcrème ging ik 
bijna vlak van de walm die zich razendsnel van badkamer naar slaapkamer verspreidde. Een 
regelrechte lovekiller. Via reclames worden we verleid crèmes te kopen waar zaken in zit-
ten die verjonging bewerkstelligen. Men haalt alles uit de kast om een product zo interes-
sant mogelijk te maken. Zo geeft de belofte als ‘99% parabenen-vrij’ wel even een adrenali-
nestootje en denk je good gracious me, dit product heeft mij zojuist behoed voor iets vrese-
lijks! Parabenen IEWW die moet je niet willen. Die ene procent parabeen neem ik maar voor 
lief, daar zul je hopelijk niet meteen van neervallen. Maar net bekomen van de shock, kom 
je  erachter dat parabenen slechts conserveermiddelen zijn. Hypo-allergeen is ook zo’n kreet 
die impliceert dat de kans op allergische reacties klein is. Ja duh, als de kans groot was dan 
zou men het product niet op de markt brengen. Misleidende en slimme marketing waar je 
haast met open ogen intrapt. Nou heb ik een zwager die ooit als aankomend biochemicus 
onderzoekjes deed in de cosmetica branche en tot de conclusie kwam dat deze slimme cos-
meticafabrikanten ook nog eens volume goochelaars zijn. Bekijkt u de bodem van het pot-
je maar goed en u begrijpt z’n punt. Zijn leukste uitspraak was dat je kan smeren wat je wilt 
maar dat het te vergelijken valt met een helicopter die boven een kapotte brug vliegt en een 
lading spijkers, bouten en moeren laat vallen in de verwachting dat de brug dan wel gerepa-
reerd is. Mijn huisarts schreef laatst in de krant wat je niet in je mond stopt, smeer je ook niet 
op je huid en minder douchen zou ook een stuk helpen. In die eerste stelling kan ik mij vin-
den maar de tweede daar ben ik niet van. Na een ochtenddouche kan ik mijn parabeenvrije 
leven net weer een beetje aan.

Monique Teeling

Parabenen

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

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

Dé

Dé

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

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

Dé

Jaarlijkse parochiedag 
voor zieken en ouderen
Uitgeest - Op woensdag 
18 mei wordt in dorphuis de 
Zwaan aan de Middelweg de 
jaarlijkse parochiedag voor 
zieken en ouderen gehou-
den, georganiseerd door de 
ziekenbezoekgroep van de 
parochie o.l.v. Geboorte. Al-
le zieken en ouderen nodigt 
men uit deze dag met elkaar 
te vieren.
Vele verkeren in een levens-
fase waarin de dagen soms 
zwaar kunnen zijn door af-
hankelijkheid, eenzaamheid, 
of verlies van een dierbare. 
De organisatoren willen er 
een gezellige dag van maken 
en u extra verwennen.
De dag wordt om 10 uur be-
gonnen met koffie en ge-
bak, daarna een Eucharistie-

viering m.m.v. het gemeng-
de koor de Cantorij en de zie-
kenzalving voor extra kracht 
in het leven. Hierna is er een 
gezellig samenzijn met een 
hapje en een drankje en tus-
sen de middag een broodje 
kroket. Deze dag wordt rond 
14.00 uur afgesloten met een 
tientje van de rozenkrans en 
een Maria lied.
 
Als u bij deze dag aanwe-
zig wilt zijn, geeft u zich dan 
op voor 9 mei bij: mevrouw 
A. Kager, tel. 075-6878618; 
mevrouw T. Deijle, tel. 0251-
311584; mevrouw W. Groot, 
tel. 0251-821730; mevrouw C. 
de Leeuw, tel. 0251-314285 
of mevrouw B. Meester, tel. 
0251-831903.

Wereldmuziek en 
cabaret bij Open Podium
Uitgeest - Ook zaterdag 23 
april is er weer een grote ver-
scheidenheid van optredens 
bij het Open Podium bij De 
Zwaan Cultureel.
Wat te denken van Hangvolk: 
Iers en Nederlandse “zilte –
zeeblues” melange met zang, 
gitaar, trekzak, accordeon en 
contrabas.
Of OZN: wereldmuziek uit 
o.a. de Balkan, Israel, met vi-
ool, klarinet, accordeon, bas 
en slagwerk. En wat te den-
ken van Lonny’s Holiday, Folk 
met zang, git. dobro, banjo.
Dan hebben we nog Ditis-
watutis, Nederlandstalig met 
een nieuw programma van 
liedjes die raken aan de na-
tuurbeleving, met zang, bas 
en gitaar.
Verder met Columbiaanse 
volksmuziek van Juan No-

guera & Fatima,  Colombi-
aanse volksmuziek, zang, gi-
taar, keyboard en percussie.
En niet te vergeten Maus 
Koster, student aan de the-
ateropleiding in Amsterdam, 
speelt samen met een pia-
nist een greep uit zijn nieu-
we kleinkunstprogramma 
‘Wachten tot het breekt’.
En last but not least: Benja-
min van der Velde (foto), ca-
baret. Hij heeft in maart 2016 
(tot zijn grote schrik) het Grif-
fioen/Zuidplein Cabaret Fes-
tival gewonnen. 
Dit alles kunt u meemaken 
op zaterdag 23 april in De 
Zwaan. De zaal is open vanaf 
20.15 uur, de optredens be-
ginnen om 20.30 uur. De toe-
gang is als altijd gratis! Meer 
informatie www.dezwaancul-
tureel.nl.
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Jongens Visser ‘t Hooft winnaar
Castricum - Woensdag 6 april werden de jongens van de Visser ‘t Hooftschool de winnaars 
van het Rabobank Schoolvoetbaltoernooi 2016. In een spannende fi nale werd De Klimop ver-
slagen met 1-0. De derde plaats was voor de Paulusschool. Zij wonnen met 5-1 van Sokker-
wei 2, die daarmee de vierde plaats behaalde. De Paulusschool mocht tevens de prijs voor de 
meest sportieve school en de prijs voor het mooiste spandoek in ontvangst nemen.

Adviesraad voor brede 
sociale adviezen

Castricum - De gemeente 
heeft op 1 januari de Advies-
raad Sociaal Domein Cas-
tricum ingesteld. De Wmo-
raad en het Cliëntenplatform 
Castricum zijn opgegaan in 
de brede adviesraad soci-
aal domein. De adviesraad 
kan zich buigen over soci-
ale (beleids)ontwikkelingen 
in de gemeente op het ge-
bied van zorg, welzijn, jeugd, 
werk en inkomen. Daar kan 
ze gevraagd én ongevraagd 
advies over uitbrengen. Als 
het nodig is, kan een advies-
raad voor een onderwerp een 
werkgroep aanwijzen om een 

advies voor te bereiden, extra 
informatie bij de achterban 
op te halen, of een beroep te 
doen op een ondersteunen-
de beleidsambtenaar. Deze 
nieuwe werkwijze is vastge-
legd in de ‘verordening ad-
viesraad sociaal domein’ die 
op 11 februari is vastgesteld 
door de gemeenteraad. De 
adviesraad staat onder voor-
zitterschap van Rita Springer. 
De leden hebben zitting voor 
een periode van vier jaar. De 
adviesraad is te bereiken via 
wmoraad@castricum.nl of 
via ambtelijk secretaris Ma-
rijn Korver, tel. 140251.

Samenwerking tussen 
Springplank en Boogaert
Castricum - Elke dinsdag-
ochtend vragen de kinderen 
van de Springplank of ze die 
dag weer op bezoek gaan bij 
de oma¹s van de Boogaert.
Sinds januari van dit jaar is 
er een samenwerking tussen 
de Springplank en Ontmoe-
tingscentrum de Boogaert 
waarbij de peuters een keer 
in de twee weken samen met 
de ouderen bewegen. Dit ge-
beurt in de vorm van liedjes, 
spelletjes en andere activitei-

ten van vroeger en nu. Voor 
zowel de peuters als de ou-
deren is dit contact een wel-
kome verrijking; de ouderen 
genieten van het spel en het 
contact met de peuters ter-
wijl de peuters op hun beurt 
kennismaken met liedjes en 
spelletjes van vroeger. De-
ze samenwerking is opgezet 
onder begeleiding van buurt-
sportcoach Ron Gravemaker 
van Sport Service Kennemer-
land.

,,Zo eert gemeente 
gedachtegoed Cruijff”

Castricum - Overal in Neder-
land zijn voetballiefhebbers 
bezig de grote meester te 
herdenken. De Cruijff Foun-
dation heeft ondertussen tal-
loze Cruijff courts aangelegd 
waar kinderen aan het voet-
ballen zijn. Michel Dalmolen 
is daar blij mee. Hij vertelt: 
,,Laat de kinderen voetballen, 
iedere dag van Betondorp tot 
de kleinste gemeente in Ken-
nemerland. De Cruijff revolu-

tie is in volle gang, behalve in 
een deel van deze gemeente, 
in vlek H. Hier was een gro-
te groep kinderen iedere dag 
aan het voetballen op een 
grasveld naast het speeltuin-
tje. De gemeente heeft de-
ze Cruijff-in-de-dop-volge-
lingen beloond door dit gras-
veldje te laten beplanten met 
talloze struiken. Daar gaat de 
redding van het Nederlandse 
voetbal.”

Cowboys en indianen
Akersloot - Van dinsdag 23 
tot en met 26 augustus zul-
len cowboys en indianen het 
veldje aan de Roemersdijk 
volbouwen voor de twintigste 
editie van timmerdorp. Bijna 
driehonderd kinderen heb-
ben zich afgelopen woens-
dag aangemeld. Ze zijn al-
weer druk bezig met het ma-
ken van groepjes, bouwplan-
nen en andere ideeën en ook 
de organisatie heeft al veel 
ideeën en plannen met el-
kaar gedeeld. In tegenstel-

ling tot andere jaren, start 
timmerdorp dit jaar op dins-
dag en eindigt het op vrij-
dag. Hierdoor vindt de bon-
te avond ook een dag eer-
der plaats, op donderdag-
avond 25 augustus. Hiervoor 
wordt gezocht naar mop-
pentappers, dansers, toneel-
sterren, playbackers, oftewel 
jong Akersloots talent. Op-
geven kan via timmerdorpa-
kersloot@hotmail.com. Voor 
meer informatie: www.tim-
merdorpakersloot.nl. 

Croonenburg kampioen!
Castricum - Afgelopen za-
terdag moesten de volley-
balmeiden tegen de num-
mer twee van de competi-

tie: Zaanstad. Als zij drie sets 
wonnen, zouden zij al kam-
pioen zijn, terwijl de com-
petitie nog niet ten einde is. 

De meiden waren zenuw-
achtig en begonnen slecht 
met een achterstand van 
10-0. Maar al snel werd het 
19-19 en werd er punt voor 
punt geknokt om de eerste 
set binnen te halen. Met 25-
20 wonnen ze de eerste set. 
Ook de tweede set werd bin-
nengehaald en toen volgde 
de derde set: als ze die zou-
den winnen, werden ze kam-
pioen. De druk werd te hoog 
en er werd verloren met 21-
25. De vierde en laatste set 
was nog de enige kans om 
in deze wedstrijd kampioen 
te worden. Het leek wel of 
de meiden vleugels kregen, 
want de tegenstander kwam 
er niet meer aan te pas en de 
meiden wonnen met 25-15.

Akersloot - Henk Verdonk 
junior is andermaal niet 
verrassend winnaar ge-
worden in Akersloot van 
de wekelijkse wedstrijd 
om de KPB-mountainbik-
ecup. Op het steeds mooi-
er wordende mountain-
bikeparcours op sport-
complex de Cloppenburgh 
waren enkele zwaarge-
wichten in het nadeel. 

Op een stukje van ongeveer 
vijftig meter, dat nog niet ge-
heel geprepareerd was, wa-
ren de lichtgewichten dui-
delijk in het voordeel. Onder 
hen latere winnaar Henk Ver-
donk junior. Ook broer Wim 
en de winnares bij de da-
mes Femke Mossinkhoff be-
hoorden tot die categorie. 
Zelfs de veteraan thuisrij-
der Piet Veldt verteerde het 
stuk strand met het groot-
ste gemak. Met meer moei-
te, zacht uitgedrukt, verging 
het zwaargewicht Henk Lou-
we uit Alkmaar. Ook Wilfred 
Knegt moest alle bijzetten om 
de derde plek te pakken.

Verdonk sterkste
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Castricum - In maart heb-
ben 61 kandidaten hun 
zwemdiploma behaald in De 
Witte brug. Het A-diploma is 
binnen voor Meike Brands, 
Anouk Buur, Bo Dekker, Zoey 
Dijkstra, Isa Groot, Jurre de 
Groot, Loes Hes, Fleur Hooi-
sma, Ino Hoving, Aernout van 
Kleef, Fenne Kok, Elise Liama, 
Anouk Lucassen, Ashley Mc-
Donald, Nova Nijman, Vig-
go van Saase, Emma Schoorl, 
Silvan Tielemans, Florine van 
Til, Jet Verhoogt, Sofie Weel, 
Britt Wieringa en Tika de Wit 
Het B-diploma is behaald 
door Noah Bakker, Tim Bal-
tus, Boet Beentjes, Eliza Ber-
ger, Tijs Brakenhoff, Domi-
nic Chovet, Jacky Esser, Jelte 
Heeres, Mik te Hennepe, Jim 
Luttikhuizen, Thijs Mossing 
Holsteijn, Mette Oudejans, 
Gilles van Pel, Keano Plas-
meyer, Sem Schneiders, Ole 
Snuif, Dinand van Sprang, 
Ravi Tuijn, Suus Visser, Luca 
Weijsters en Jelle Zwikker.
Voor Jip-diploma 1 deed Ni-
na Sofie Touber erg haar 
best, terwijl Lena Deen, Ro-
gier Dekker, Jill de Ruijter, 
Fenna Twisk en Bram Ver-
meulen Modder alles lieten 
zien voor Jip-diploma 2.
Het C-diploma is voor Jerk 
Driessen, Douwe Honhoff, 
Mirte Hoornsman, Delores 
Kloos, Anouk van Loo, Mi-
chiel Meijer, Casper Metse-
laar, Kevin Monteban, Sem 
Nooij, Stef Spil en Paul Wör-
mann. 

Afzwemmers

‘Eerste Gitaristen 
Huiskamerconcert’

Castricum - Zondagoch-
tend vond in een volgepakte 
huiskamer aan de Stations-
weg het ‘Eerste Castricumse 
Gitaristen Huiskamerconcert’ 
plaats. Gitaardocent Boude-
wijn Groenhuijzen, bekend in 
theaterkringen van onder an-
dere Soldaat van Oranje en 
Andre van Duin, bracht met 
vijftien gitaarleerlingen hun 
favoriete muziek voor zo’n 
vijftig muziekliefhebbers ten 
gehore. Het publiek kreeg 

popmuziek voorgeschoteld 
van onder andere The White 
Stripes en Ed Sheeran, fin-
gerstyle-muziek van Harry 
Sacksioni en een jazzarran-
gement voor twee contra-
bassen. Daarnaast kwamen 
ook klassieke gitaarmuziek 
en kinderliedjes voorbij. Van-
wege de vele positieve reac-
ties van de luisteraars en de 
muzikanten zelf lijkt een half-
jaarlijks terugkerende traditie 
te zijn ingeluid. 

Helios speelt gelijk: 13-13
Castricum - Het eerste team 
van Helios moest zondag 10 
april thuis aantreden tegen 
OZC uit Rotterdam. 

In het achterhoofd speelde 
mee dat deze korfbalwed-
strijd gewonnen moest wor-
den om lijfsbehoud in de 
tweede klasse nog veilig te 

kunnen stellen. OZC wist in 
de laatste minuut een gelijk-
spel binnen te slepen. Na de 
wedstrijd heerste er een ge-
voel van teleurstelling bij de 
13-13 eindstand. 

Volgende week hoopt Helios 
op een stunt tegen midden-
moter Refleks uit Zoetermeer.

Akersloot - In een spannen-
de finale heeft Rob Overdijk 
de titel gepakt in de gewes-
telijk finale bandstoten klein 
2e klasse. Overdijk, die bil-
jart in Velsen, was in de slot-
partij de baas over de zeer 
sterke speler van het dis-
trict West-Friesland, Stel-
tenpool uit Zwaag. Over-
dijk moest winnen om de ti-
tel in de wacht te slepen en 
dat deed hij vol overtuiging. 
Met een mooie serie van 29 
caramboles opende hij de-
ze partij en liep zijn tegen-
stander gelijk achter de fei-
ten aan. In achttien beur-
ten maakte Overdijk de partij 
uit en won uiteindelijk de ti-
tel. Hij plaatste zich daarmee 
voor het Nederlands kampi-
oenschap dat van 20 tot en 
met 22 mei wordt gehouden 
in Oegstgeest. Jh. Berg uit 
Bakkum eindigde op de vijf-
de plaats. De organisatie was 
in handen van BV Aker `97 
met assistentie van het arbi-
terskorps van het district. 

Rob Overdijk 
wint de titel

CSV/Meervogels sluit 
fantastisch seizoen af

Castricum - Zaterdagavond 
speelden de handbalmannen 
van CSV/Meervogels hun 
laatste binnenwedstrijd van 
het seizoen. Na een seizoen 
met veel verrassingen en 
mooie overwinningen, was 
het de bedoeling om dit sei-
zoen mooi af te sluiten tegen 
de laatste tegenstander E&O 
uit Emmen. CSV/Meervo-
gels, dat voor het begin van 
de wedstrijd nog op de vier-
de plek stond, had zelfs nog 
een kans om in het laatste 
speelweekend op de tweede 
plek te komen staan. Het eni-
ge wat hiervoor nodig was, 
was een overwinning tegen 
de nummer elf E&O en zou-
den de nummers twee en 
drie moeten verliezen. 
De jonge groep jongens uit 
Emmen hadden duidelijk niet 
voor niks twee uur gereden 
om daarna weer puntloos 
in de auto te stappen. Rust-
stand van 14-12. In de twee-
de helft moest dan ook dui-

delijk het verschil gemaakt 
worden.
In een kwartier tijd was de 
stand 21-14 voor de thuis-
ploeg geworden en leek de 
wedstrijd gespeeld. Alleen 
werd hier door de gasten an-
ders over gedacht. De mo-
tor ging bij de thuisploeg nog 
een versnelling hoger en tik-
te de laatste minuten van dit 
binnenseizoen weg met nog 
mooi handbal ook. De stand 
kwam zelfs nog in tien minu-
ten tijd op de grootste mar-
ge van de avond en werd ook 
de laatste wedstrijd gewon-
nen met 29-21. De nummers 
twee en drie wisten ook te 
winnen dit weekend en mede 
daardoor mist CSV/Meervo-
gels op een punt na promo-
tie naar de eerste divisie. Na-
tuurlijk is dat zuur maar om 
op een gedeeld derde plaats 
te eindigen, na vorig seizoen 
te zijn gepromoveerd van-
uit de hoofdklasse, is dat een 
prachtig resultaat. 

Kinderen voor KiKa
Limmen - Woensdag, 13 
april, komen alle kinderen 
van basisschool Het Kleuren-
orkest in actie voor KiKa. De 
juf van groep 3-4 Ylona van 
der Stel doet komende zomer 
mee aan de Giro di KiKa; een 
fietstocht van zes dagen door 
de Italiaanse Dolomieten om 
geld op te halen voor KiKa. 
De 120 kinderen van haar 
school rennen zo veel moge-
lijk rondjes en halen hiermee 
geld op voor de actie van juf 
Ylona.   
Van der Stel’s zusje Lyanne 
kreeg op haar zevende een 
hersentumor. Een heftige pe-
riode voor het hele gezin. Ly-
anne overleefde, maar kampt 
tot op de dag van vandaag 
met de gevolgen van de ziek-
teperiode. Voor de Alkmaar-
se Van der Stel de aanleiding 

om in actie te komen. Haar 
drive en inzet inspireerde een 
roeiteam wat in mei de Elf-
stedentocht gaat roeien. Zij 
daagden haar uit om de Elf-
stedentocht tegelijk met hen 
te fietsen en sneller binnen te 
zijn dan de roeiers, eveneens 
met als doel zo veel mogelijk 
geld op te halen voor Van der 
Stel’s strijd tegen kinderkan-
ker.

Van der Stel: “We kunnen sa-
men kinderenkanker de we-
reld uit helpen. Ik fiets en de 
kinderen rennen. Een mooi 
gebaar waar ik kippenvel kan 
krijg. Kinderen rennen voor 
kinderen. Wauw!”
De sponsorloop vindt plaats 
van 8.30 tot ca. 10.30 uur op 
het voetbalveld  op de Dam-
pegheestlaan 2. 

Lente breekt los
Castricum - Het is overal te 
zien in de natuur, de lente is 
in volle gang en Castricum 
wordt groener en groener. 
Claudia Prins maakte de-

ze foto nabij Johanna’s Hof. 
Te zien is een tak die de eer-
ste bladeren onthult, Claudia 
vermoedt dat het om een es-
doorn gaat. 
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FC Uitgeest geeft galavoorstelling
Uitgeest - Het theater was 
goed gevuld, het podium 
in de vorm van een groene 
grasmat lag er netjes bij, de 
zon scheen uitbundig en ver-
schillende acteurs in het the-
atergezelschap dat de bui-
tenvoorstelling opvoerde wa-
ren in goede vorm. Ingredi-
enten voor een mooie show 
en dat werd het. Met een 
klinkende 6-1 overwinning 
werd het arme Kolping Boys 
naar Alkmaar teruggestuurd. 
Daarmee liet de thuisclub 
niet voor het eerst dit seizoen 
zien dat het over veel kwali-
teiten beschikt. Wisselvallig-
heid in het acteerwerk zorg-
de er echter dit seizoen te 
vaak voor dat diverse voor-
stellingen op een mislukking 
uitliepen. Daardoor staat het 
team van interim trainer Rene 
van Marsbergen weliswaar 
op een keurige vierde plaats 
maar is er ook de vraag “wat 
als er wat constanter was ge-
presteerd?”. “Als” telt echter 
niet in sport.
FC Uitgeest kon zondag weer 
beschikken over topscorer 
Lester Half en de van een 
blessure teruggekeerde Jorn 
Brouwer die zijn rentree vier-
de met een puike wedstrijd. 
De thuisclub startte voortva-
rend en wist al in de 5e mi-
nuut op voorsprong te ko-
men. Op de rand zestien pro-
beerde Mike Olgers het maar 
eens met een afstandsschot. 
Keeper de Vries werd daar-
door eigenlijk verrast. 1-0. De 
voorsprong kon intact blij-
ven omdat keeper Sven Ko-
ning vandaag besloten had 
een hoofdrol op te eisen. Na 
klungelig balverlies van Joost 
de Jong wist hij met een goe-
de reactie spits Cappai van 
scoren af te houden. Even la-
ter lukte het FCU wel om te 
scoren. Een mooie aanval 

eindigde bij Lester Half die 
niet aarzelde en keeper de 
Vries het nakijken gaf. 2-0. 
Toch leken de Alkmaarders in 
de 23e minuut terug te keren 
in de wedstrijd. Spits Cap-
pai kon vrijwel ongehinderd 
oprukken naar het doel. Dit-
maal was Sven Koning kans-
loos. 2-1. 
Vijf minuten later was het 
wederom Sven Koning die de 
gelijkmaker voorkwam. Ook 
nu weer was hij de alleen op 
hem afkomende Cappai de 
baas. Vlak voor rust bracht 
FCU  de marge weer op twee. 
Een fraaie actie van een an-
dere hoofdrolspeler, namelijk 
Jorn Brouwer, bracht de bal 
bij Lester Half die maar weer 
eens aantoonde een koe-
le spits te zijn. 3-1. Het was 
daarna Kolping Boys zelf dat 
zich in de eigen voet schoot. 
Een domme reactie van aan-
voerder Doesburg op een 
scheidsrechterlijke beslissing 
van scheidsrechter de Groot, 
namelijk een duwende bewe-
ging tegen de arbiter, kwam 
hem volkomen terecht op di-
rect rood te staan. 
Nog voor rust profiteerde FC 
Uitgeest. Jorn Brouwer kon 
in de 44e minuut na wat ge-
hannes van Kolping Boys de 
bal eenvoudig binnen tikken. 
4-1.
De tweede helft gaf een op-
permachtig FC Uitgeest te 
zien dat het publiek nog wist 
te vermaken met twee goals. 
Eerst was het Jorn Brouwer 
die in de 48e minuut aan 
het eindpunt stond van een 
mooie aanval (5-1) waarna 
Ruud Koedijk met een fraaie 
treffer in de 80e minuut de 
eindstand bepaalde op 6-1. 
Na afloop van de voorstelling 
was er een klaterend applaus 
en keerde het publiek met 
een tevreden gevoel huis-

waarts. Zondag 24 april uit 
bij SVW’27 wordt de tour ver-
volgd. Hopelijk weer met een 
verrukkelijke uitvoering. (De 
Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, uit 
den Boogaard (62e Tho-
mas Sinnige), Vrouwe, 
Emiel Sinnige, de Jong, de 
Wit, Brouwer (64e Idema), 
Olgers (54e Duijn), Koe-
dijk, Smit, Half.

Programma FC Uitgeest
Woensdag 13 april Senioren:
Koedijk 8-FC Uitgeest 4 20:00
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-DEM MB1 19:00

Vrijdag 15 april Senioren 35+
DEM 35+ 1 -ZVVO Sandow 35+1 20:00
FC Uitgeest 35+ 1-T
errasvogels 35+1 20:00
Terrasvogels 35+1-
ZVVO Sandow 35+1 20:25
FC Uitgeest 35+1-DEM 35+1 20:25
ZVVO Sandow 35+1-
FC Uitgeest 35+1 20:50
Terrasvogels 35+1-DEM 35+1 20:50
FC Uitgeest 35+2 
toernooi bij Sporting Krommenie 20:00

Zaterdag 16 april Junioren
Sporting Krommenie B1-
FC Uitgeest B2 15:00
FC Uitgeest B3-Reiger Boys B4 10:15
FC Uitgeest B4-Foresters de B6 12:45
FC Uitgeest B5-Haarlem-
Kennemerland B1 14:30
FC Uitgeest C1-ZOB C1 12:30
Foresters de C3-FC Uitgeest C2 13:15
Kolping Boys C4-FC Uitgeest C3 13:15
FC Uitgeest C4-
Sporting Krommenie C4 14:30
Kolping Boys C7-FC Uitgeest C5 13:15
FC Uitgeest C6-SVA C4 14:30
FC Uitgeest C7-Vitesse 22 C5 14:30
Meisjes:
Castricum MB1-FC Uitgeest MB1 12:30
FC Uitgeest MB2-BOL MB1 12:30
FC Uitgeest MB3-Marken MB1 14:30
Winkel MC1-FC Uitgeest MC1 12:00
Beemster MC1-FC Uitgeest MC2 14:00
FC Uitgeest MD1-Castricum MD1 11:00
Haarlem-Kennemerland ME1-
FC Uitgeest ME1 11:00
FC Uitgeest ME2-ADO ‘20 ME1 11:30
Pupillen:
Zeevogels D1-FC Uitgeest D1 10:30
Fortuna Wormerv. D3-
FC Uitgeest D2 08:45
FC Uitgeest D3-WSV 30 D2 12:30
HSV D5-FC Uitgeest D4 12:30
FC Uitgeest D5-ODIN 59 D4 11:00

FC Uitgeest D6-
Hercules Zaandam sc D3 13:00
FC Uitgeest D7-Castricum D4 09:00
Zouaven De E1-FC Uitgeest E1 10:15
SVA E2-FC Uitgeest E2 08:30
FC Uitgeest E3-Meervogels 31 E1 10:15
ODIN 59 E5-FC Uitgeest E4 11:00
FC Uitgeest E5-SVA E3 10:15
FC Uitgeest E6-Limmen E2 10:15
FC Uitgeest E7-ODIN 59 E8 11:30
FC Uitgeest E8-Foresters de E7 10:15
FC Uitgeest E9-Westzaan E3 11:30
FC Uitgeest E10-Castricum E7 11:30
FC Uitgeest E11-Kennemers E7 09:00
Blauw Wit (W) E2-FC Uitgeest E12 09:30
ADO ‘20 F1-FC Uitgeest F1 09:15
Volendam (rkav) F6-FC Uitgeest F2 09:00
Castricum F2-FC Uitgeest F4 10:00
FC Uitgeest F5-Jong Holland F5 09:00
FC Uitgeest F6-Foresters de F7 09:00
Dynamo F2-FC Uitgeest F7 09:30
FC Uitgeest F8-DEM F11 09:00
FC Uitgeest F9-Zaanlandia F6 09:00
ODIN 59 F9-FC Uitgeest F10 09:00
RKAVIC F9-FC Uitgeest F11 09:00
G-team:
HBC G1-FC Uitgeest G1 09:50

Zondag 17 april
Senioren:
Alkm. Boys 2-FC Uitgeest 3 11:30
DSS 3-FC Uitgeest 4  13:00
FC Uitgeest 5-Dynamo 3 13:30
FC Uitgeest 6-Egmondia 2 13:00
FC Uitgeest 7-Koedijk 8 10:30
FC Uitgeest 8-Spaarnwoude 5 10:30
Zeevogels 3-FC Uitgeest 9 11:00
Saenden 3-FC Uitgeest 11  14:30
Zaanlandia 4-FC Uitgeest 12 10:00
Dames:
HSV VR1 -FC Uitgeest VR1 12:00
A-junioren:
Westfriezen A1 -FC Uitgeest A1  11:45
Nieuwe Niedorp A2 -FC Uitgeest A2  10:00
MiniPupillen:
FC Uitgeest MP1 Mini Zoomers 
Toernooi bij FC Castricum 09:30
FC Uitgeest MP2 Mini Zoomers
Toernooi bij FC Castricum 09:30
FC Uitgeest MP3 Mini Zoomers 
Toernooi bij FC Castricum 09:30

De jury had het er vandaag 
maar knap lastig mee. 
Vaststellen wie aan de kant 
van de FCU de “man of 
the match” moest worden. 
Kandidaten genoeg. Toch 
was men unaniem, name-
lijk keeper Sven Koning. 
Op belangrijke momenten 
in de eerste helft verrichtte 
hij een drietal cruciale red-
dingen. Dat werd hoog ge-
waardeerd en dus mocht 
hij zich na afloop Bak-
kum en Krookspeler van 
de wedstrijd noemen. Sven 
gefeliciteerd.

Bakkum en 
Krookspeler

Scheidsrechter debet aan puntverlies FC Uitgeest Vrouwen 1
Uitgeest - FC Uitgeest Vrou-
wen 1 heeft wederom ge-
lijk gespeeld tegen Alcmaria 
Victrix. 
De heenwedstrijd werd door 
de scheidsrechter van Alc-
maria beïnvloed door veel te 
vroeg af te fluiten. In de te-
rugwedstrijd in Uitgeest be-
sloot de scheidsrechter een 
penalty, die in de 85e minuut 
feilloos binnen geschoten 
werd door Anouk de Goede, 
af te keuren wegens te vroeg 
inlopen van een FC Uitgeest 
speelster en vervolgens een 
indirecte vrije trap tegen FC 
Uitgeest te geven in plaats 

van de penalty opnieuw te la-
ten nemen.
Uitgeest begon de wedstrijd 
voortvarend. Na 4 minuten 
stond er al 2-0 op het sco-
re bord. Bo Smit en Daniel-
le Kortekaas tekenden voor 
deze vroege treffers. Uitgeest 
speelde het daaropvolgende 
half uur Alcmaria helemaal 
zoek maar verzuimde de kan-
sen om te zetten in goals. 
Een verkeerde keuze in de 
opbouw zorgde voor het eer-
ste schot van Alcmaria op het 
doel maar de 2-1 was wel 
een feit. Direct daarna kreeg 
Uitgeest een penalty die door 

Roxanne Kortekaas gemist 
werd.
Vlak na rust scoorde Alcma-
ria een prachtige goal na een 
misverstand in de Uitgees-
ter defensie, 2-2. FC Uitgeest 
bleef aandringen maar net 
als in de eerste helft werden 
de legio kansen niet omgezet 
in een doelpunt. Des te zuur-
der was het dat de vlak voor 
tijd binnen geschoten penal-
ty ten onrechte werd afge-
keurd.
Komende week speelt FC Uit-
geest tegen de directe con-
current voor de titel HSV. Bij 
verlies van HSV ligt, als ge-

volg van dit puntverlies tegen 
Alcmaria, de titelstrijd geheel 
open.

Woman of the match: Ivana 
Zeeuw. Niet foutloos maar wel 
vol overgave



35+ voetbal bij FC Uitgeest
Uitgeest - 35-plus voetbal! 
Gewoon lekker ontspannen 
een potje voetbal op de vrij-
dagavond. Bij FC Uitgeest is 
dit sinds kort mogelijk en ne-
men twee teams deel aan de 
voorjaarsreeks van de 35+  
competitie en de mannen 
vinden  het leuk. De voet-
balschoenen zijn weer uit 
de kast gehaald en zo spe-
len ze een gezellig potje 7 te-
gen 7 op een half (kunstgras)
veld. Gezelligheid staat voor-
op maar we mogen ook con-
stateren dat de voetbalkwali-
teit er per maand op vooruit 
gaat, maar vooralsnog hoeft 
de selectie nog niet te vre-

zen voor wat betreft hun ba-
sisplaatsen.
Komende vrijdag 15 april is 
FC Uitgeest 35+ team 1 gast-
heer voor de overige deelne-
mers. In een toernooivorm 
worden wedstrijdjes ge-
speeld op een half kunstgras-
veld. Op een avond speelt elk 
team drie wedstrijdjes van 20 
minuten. 

Heeft u ook belangstelling 
voor het 35+ of 45+ voetbal 
kom dan komende vrijdag-
avond 15 april eens kijken 
op het sportpark van FC Uit-
geest. De eerste wedstrijden 
beginnen om 20.00 uur.

Uitgeest - Team 2 van Ta-
feltennisvereniging Uitgeest 
speelde vorige week tegen 
TSTZ Haarlem 8. Haarlem 
was een sterke tegenstander. 
René van Buren maakte het 
eerste puntje voor Uitgeest, 
hij speelde sterk deze avond, 
maar het is tijd om de rub-

bers te vervangen. Hij won 
één enkel en samen met Bil-
ly Fatels de dubbel. Billy werd 
weliswaar in zijn eerste par-
tij van de tafel gemept, maar 
zorgde er wel voor dat hij zijn 
andere twee wist te winnen. 
Thom van Son is de gouden 
invaller van het seizoen voor 

     Tafeltennisnieuws
Team 2. Met stalen zenuwen 
wist hij van twee verloren 
games terug te komen en 3-2 
te winnen. Zijn laatste partij 
wist hij met gemak te winnen. 
Team 2 won met 6-4.

Team 4 speelde tegen Rijsen-
hout 3 dat de directe con-
current voor plek 1 was. Rji-
senhout begon sterk door 
de eerste drie enkels en de 
dubbel te winnen. Antoine 
van der Spek wist één punt 
te veroveren, net als Erik van 
Breukelen en daar bleef het 
helaas bij. Het team keerde 
met een 8-2 nederlaag terug 
naar Uitgeest. Team 4 staat 
nu gedeeld tweede met de 
aardbeien van Rapidity 13.

Team 1 speelde helaas met 
één man minder tegen AM-
VJ 1 in Amstelveen. Tafel-
tennisfanaat Henk Spoelstra 
wist twee van de drie keer te 
overtuigen en zorgde voor de 
twee punten in de einduit-
slag. Bijna won hij zijn der-
de partij, maar deze ging in 
de vijfde en laatste game 
met 11-9 verloren. Victor 
Tchernov, het Russische side-
spinkanon, had ook bijna een 
punt bijgedragen, ook dit liep 
hij helaas in de vijfde game 
met 13-11 mis. 8-2 voor AM-
VJ 1 uit Amstelveen. 

Team 3 moest tegen Rapidity 
7 uit Beverwijk. Het is uiterst 
spannend onderling omdat 
beide teams vechten tegen 
de degradatie. Nico Baltus 
(foto) verraste vriend en vij-
and en wist zijn eerste enkel 
van dit seizoen overtuigend 
te winnen. Ieder punt is van-
af nu héél belangrijk. Nadat 
Jelle van Werkhoven en Den-
nis Janssen beide hun eer-
ste enkel van de avond en de 
dubbel verloren, kwamen ze 
op gang en hebben de rest 
weten te verslaan. De eind-
uitslag 5-5. Rapidity ligt in 
de poule één puntje voor op 
Uitgeest, spannend dus. (Bil-
ly Fatels)

Uitgeest - Zaterdag moch-
ten Annemarie den Boer en 
Evelien Schouten tijdens de 
halve finale in Dalen laten 
zien wat ze konden en zich 
proberen te plaatsen voor 
een plekje op het NK Junior 
en senior 3e divisie op 21 en 
22 mei in Dordrecht. Anne-
marie (foto boven) moest be-
ginnen op balk en viel er he-
laas een keer vanaf waardoor 
het erg spannend zou wor-
den om je nog te plaatsen 
voor het NK omdat een val  
een hele punt aftrek geeft.  
Annemarie heeft de andere 
toestellen goed geturnd en 
is op een mooie vijfde plaats 
geëindigd waardoor ze zich 
heeft weten te plaatsen voor 
het NK in Dordrecht. Op brug 
kreeg ze zelfs het hoogste 
cijfer en heeft zich hiermee 
geplaatst voor de toestelfina-
le. Daarna was het de beurt 
aan Evelien (foto onder) en 
zij heeft een prima wedstrijd 
geturnd. Evelien stond tot het 
laatste toestel nog op een 
keurige 6e plaats en moest 
alleen haar vloeroefening 
nog turnen. Evelien is uitein-
delijk  9e geworden en heeft 
het net niet gehaald, want de 
eerste 7 gaan door naar het 
NK. Maar Evelien mag heel 
erg trots zijn op deze pres-
tatie. 

       Turnnieuws 
       van Unitas De Dog 1 start voortvarend

Uitgeest - Na drie kampi-
oenschappen op rij mag het 
eerste zondagsteam van ten-
nisvereniging De Dog het 
dit jaar proberen in de der-
de klasse. In prachtig lente 
weer werd er gestart met een 
uitwedstrijd tegen het eer-
ste herenteam van Monnic-
kendam. Zonder de gebles-
seerde Mark Bonekamp en 
Marco Zoeteman moesten 
de punten worden binnen-
gehaald op het, voor de Dog 
onbekende ondergrond, ten-
nisforce (kunststof gravel).
Eerste man Frank Klein speel-
de een puike partij en onder-
vond totaal geen problemen 
met zijn tegenstander. Een 
klinkende 0-6 1-6 overwin-
ning was een prachtige start 
van de competitie.
Tweede man Don van der 
Klein ondervond duidelijk 
problemen met deze nieu-
we ondergrond en had veel 
moeite het (hoge) tempo van 
zijn tegenstander te volgen. 
Met hoge spin ballen werd 
Don afgetroefd in twee sets. 
Uitslag 6-3 6-2.
Derde man Robin van Rijssel 
moest het opnemen tegen 
een oud tennistrainer en dat 
was te merken ook. Deze te-
genstander had werkelijk alle 
ballen terug, was zo vast als 
een huis en maakte dus bij-
na geen fouten. Robin moest 
dus zelf op zoek naar recht-

streekse punten en dat liep 
gelukkig als een trein. Met 
agressief service-volley spel 
wist Robin deze slijtageslag 
te winnen met 6-7 6-7.
Vierde man Menno Kuik be-
gon wat onwennig. Men-
no miste duidelijk wedstrijd-
ritme en verloor dan ook de 
eerste set met 6-2. Na wat 
aanwijzingen van zijn team-
genoten en een wisseling 
van spelsysteem wist Men-
no toch de partij te kantelen. 
Na een zeer spannende drie-
setter wist Menno de over-
winning eruit te slepen met 
6-2 3-6 6-7. De dubbelpar-
tijen werden dus ingegaan 
met een 1-3 voorsprong. Eer-
ste dubbelaars Frank en Je-
roen Duinmaijer begonnen 
zeer moeizaam aan de partij, 
kwamen zelfs met 5-1 ach-
ter, maar daarna werd er or-
de op zaken gesteld. Uitslag 
5-7 0-6. Tweede dubbel Don 
en Robin speelde bij vlagen 
foutloos en met zeer agres-
sief spel werd er gewonnen 
met liefst 3-6 2-6.
De, op papier, lastige uitwed-
strijd tegen Monnikendam 
werd dus met 1-5 gewonnen 
door de mannen van De Dog. 
Een prima begin van de com-
petitie. Anstaande zondag 
(17 april) wordt de competitie 
vervolgd met een thuiswed-
strijd tegen Westzijderveld 1.  
Aanvang 10.00 uur. 

Uitgeest - In de rubriek 
over de keuze van een ver-
volgopleiding is vorige week 
een vervelend foutje geslo-
pen. Romee Lasschuijt heeft 
niet de Havo, zoals stond ver-
meld, maar het VWO gedaan 
op het Bonhoeffer College. 
Sorry, Romee!

Foutje....

Uitgeest - Zaterdag 16 april 
van 09:30 tot 11:30 uur is er 
weer een oud papier-inza-
meling is bij basisschool De 
Molenhoek op de Meidoorn-
straat.

Oud papier
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Burgerlijke stand
VOOrgenOMen HuWelijk 
r.j.F Winter en e.M. rodenburg 

r.H.j. rutte en e.j. Bruinsma 
r. tijs en M.C.M. Zwart 
M.P.e. ngambi en  i.a. ter Hoeve

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

dodenherdenking uitgeest 2016: 
toespraken, muziek en poëzie
De Dodenherdenking in Uitgeest begint woensdag 4 mei 2016 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 het dameskoor Femmes Vo-
cales uit Heemskerk, onder leiding van dirigent Piet Hulsbos. Leerlingen 
van de groepen acht van de Uitgeester basisscholen dragen per school 
een gedicht 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. Ook vorig jaar was hij gastspre-
ker bij de herdenking in de Dorpskerk.

expositie door basisscholen
De leerlingen van de Uitgeester basisscholen (groepen 8) dragen in de 
kerk een eigen gedicht voor, geselecteerd als beste van hun school. Na 
afloop van de herdenking bij het gemeentehuis is binnen in de hal een 
expositie te bezichtigen. Daarin staan de gedichten en tekeningen cen-
traal van de groepen acht van de Uitgeester basisscholen over het the-
ma Tweede Wereldoorlog. De expositie is te zien van donderdag 28 april 
tot vrijdag 13 mei.

stille tocht
Vanaf 19.40 uur vertrekt de stille tocht vanaf de Dorpskerk aan de Cas-
tricummerweg naar het oorlogsmonument op het plein voor het ge-
meentehuis. 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 het blazen van de Taptoe 
door trompettist Cor Duinmaijer en de twee minuten stilte laat de Uit-
geester Harmonie het Wilhelmus klinken. Mevrouw Nel Tromp-van Baar 
declameert een door haar geschreven gedicht over het thema vrijheid. 
Daarna volgt het defilé langs het oorlogsmonument. Kransen en bloe-
men worden gelegd door burgemeester Wendy Verkleij, vertegenwoordi-
gers van politieke partijen, maatschappelijke organisaties en inwoners. 

rondetafelgesprek met 
wethouder over autisme
Naar aanleiding van de Week van Autisme heeft wethouder Antoi-
ne Tromp om de tafel gezeten met de Heeren van Zorg en enkele ou-
ders van kinderen met autisme in Uitgeest. De Heeren van Zorg gaan, 
na de renovatie van het Fort bij Krommeniedijk door Stadsherstel 
en Landschap Noord-Holland, op deze locatie een woon-trainings-
centrum inrichten voor jongvolwassenen met een vorm van autis-
me. Het doel is dat door training en begeleiding de jongeren na een peri-
ode van maximaal drie jaar doorstromen naar zelfstandig wonen elders. 
 
Het gesprek met de ouders werd aangegaan om ze enerzijds persoon-
lijk te informeren wat de Heeren van Zorg aan gaan bieden en ander-
zijds te kijken waar de ouders op dit moment tegenaan lopen. Wat voor-
al uit het gesprek naar voren kwam, is dat autisme door de omgeving 
vaak niet herkend en niet begrepen wordt. Dit kan leiden tot misverstan-
den, frustraties en een gebrek aan mogelijkheden om mee te doen aan ac-
tiviteiten in het dorp zoals bijvoorbeeld sporten en hobby’s. Vanuit de Hee-
ren van Zorg kwam meteen de reikende hand om samen te kijken of het 
wellicht mogelijk is passende activiteiten aan te bieden vanuit het Fort. 
 
De startbijeenkomst voor de renovatie en herbestemming van het Fort bij 
Krommeniedijk is aankomende vrijdag, 15 april 2016; uiteraard in het Fort.

uitnodiging bijeenkomst 
Verkeersplan 21 april
De gemeente Uitgeest stelt een Verkeersplan op. Dit plan geeft de koers 
aan voor het gemeentelijk verkeersbeleid in de komende jaren. Het ver-
keersplan gaat over verschillende thema’s zoals de bereikbaarheid en 
doorstroming, sluipverkeer, leefbaarheid, verkeersveiligheid, de wegen-
structuur, de fietsvoorzieningen, het openbaar vervoer en parkeren.

uw inbreng is gewenst
Bij de start van het opstellen van het verkeersplan voor Uitgeest heeft 
op 28 oktober 2015 een themabijeenkomst plaatsgevonden, waar u uw 
ervaringen, meningen en ideeën heeft ingebracht. Inmiddels is er een 
conceptverkeersplan beschikbaar en is het tijd voor een tweede thema-
bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 april, 
19.30-21.00 uur in het gemeentehuis van uitgeest (raadzaal). 
Tijdens de bijeenkomst wordt u over het conceptplan geïnformeerd en 
bent u in de gelegenheid om mee te praten over de voorstellen.
Aansluitend kunt u nog tot en met 1 mei 2016 een reactie op het plan 
indienen. In juni is besluitvorming door de raad gepland. Het concept-
verkeersplan is te downloaden via www.uitgeest.nl. Om de bijeenkomst 
goed te kunnen voorbereiden en te organiseren, is het nodig dat u zich 
vooraf aanmeldt. Dat kan door uiterlijk 14 april 2016 een e-mail te stu-
ren naar h.devries@uitgeest.nl met als onderwerp ‘Themasessie Ver-
keersplan’. In uw e-mail vermeldt u uw naam, adres en telefoonnummer. 

Het Fort in de huidige staat. (foto: gemeente Uitgeest).
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