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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Geslaagd sportspektakel
Uitgeest - Sporthal De Zien 
stond vorige week woens-
dag bol van de activiteiten. 
Alkmaarsport organiseer-
de onder het motto ‘samen-
werken in sport’ een middag 
vol verschillende sporten. Je 
kon deze middag mee dan-
sen met Just Dance of een 
tennisclinic bijwonen door 
TC Uitgeest. Natuurlijk kon je 
je ook uitleven op de storm-
baan, in de panna-voetbal-
kooi en op de verschillende 
luchtkussens.
Bijzonder was de clinic rol-
stoelhandbal, gegeven door 
tweevoudig Europees kam-
pioen rolstoelhandbal Frank 
Hooning. Hij is vanaf het be-
gin betrokken bij het ontwik-
kelen van rolstoelhandbal in 
Nederland. 
,,Ons team, CSV Castricum, 
is actief door heel Nederland 
en heeft 3 jaar geleden het 
Rolstoelhandbal geïntrodu-
ceerd in ons land’, aldus Hoo-
ning. Inmiddels zijn er acht 
teams met ruim 100 spelers 
actief in Nederland.

Het was een zeer geslaagde 
sportmiddag in de Zien. (Ger 
Bus)

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

*PAASTAARTJES
*PAASBROOD/TULBAND

*BONBONEITJES
*PAASHAZEN/EIEREN

TEVEEL OM OP TE NOEMEN

De Roset wenst u heerlijke paasdagen!

*PAASBROOD/TULBAND

Exposities 2017

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

PASEN za 8 t/m zo 23 april 2017
HEMELVAART/PINKSTEREN 

do 25 mei t/m ma 5 juni 2017
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de exposities alleen volgens afspraak)

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   
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Openingstijden
rond Pasen

Vrijdag 14 april 8.00 - 19.00 uur
Zaterdag 15 april 8.00 - 21.00 uur
1e & 2e Paasdag 10.00 - 18.00 uur
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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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Lang leven 
de huid
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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:
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Mobiel 06-29603261
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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

Sneak-preview bezoekers-centrum Fort K’IJK
Uitgeest - Het is zo ver, u 
bent welkom in het nieuwe 
Fort bij Krommeniedijk dat 
nu de naam Fort K’IJK draagt. 
Zondag 16 april (1e Paasdag) 
staan de deuren van het be-
levingscentrum voor u open, 
aanmelden is verplicht via 
www.fortkijk.nl
Fort K’IJK huisvest een bele-
vingscentrum over ‘Natuur & 
Landschap in de Stelling van 
Amsterdam’. En straks ook 
een woon-werk-trainings-
centrum. Deels is het nog 
een bouwplaats, maar een 
klein deel is nu al open voor 
publiek. Kom meegenieten in 
een zogenaamde ‘sneak-pre-
view’.
 
Eerste dag open: program-
ma 16 april 
In dit tweede belevingscen-
trum in de Stelling van Am-

sterdam komen ‘Natuur & 
Landschap’ tot leven. Bureau 
Tinker imagineers ontwierp 
en KloosterboerDecor bouw-
de dit belevingscentrum. Kij-
ken wordt hier echt ‘zien’. Hoe 
werd een fort gebouwd, ge-
heim gehouden en ervaar de 
inundatie. Welke bewegin-
gen zijn er in de onzichtba-
re natuur, zeldzame natuur? 
En wat zijn de toekomstdro-
men voor de Stelling? Volg 
de Stellinglijn als bron van al-
le verhalen en neem deel aan 
dit verhaal!
Medewerkers van De Heeren 
van Zorg heten u van harte 
welkom. Kom heerlijk koffie 
drinken op het terras. Proef 
de lekkere versnaperingen, 
soep met landbrood staat 
voor u klaar. Kinderen mogen 
Paas-schilderijtjes maken en 
mee nemen naar huis.

Deels nog in verbouwing
Het linker gedeelte van het 
fort is nu nog volop in ver-
bouwing, daarom is er om 
12.00 uur een presentatie 
door Stadsherstel Amster-
dam. Stadsherstel restau-
reert en verbouwt het fort 
met financiering van de Pro-
vincie Noord-Holland. Stads-
herstel stimuleert dat zoveel 
mogelijk mensen kunnen ge-
nieten van het cultureel erf-
goed door dit waar moge-
lijk open te stellen voor pu-
bliek. Precies een jaar gele-
den gaf Gedeputeerde Joke 
Geldhof het officiële startsein 
voor de restauratie en herbe-
stemming van Fort bij Krom-
meniedijk (1 van de 42 forten 
binnen de Stelling). Provincie 
Noord-Holland is als UNES-
CO ‘siteholder’ verantwoor-
delijk voor het behoud van 
dit werelderfgoed.
 
Grand opening najaar 
2017
In het najaar van 2017 gaan 
in het fort jongvolwassenen 
met het Autisme Spectrum 
Stoornis wonen, trainen en 
werken in de Theeschenkerij 
en in het bezoekerscentrum. 
De Heeren van Zorg bege-
leidt deze weg naar zelfstan-
digheid. Telly Noutsis van De 
Heeren van Zorg: “Het Fort 
is voor ons een unieke loca-
tie waar wij begeleiding, be-
handeling en werk-dagbe-
steding kunnen bieden onder 
één dak. Er zijn veel mensen 
met autisme die niet in staat 
zijn om direct midden in de 

maatschappij te wonen. Voor 
hen is het fort zeer geschikt 
om te verblijven. Dankzij on-
der andere de nieuwe thee-
schenkerij op het fort kun-
nen wij de maatschappij juist 
naar binnen halen. De ver-
wachting is dat najaar 2017 
de bewoners intrek in het fort 
nemen.”
 
Aanmelden verplicht
Omdat het terrein nog een 
bouwplaats, is aanmelding 
vooraf verplicht via www.fort-
kijk.nl
Honden kunnen helaas niet 
worden toegelaten. U vindt 
het fort aan de Lagendijk 
22 in de gemeente Uitgeest, 
vlakbij Krommeniedijk. Er is 
op en rond het fort geen par-
keerruimte beschikbaar, men 
vraagt u op de fiets of lopend 
te komen! Parkeren kunt u 
bijvoorbeeld bij de parkeer-
haven bij Lagendijk 33.
 
Belangrijkste financiers
De belangrijkste financiers 
voor de restauratie zijn de 
Provincie Noord-Holland en 
Stadsherstel Amsterdam. De 
inrichting van het bezoe-
kerscentrum wordt gefinan-
cierd vanuit de provincie sa-
men met de Visie Erfgoed en 
Ruimte (VER).
 
Dit weekend start ook het 
Fortenseizoen: kijk op www.
stellingvanamsterdam.nl en/
of www.forten.nl wat er in 
welk fort te doen is!

Foto: TINKER imagineers

In speeltuin Kindervreugd
Paaseditie superzaterdag 
afsluiting winterseizoen 

Uitgeest - Het winteracti-
viteitenseizoen van speel-
tuinvereniging Kindervreugd 
wordt op 15 april 2017 afge-
sloten met een speciale su-
perzaterdag. Liefst drie leu-
ke activiteiten staan tijdens 
deze paaseditie van dit eve-
nement op het programma. 
Om tien uur begint men in 
het clubgebouw aan de Mid-
delweg 108-110 in Uitgeest 
met het versieren van houten 
(paas)eieren. Daarna volgen 
nog een paasbingo en een 
paashazendisco. Tussendoor 
wordt er een lekkere paas-
lunch geserveerd.

Tijdens de gezellige work-
shop kunnen de kinderen 
zich van hun creatiefste kant 
laten zien. Wie maakt het 
mooist versierde houten ei? 

Rond een uur of half twaalf 
worden de briefjes en balle-
tjes tevoorschijn gehaald en 
zijn er leuke prijzen te win-
nen tijdens de paasbingo. 
Ondertussen bereiden de 
vrijwilligers achter de scher-
men een lekkere lunch voor.

Na het eten starten de dj’s 
rond 13.30 uur met een te 
gekke paashazendisco. Sa-
men met de lichteffecten, 
bellenblaas, rookmachines 
en lasers maken zij er weer 
een geweldig feest van. 

Vooraf inschrijven
Kinderen die het leuk vin-
den om bij deze speciale su-
perzaterdag aanwezig te zijn 
moeten vooraf worden opge-
geven. Dit kan via www.in-
schrijven.speeltuinuitgeest.

nl. Aanmelden is mogelijk tot 
13 april 17.00 uur. Kun je niet 
bij alle activiteiten zijn? Dat 
is niet erg. Het is uiteraard 
ook mogelijk om later aan te 
schuiven. Geeft dit dan even 

aan bij het inschrijven.

Voor meer informatie kunt u 
terecht op de website van de 
speeltuin, www.speeltuinuit-
geest.nl. 
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Vrijdag Vandervens live 
bij Mezza Luna

Castricum - Aanstaande 
vrijdagavond  14 april, wordt 
het weer swingen en ouder-
wets rock-‘n’-rollen op be-
kende bluesmuziek. Afkom-
stig uit de regio komt de 
band Vandervens. Het is een 
echte familieband. Broers, 
neven, ooms? Hoe het pre-

cies zit weet niemand meer, 
maar deze clan geeft een  
persoonlijke invulling aan 
het recept rhythm and blues, 
met een vleugje ska en twee 
teentjes rock ‘n’ roll. Stilzit-
ten is dan ook geen optie. De 
aanvang is 20.30 uur en de 
toegang gratis.

Goedlachse pastoor met 
groot hart steunt Ethiopië

Regio - Met een gulle lach 
zwaait pastoor Kaleab de 
deur van zijn kantoorruimte 
open en gebaart uitnodigend 
naar de tafel waaraan het in-
terview zal plaatsvinden. Ka-
leab stelt zich voor en legt uit 
dat men in Ethiopië geen fa-
milienamen kent zoals Jan-
sen of Smit maar dat de voor-
naam van een kind wordt ge-
combineerd met de voor-
naam van de vader of zoals 
in zijn geval van zijn grootva-
der: Shiferaw. 

Zijn wieg stond in Ethiopië 
waar hij op 24 oktober 1971 
als vijfde van acht kinderen 
het levenslicht zag. Als kind 
van een katholieke moeder 
en koptisch orthodoxe va-
der, verhuisde hij naar Ad-
dis Abeba toen hij drie jaar 
oud was. Omdat zijn vader 
veel reisde voor werk, kwam 
de opvoeding voornamelijk 
voor rekening van zijn moe-
der die hem vaak meenam 

naar de kerk. Ook zijn gelovi-
ge grootmoeder speelde een 
grote rol in zijn leven. Kaleab: 
,,Ik sliep bij haar op de kamer, 
hoorde haar ’s nachts de ro-
zenkrans bidden en vroeg de 
volgende dag wat dat geluid 
was.” Moeder en grootmoe-
der stimuleerden hem pries-
ter te worden. Zijn vader was 
het er niet direct mee eens, 
liever zag hij zijn slimme zoon 
z’n hersens beter gebruiken 
en voor arts studeren. 
Hij verbood hem zelfs priester 
te worden maar toen hij weer 
voor zijn werk op reis moest, 
vertrok Kaleab op veertien-
jarige leeftijd, 100 km oost-
waarts waar hij met 40 kin-
deren uit verschillende stre-
ken zijn plek vond aan het 
kleinseminarie. Bij zijn vader 
kwam het keerpunt toen hij 
merkte dat Kaleab zich niet 
alleen bezig hield met bij-
bellezen en bidden. Voor hij 
in 1997 tot priester geweid 
werd, studeerde hij nog drie 

jaar fi losofi e en vier jaar the-
ologie. Zijn eerste benoe-
ming was als directeur van 
een basisschool van zijn con-
gregatie. Hij werkte op meer-
dere plekken maar door een 
ongeluk had hij tijdens de 
revalidatie tijd na te denken 
over wat hij wilde met zijn le-
ven. Het liefst vertrok hij naar 
een Engelssprekend land 
maar toen ontmoette hij een 
Ethiopische priester uit Ne-
derland die hem vertelde hoe 
mooi het hier was. 
Kaleab kende Nederland al-
leen van Cruijf en Van Bas-
ten en moest het kleine land-
je opzoeken op de kaart. 
Hij schreef de bisschop van 
Haarlem met de vraag of hij 
mocht komen werken en bin-
nen zes maanden was al-
les geregeld. Kaleab: ,,Ik zat 
in het vliegtuig en dacht wel 
even ‘wat doe ik nou?’ Maar 
ik ben hier in 2005 zeer harte-
lijk ontvangen, leerde de taal 
en begon in Beverwijk als ka-

pelaan. Via Castricum kwam 
ik uiteindelijk ook in Uitgeest 
terecht en hoewel Ethiopië 
een mooi land is, zag ik de 
grote tegenstellingen met het 
rijke Nederland. Toen na een 
tijdje de parochianen geld in-
zamelden voor een vliegtic-
ket om mijn familie te bezoe-
ken, vertelde ik hen het over-
gehouden geld te willen be-
steden aan benodigdheden 
voor mijn geboorteland. Als 
je armoede wilt overwinnen 
moet je kinderen een oplei-
ding geven. School is gratis 
maar materiaal en inschrijf-
geld niet, dus blijven kinde-
ren thuis. Ook gingen kin-
deren daar zonder ontbijt of 
lunch naar school. Door de 
warmte en lege maag vie-
len ze fl auw. De leerkrachten 
stuurden hen een half uur 
eerder naar huis zodat ze bij 
een rijkere school om restjes 
eten konden bedelen. Met de 
MOV groep (Missie Ontwik-
keling Vrede) van parochie 
Castricum en Stichting DEM 
steunt Ethiopië zijn wij een 
project gestart om de aller-
armsten te steunen”. 
Rahel, zus van Kaleab, func-
tioneert als ambassadrice al-
daar en bekijkt welke kin-

deren in aanmerking komen 
voor bijvoorbeeld ontbijt of 
lunchpakket. Ieder jaar gaat 
een groep parochianen sa-
men met Kaleab naar Ethi-
opië om met eigen ogen te 
zien hoe alles gebruikt wordt. 
Kaleab: ,,Niks blijft aan de 
strijkstok hangen, wij hou-
den het transparant. We heb-
ben overigens nog een pro-
ject in de vorm van dagop-
vang of studie voor gehan-
dicapte jonge vrouwen zodat 
voor hen de leefomstandig-
heden verbeteren.” 
Kaleab werkt nu geruime tijd 
in Nederland waarvan twee 
jaar in Uitgeest: ,,Ik moest al-
les leren als een kind maar 
vanaf dag 1 ben ik verkocht.” 
Kaleab schiet in de lach: ,,Ik 
kan mij nog steeds verwon-
deren over de intens groe-
ne stoplichten hier, zo bij-
zonder! Dan de mensen met 
hun humor, de recht door zee 
mentaliteit en de doe nor-
maal houding. Ik hoop hier 
in dit mooie land te mogen 
blijven.” Voor informatie over 
de projectgroepen en onder-
steuning zie www.castricum-
voorethiopie.nl en www.dem-
steuntethiopie.nl (Monique 
Teeling)

Henny Huisman geeft 
startschot Alkmaar Pride
Regio - Het startschot van 
Alkmaar Pride wordt op za-
terdag 27 mei om 14.00 uur 
vanaf de Bierkade gege-
ven door Henny Huisman uit 
Bakkum. 

Huisman heeft zich in 2016 
tijdens nationale ‘coming out 
day’ ingezet voor een regen-
boogzebrapad in Castricum. 
Door mee te varen wil Hen-
ny Huisman het belang van 

goede LHBTI-voorlichting op 
scholen onderstrepen. 

MOET 12/13

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
Jewels - The Royal Ballet

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 18.45 uur
dinsdag 20.00 uur  woensdag 21.00 uur

Their Finest
zondag 21.15 uur  dinsdag 20.00 uur

Mein blind date mit dem leben
vrijdag & zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
A United Kingdom

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag, maandag & woensdag 20.00 uur

Beauty and the Beast - 3D
zaterdag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur

Beauty and the Beast - 2D
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag18.45 uur
Het Verlangen

vrijdag & zaterdag 18.45 uur
woensdag 18.45 uur

Lion
maandag 16.00 uur
Down to Earth

vrijdag & zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur

maandag 16.00 uur  woensdag 15.30 uur
The Boss Baby (NL) 3D
zaterdag & maandag 13.30 uur
The Boss Baby (NL) 2D
zaterdag & maandag 13.30 uur

De Smurfen en het verloren dorp - 3D
zondag 13.30 uur  woensdag 15.30 uur

De Smurfen en het verloren dorp - 2D

Programma 13 april t/m 19 april 2017

Jewels - The Royal Ballet
George Balanchine’s tijd-
loze interpretatie van de 
briljante twinkeling van 
smaragden, robijnen en 
diamanten is een briljante 
ballet-klassieker. 
De Franse muziek uit de 
Romantiek van Fauré zorgt 
voor de impuls en de sub-
tiliteit in het lyrische ‘Sma-
ragden’, terwijl het vuur 
van ‘Robijnen’ voortkomt 

uit Stravinsky en de jazz 
uit New York. Grootsheid 
en elegantie maken het 
ballet compleet met de 
pracht van Keizerlijk Rus-
land en de ongeëvenaar-
de muziek van Tchaikovs-
ky in ‘Diamanten’. Jewels is 
een masterclass in de ve-
le facetten van het klassie-
ke ballet en natuurlijk van 
The Royal Ballet zelf.

Het is een wel heel bijzonde-
re baby. Hij draagt een pak, 
spreekt met de stem en de 
gevatheid van Alec Baldwin 
en schittert in The Boss Ba-
by. The Boss Baby is een hila-
risch verhaal over de impact 

die de komst van een nieuwe 
baby heeft op een familie. Dit 
alles wordt verteld vanuit het 
perspectief van een onbe-
trouwbare verteller, een zeer 
fantasierijke zevenjarige jon-
gen genaamd Tim. In 2 en 3D.

The Boss Baby
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Info spataderen en huidveroudering
Regio - Regelmatig wor-
den door de specialisten van 
Centrum Oosterwal informa-
tieavonden georganiseerd. 
Aan bod komen onderwer-
pen die te maken hebben 
met de huid en spataderen. 
Centrum Oosterwal is gespe-
cialiseerd in de behandeling 
van huidziekten en spatade-
ren. Een team van ruim ne-
gentig medewerkers levert in 
een prettige omgeving al bij-
na dertig jaar medisch spe-
cialistische zorg. Naast de 
medische behandelingen 

biedt Centrum Oosterwal een 
breed scala aan cosmetische 
behandelingen. Dit alles met 
veel ruimte voor persoonlijke 
aandacht.
Dinsdag 18 april wordt in Alk-
maar een voorlichtingsavond 
georganiseerd over spatade-
ren. De fl eboloog (spatader-
specialist) legt uit wat spat-
aderen zijn, hoe ze ontstaan 
en wat de gevolgen kunnen 
zijn. Aansluitend vertelt de 
vaatchirurg over de verschil-
lende  zeer patiëntvriendelij-
ke (operatieve) behandelmo-

Mindfulnesstraining vanaf 8 mei
Leren om het leven bewust 

tegemoet te treden
Castricum - Mindfulness; 
acht wekelijkse bijeenkom-
sten waarin de deelnemers 
kunnen leren een ande-
re, bewuste omgang te re-
aliseren met stress. De trai-
ning, die start op 8 mei in de 
avonduren, wordt aangebo-
den door Volker Hinten. Hij 
vertelt: ,,Creëer meer vreug-
de, meer plezier, meer diep-
gang in het leven. Dat kan de 
beoefening van mindfulness 
schenken. Het is een direc-
te, goed toepasbare manier 
om het dagelijkse leven op 
een bewuste wijze tegemoet 
te treden. Mindfulness is in 
alle aspecten van ons be-
staan toepasbaar. Denk aan 
gezondheid, relaties, ouder-
schap, geestelijk welbevin-
den, studie, werk.” 

Sinds 2007, nadat Volker Hin-
ten de opleiding tot mind-
fulnesstrainer had afge-
rond, geeft hij onafgebroken 
mindfulnesstrainingen. ,,Dat 
doe ik met veel plezier, hu-
mor en compassie. De deel-
nemers komen uit alle lagen 
van de bevolking. Het is altijd 
bijzonder om te ondervinden 
hoe overeenkomstig de rede-
nen om mindfulness te beoe-
fenen zijn. Hoe bijna ieder-
een tegen hetzelfde aanloopt 
en iedereen zijn eigen ma-
nier ontwikkeld om mindful-
ness een plek in het leven te 

geven. Ik heb aan veel soor-
ten groepen trainingen ge-
geven. Groepen op basis van 
individuele inschrijving, zo-
als in Castricum en Amster-
dam, maar ook aan mede-
werkers van organisaties zo-
als de Amsterdamse brand-
weer. Van CEO tot schoon-
maker, van militair tot onder-
wijzer.”
Ook geeft hij een light versie 
van mindfulness, wekelijks, 
aan mensen met een chro-
nische psychiatrische kwets-
baarheid. ,,De werkzaam-
heid van deze training be-
wijst zich telkens weer. Om 
die reden heb ik ook, om mijn 
vaardigheden verder te ver-
diepen, de trainersopleidin-
gen compassietraining en 
individuele mindfulness ge-
volgd en afgerond. Ik kan al-
leen maar zeggen, al ben ik 
inmiddels de zestig gepas-
seerd, dat ik hoop deze trai-
ning voor nog minstens vijf-
tien jaar te mogen blijven ge-
ven. Omdat ik ook lid ben van 
het landelijk overkoepelend 
orgaan VNMB in de hoogste 
categorie zijn de kosten van 
mijn trainingen bij de meeste 
zorgverzekeraars in het aan-
vullende pakket opgenomen. 
Hoewel de training niet duur 
is, is het voor velen een pret-
tige bijkomstigheid.” Kijk voor 
meer informatie op www.
mindfulness-holland.nl.

Kris Kross Amsterdam 
surprise act op jubileumfeest 

Castricum - Het in 1922 op-
gerichte Vitesse ‘22 viert dit 
jaar haar 95-jarig bestaan. 
Om het jubileum luister bij te 
zetten en alvast de opmaat te 
geven voor het 100-jarig be-
staan over vijf jaar, worden er 
in het weekend van 12, 13 en 
14 mei tal van activiteiten ge-
organiseerd op sportpark De 
Puikman. 
Een van de hoogtepunten zal 
ongetwijfeld de feestavond 
op zaterdagavond 13 mei zijn, 
waarbij het de organisatie is 
gelukt een topact van inter-
nationale allure te strikken: 
Kris Kross Amsterdam.
Het dj-collectief is bekend 
van Top 40 hits als Sex en 
Are You Sure en timmert 
hard aan de weg in de Ne-
derlandse dance scene. Het 
is niet helemaal toevallig dat 
de organisatie Kris Kross 

Amsterdam naar de feesttent 
heeft weten te lokken, want 
oprichters Sander en Jor-
dy Huisman zijn beiden oud-
speler van de vereniging. ,,Vi-
tesse zal altijd onze club blij-
ven en onze roots liggen in 
Castricum, ook al wonen we 

daar niet meer, we komen 
graag optreden!” Op zater-
dag 13 mei gaat de zaal om 
20.00 uur open. Iedereen van 
18 jaar en ouder is welkom 
om het feest met Vitesse mee 
te vieren, de entree bedraagt 
vijf euro.

gelijkheden. Eind mei wordt 
een avond georganiseerd 
over huidveroudering; een 
natuurlijk proces waar ieder-
een mee te maken krijgt. Er 
zijn verschillende cosmeti-
sche behandelingen die dit 
proces kunnen  vertragen of 
de verschijnselen ervan kun-
nen verminderen. Het adres 
is Comeniusstraat 3 in Alk-
maar en de bijeenkomsten 
zijn van 19.00 tot 20.30 uur. 
De toegang is gratis. Aan-
melden via 072-5157744 of 
info@centrum-oosterwal.nl

Aan de vluchtstrook van de zee
Castricum - Bob van Leeu-
wen presenteert zijn twee-
de bundel getiteld: ‘Aan de 
vluchtstrook van de zee’ op 
zondag 16 april. Het eerste 
exemplaar wordt overhan-
digd aan burgemeester Toon 
Mans in het Strandvondsten-
museum. In zijn nieuwe dicht-
bundel beschrijft Bob als jut-
ter het wel en wee langs zee, 
waaronder diverse strand-

vondsten, erotische ontmoe-
tingen en een schipbreuk. 
Aanvang 15.00 uur. Aanmel-
den via bobjen@casema.nl 
of tel.: 0251-656360. Een gi-
tarist zorgt voor de passen-
de muzikale omlijsting. De 
nieuwe bundel verkrijgbaar 
bij Kantoorboekhandel Laan, 
het Strandvondstenmuse-
um, Galerie Streetscape en 
Veldt’s Toko in Akersloot.

Grote paasshow rond 
kamperen bij ACC Limmen

Limmen - Ga aanstaande 
maandag naar caravan- en 
camperspecialist ACC Ser-
vice Limmen. Er is open huis 
van 11.00 tot 16.00 uur. Het 
thema van de paasshow is 
‘kamperen, lekker en ge-
zond!’ Bezoekers kunen de  
caravans en campers be-

kijken, de vernieuwde kam-
peerwinkel bezoeken of elek-
trische vouwfi etsen uitprobe-
ren. Voor een hapje en drank-
je word gezorgd en voor de 
kinderen is er limonade, ijs 
en een springkussen. ACC 
Service Limmen is te vinden 
aan de Rijksweg.49b.
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Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank in 

deze rubriek

Uitgeest - Foto nr. 21904 uit 
de beeldbank van de Vereni-
ging Oud Uitgeest.  

Zondag was het Palmpasen. 
In onze beeldbank vonden 
we deze foto uit de collectie 
van Lida Klinkenberg-Woudt 
uit Castricum. Wij denken dat 
ook deze groep kinderen zich 
klaarmaakt voor de jaarlijkse 

palmpaasoptocht. De foto is 
uit 1956. Deze kinderen van 
toen zijn nu ongeveer 71 jaar.
Bekend zijn de namen van 
nr. 3 Lida Woudt en nr. 8 Ri-
ta Eckhart (?). Uiteraard wil-
len wij ook de namen van de 
anderen invullen bij deze fo-
to. Graag uw reactie.
U kunt reageren via onze 
website: www.ouduitgeest.nl  

bij Wie is wie. Hier kunt u de 
foto op uw scherm verder be-
kijken. U kunt ook bellen met 
Herman Tervoort 31 31 96 of 
Nel Tromp-van Baar 31 15 72.

Heeft u ook foto’s waarvan u 
denkt dat ze voor onze ver-
eniging interessant zijn, dan 
houden wij ons graag aanbe-
volen.

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Elk jaar hebben volkstuinders ook de ‘verplichting’ om onderhoud te doen aan 
het gezamenlijke gebied van de volkstuin. Denk hierbij aan snoeien, sloot schoonmaken en 
schilderen. Zo ook op de volkstuin Aan de Dije. De twee tuinders Andy (achterste op de fo-
to) en Andre gingen de struiken en bomen fatsoeneren op deze onderhoudsdag. Foto en 
tekst: Ger Bus

Uitgeest - In de maanden 
april, mei en juni is er een ex-
positie van Hans Bruinsma  in 
boekhandel Schuyt. Het be-
treft een kleine selectie van 
aquarellen, pastels en olie-
verf schilderijen gemaakt in 
de afgelopen 15 jaar.
Geboren in Den Haag kwam 
Hans al jong in aanraking met 
tekenen en schilderen vooral 
door zijn vader, die de schil-
derkunst op gewaardeerd ni-
veau heeft beoefend. Tijdens 
een gedegen cursus tekenen 
van een jaar bij de Academie 
van Beeldende Kunsten in 
Den Haag, leerde hij de ba-
sisregels van het tekenen.
Gedurende zijn studie en 
werkzame leven kwam de-
ze artistieke activiteit op een 
laag pitje. Na zijn pensio-
nering heeft hij deze hobby 
weer opgepakt, mede dankzij 
zijn buurvrouw Hetty Spaan-

derman, die recentelijk ook 
bij de boekhandel exposeer-
de. Zij raadde aan om lid te 
worden van Perspectief een 
tekenschool in Castricum, en 
hij heeft daar een paar cur-
sussen gevolgd, evenals bij 
Rob De Reus in Uitgeest. 
Sinds 2011 is hij lid van de 
Schilderskring Uitgeest. 
Inspiratie wordt opgedaan tij-
dens vakantiereizen en wan-
delingen in de omgeving 
van Uitgeest. De gemaak-
te schetsen en foto’s zijn 
een belangrijke ondersteu-
ning voor zijn werken. De on-
derwerpen zijn zeer gevari-
eerd en uitgevoerd in meer-
der technieken, zoals: houts-
kool, inkt, aquarel, acryl, pas-
tel en olieverf.

De expositie is tot 23 juni te 
bewonderen in de boekhan-
del.

Vader gezin uit Uitgeest opgepakt

Ouders laten peuter (3) 
achter in bloedhete auto
Alkmaar - De politie heeft 
zondag een 3-jarig meisje uit 
Uitgeest bevrijd uit de bloed-
hete auto van haar ouders 
die geparkeerd stond langs 
de Gedempte Nieuwesloot in 
Alkmaar. Omstanders belden 
de politie toen zij een drieja-
rig meisje alleen en overstuur 
in de auto zagen zitten. Rond 
16.00 uur werd het meis-
je bevrijd uit de auto, waarin 
de temperatuur inmiddels op 
zo’n 35 graden werd geschat. 
De peuter was bezweet en 

had heel erge dorst. 
De 31-jarige vader uit Uit-
geest is aangehouden en 
zit nog vast. Hij was met de 
moeder van het meisje in de 
stad. De moeder is niet aan-
gehouden.
De vader leek niet onder de 
indruk van de nood van zijn 
dochtertje, evenals van het 
optreden van de agenten. 
Het meisje is verder gezond. 
Wel hebben de autoritei-
ten Jeugdzorg ingeschakeld. 
(bron: www.nhnieuws.nl)



Christine’s Keuken, een 
aanwinst voor de regio

Uitgeest - Enige tijd gele-
den besloot Christine van der 
Boor het roer om te gooien. 
Zij volgde in 2015 een koks-
opleiding om de fi jne kneep-
jes van het vak te leren en 
startte Christine’s Keuken. 
Het is een concept waar haar 
hart ligt en waarover is nage-
dacht. Christine: “Voor druk-
bezette mensen valt het vaak 
niet mee om op werkda-
gen een gezonde en lekkere 
maaltijd klaar te maken. De 
greep naar diepvriesmaaltij-
den ligt soms voor de hand 
en dat is jammer.” 
Voor die momenten kan men 
op dinsdag, woensdag en 
donderdag bij Christine’s 
Keuken een heerlijke maal-
tijd bestellen. Het menu be-
staat uit een hoofdgerecht en 
een bijgerecht. Er wordt vol-
doende gevarieerd want ook 
vegetarische maaltijden zul-
len worden gekookt. 
Op zondagavond wordt het 
weekmenu op de site ge-
zet. Men maakt de keuze uit 
de maaltijd afhalen of thuis-
bezorgd krijgen en dit alles 
in vuurvaste schalen die al-

leen nog opgewarmd dienen 
te worden in oven of magne-
tron. Maar dit is niet de enige 
service die Christine verleent. 
Men kan ook aanschuiven bij 
Christine thuis en om daar in 
Uitgeest meer bekendheid 
aan te geven, heeft zij op een 
doordeweekse avond een 
aantal mensen uitgenodigd 
uit de mediawereld. 

De ontvangst is allerharte-
lijkst aan De Cnollenbijter 50 
in Uitgeest en met een glaas-
je prosecco in de hand ma-
ken we kennis met de rest 
van het tafelgezelschap. 
Christine: “Ik wil om de week 
op vrijdagavond Keukentafel-
diners gaan organiseren. Het 
gaat dan om een drie gan-
gen diner. Hier kun je alleen 
of samen met iemand voor 
reserveren maar wil je met 
een groep komen dan kan 
dat volgens afspraak. De ta-
fel is mooi gedekt en hoewel 
het gezelschap elkaar niet 
kent, komen de gesprekken 
vanzelf op gang. Eten is in 
dit geval de bindende factor 
maar ook andere onderwer-

pen worden net zo makkelijk 
aangesneden. De leeftijd va-
rieert en juist dát maakt deze 
opzet zo leuk. Als het voorge-
recht op tafel verschijnt, kun 
je je ogen niet afhouden van 
het zorgvuldig gerangschik-
te kunstwerkje, asperges in 
zalm gerold op een bedje van 
rucola met verse frambozen. 
De smaaksensatie is subliem 
en enthousiast kijk ik met 
mijn overbuurvrouw rijkhal-
zend uit naar het hoofdge-
recht want hoe gaat Christi-
ne hier overheen? Ondertus-
sen gaat zij geruisloos haar 
gang met afhalen en serve-
ren en ziet zij ook nog kans 
een praatje te maken. Het 
hoofdgerecht ziet er weder-
om schitterend uit, is bijzon-
der smaakvol en meer dan 
genoeg. Gelukkig heb ik nog 
een klein plekje voor het na-
gerecht dat even later zoetig 
naar mij lonkt.’’ 

Uitgeest en omstreken heeft 
er met het Keukentafeldi-
ner aan de Cnollenbijter een 
prachtige en knusse eetgele-
genheid bij en ík ga mijn baas 
vragen of ik voortaan als cu-
linair recensent op pad mag. 

Voor informatie: www.chris-
tineskeuken.nl en facebook. 
(Monique Teeling)

Op de koffi e bij Loliyo
Helma heeft er altijd zin in want van 
kleding verkopen wordt ze blij. Na de 
coupeuse opleiding en deed zij werke-
lijk van alles. Zo had zij een winkel aan 
huis met zelfgemaakte kinderkleding. 
Lachend: “Ik achter de naaimachine 
en mijn kind in een wippertje ernaast. 
Verder werkte ik in verschillende kle-
dingwinkels en een bruidskleding-
zaak.” De creativiteit zit haar in het 
bloed. Ooit knapte zij met vriendin 
Elly, haar steun en toeverlaat bij Loliyo, 
een boerderij op waar zelfgemaakte 
woningaccessoires verkocht wer-
den. Helma: “Dat was erg leuk om te 
doen. Met grote schorten voor ston-
den we de trap in allerlei kleurtjes te 
schilderen. Klanten die ons zo zagen, 
vroegen of wij de bruiden van Anton 
Heyboer waren. We gaven workshops 
‘accessoires maken’ voor interieur en 
exterieur. Maar toen ik dit pand een 
keer binnenliep en vertelde dat ik ook 
zo’n ruimte zou willen, viel alles op z’n 
plek. Inmiddels woont Helma precies 
achter de winkel wat een hoop rust 
geeft. De winkel is van een gemoe-
delijke gezelligheid die je het idee 
geeft bij een vriendin op de koffi e te 
zitten. Dat is te danken aan de mooie 
opstelling en rangschikking maar ook 
zeker aan de persoon. Helma advi-

seert haar klanten graag en helpt met 
uitzoeken omdat zij precies weet wat 
zij in huis heeft. Een bijpassende tas of 
schoenen, accessoire of sjaal maken 
het geheel compleet waardoor men 
tevreden de winkel verlaat. Loliyo 
heeft voor elk wat wils, zeer betaal-
bare mode van maat 36 t/m maat 50. 
De inkopen doet zij bijna elke week in 
Amsterdam maar ook bij veel andere 
adressen. Aanpassen doet zij met 
groot gemak op de naaimachine in de 
winkel. Helma: “Ik heb veel vaste klan-
ten en sommige wippen iedere week 
binnen om even te kijken wat er bij is 
gekomen.” Haar moeder van 82 vindt 
het leuk om een leeftijdgenoot te hel-
pen en dat het door oprecht enthousi-
asme wel eens anders loopt, daar zien 
Helma en haar klanten wel de humor 
van in. Helma: “Mijn moeder liet een 
klant een sjaal zien, die mevrouw was 
helemaal blij, trok haar portemonnee 
toen een andere klant uit het pashokje 
verscheen en nog net kon tegenhou-
den dat haar sjaal werd verkocht. Daar 
hebben we met z’n allen smakelijk  om 
gelachen. Een winkel is hard werken 
en ontspanning vindt Helma in zin-
gen. Tot voor kort zong zij in een band 
maar het daarmee gepaard gaande 
nachtleven brak haar op. Nu treedt 

zij nog op in de regio met haar twee 
zussen Lonneke en Joke (en twee man 
begeleiding) als The Starsisters. Grap-
pig detail; haar dochter Lois heeft net 
zo’n gouden keeltje en helpt op za-
terdag in de winkel. Dat een creatief 
brein nooit stil staat blijkt uit het idee 
‘ruilpop’ dat Helma introduceerde. 
Helma: “Ik merk dat het nog niet ie-
dereen duidelijk is wat de bedoe-
ling van de ruilpop is. Op de ruilpop 
zit een kledingstuk, als een klant dit 
graag wil hebben, zoekt zij in haar ei-
gen kledingkast iets wat zij niet meer 
gebruikt en ruilt met hetgeen op de 
pop zit. Dit nieuw aangeleverde kle-
dingstuk komt op de pop en degene 
die dit graag wil hebben, kijkt weer in 
haar kast wat zij kwijt wil. Het kost he-
lemaal niets en iedereen tevreden. Op 
facebook is het laatste kledingstuk te 
zien.” Het is sowieso de moeite waard 
om binnen te lopen want bij Loliyo zijn 
frisse zomerse kleuren te vinden maar 
ook de basiskleuren ontbreken niet. 
Nu met het mooie weer is iedereen 
weer in de stemming voor een zomers 
jurkje en daar hangen er meer dan ge-
noeg van. Deze week vindt u bij Loliyo 
de Paasactie met op ieder jurkje 15% 
korting. 
Kijk op facebook of op www.loliyo.nu 

Loliyo eigenaresse Helma 
Lute rijdt iedere ochtend de 
door haar man gemaakte 
stellages naar buiten voor 
zij aan een nieuwe werkdag 
begint. Fiets je over de Mid-
delweg dan wordt je blik 
automatisch naar Loliy ge-
trokken waar de paspoppen 
uitnodigend aangeven wat er 
zoal aan kleding te vinden is.

Door: Monique Teeling

  Op de
koffi e bij . . .

Mogen wij ook bij u op de koffi e? Voor meer informatie: 0255 - 520456
verkoop@uitgeestercourant.nl

Loliyo
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Uitgeest - Zaterdag to-
gen twee teams van in totaal 
twaalf leerlingen (inclusief 
juryleden) met juf Barbro van 
groep 8 richting het landelij-
ke Madurodam Basisschool 
Debattoernooi. Dit toernooi 
wordt sinds 2007 georgani-
seerd door het Nederlands 

Debat Instituut en kan inmid-
dels op grote belangstelling 
rekenen.
Zes weken van te voren kre-
gen scholen de stellingen te 
horen en bereidden zich voor. 
Want de een heeft voor de-
batteren een talent maar als 
dit talent in mindere mate 

aanwezig is dan kun je het 
best leren. Samen met juf 
Barbro werd uitgediept en 
besproken hoe zo’n debat 
nou precies werkt. Er werden 
voor- en tegenargumenten 
bedacht en er werden spee-
ches geschreven door de 
kinderen zelf. Juf Barbro: “Wij 
waren er klaar voor en de 
leerlingen waren van het be-
gin tot het eind enthousiast, 
keken hun ogen uit en had-
den de dag van hun leven. 
Ze waren allemaal opvallend 
sportief, gaven ook de ande-
re teams complimenten en 
tips. Na afloop werd geroe-
pen dat ze volgend jaar weer 
willen meedoen. Zo’n toer-
nooi is een meerwaarde voor 
het onderwijs. De leerlingen 
leren goed luisteren en com-
municeren.”
Na drie spannende debat-
rondes bleek dat het Kornak 
uit Uitgeest de 17e (team 2) 
en 19e (team 1) plek had-
den behaald. Na een vu-
rig en indrukwekkend eind-
debat wees de finalejury de 
Montessorischool Maas en 
Waal  aan als Debatkampi-
oen. (Monique Teeling)

Grote variatie 
op het Open Podium

Uitgeest - Jong of oud, man 
of vrouw, startend of meer 
ervaren, zang of instrumen-
taal…er hebben al heel wat 
artiesten op het Open Po-
dium bij De Zwaan Cultu-
reel gestaan. En nog steeds 
weten de artiesten van  het 
Open Podium elke maand 
weer het publiek te verras-
sen. 
Voor zaterdag 22 april staan 
te trappelen:
- Hangfolk: Een groepje dat 
na hun verkenningstocht van 
de Ierse muziek heeft ontdekt 
dat Nederlandstalig met een  
beetje ‘zilte-zeeblues-melan-
ge’  (o.a Drijfhout en De Dijk) 
ook prima te spelen is;
- Adrie Winkelaar en Leon 
Schelvis: 2 gitaren spelen een 
muzikale mix van Mozart, The 
Beatles, Gipsy swing en The  
Shadows;
- Mandy Lodder: Improvisa-
tietheater van de presentatri-
ce van het Open Podium van 
maart. Altijd een verrassing 
wat er  gaat gebeuren.
- Ivo Bernard: Een singer/
songwriter uit Haarlem zingt 
en speelt materiaal van zijn 
cd uit 2014 ‘Memory Man’;
- Out Loud: Koor: Zanggroep 
verbonden aan ‘De Nieuwe 

Muziekschool Uitgeest’ be-
staande uit 14 leden (1 man 
en 13  vrouwen) in de leeftijd 
tussen de 16 en 50 jaar.
- Johan Keeman: singer/
songwriter speelt natuurlijk 
weer eigen werk, maar dit 
keer als voorbereiding op zijn  
eindexamen van de opleiding 
Pop van het Conservatorium 
van InHolland.

Het eerste optreden staat ge-
pland om 20.30 uur. De toe-
gang is natuurlijk als altijd 
gratis!

Johan Keeman (foto: René 
Dissel)

Inez Timmer treedt op 
bij Vrouwen van Nu
Uitgeest - De Duitse soldaat 
Hans Leip, schrijft in 1915 
een gedicht dat in de tweede 
wereldoorlog bekend wordt 
als “het strijd lied” gezongen 
door Lili Marleen. Een mars-
achtig karakter en een dro-
merige tekst riep heimwee 
op bij de soldaten.
Inez Timmer vertelt op 20 
april bij Vrouwen van Nu 
op meeslepende wijze over 

het leven van Lili Marleen 
en zingt haar liederen. Een 
aanrader en misschien een 
mooie avond om je vriendin 
mee te nemen en samen te 
genieten. Entree 5 euro voor 
gasten, koffie en thee gratis. 
Locatie: dorpshuis De Zwaan, 
Middelweg 5 in Uitgeest.

Zaal is open om 19.30 en de 
avond begint om 20.00 uur.

Speciale Goede Vrijdag 
Avondkruisverering
Uitgeest - Goede Vrijdag-
avond om 19.00 uur zingt 
het koor Laus Deo tijdens de 
Kruisverering o.a. ‘Tenebrea 
en  ‘Stabat Mater’ in de pa-
rochiekerk.  Pastoor Kaleab 
gaat in deze speciale viering 

voor. Ook  is er gelegenheid 
om de communie te ontvan-
gen. 
Men mag een bloem of bloe-
men meebrengen als eerbe-
toon aan het kruis. In stilte 
wordt de kerk verlaten.

Uitgeest - Kamerkoor Puur 
Sangh geeft zondag 23 april 
a.s. een concert in dorpshuis 
de Zwaan, Middelweg 5 in 
Uitgeest.
Het programma doorkruist 
de tijd en natuur, zowel in ja-
ren als in seizoenen. Er staan 
klassieke liederen op het 
programma, als ook heden-
daagse muziek. Werken van 
o.a. Mozart, Hadyn en Beet-
hoven, maar ook van Tho-
mas Moore, S. O’Connor en F. 
Edam zullen ten gehore wor-
den gebracht. 
Daarbij wordt het koor on-
dersteund door het Kenne-
mer Blaaskwintet. Zij spelen 
ook een aantal eigen werken.
Het koor is opgericht in 2003 
en repeteert op maandag-
avond in parochiehuis ‘De 
Klop’ aan de Langebuurt in 
Uitgeest, onder leiding van 
Ineke Mulder. Het repertoi-
re is zeer uitgebreid, uit alle 
windstreken en door de eeu-
wen heen. 
Het wordt een afwisselend 
concert en men hoopt u 23 
april om 14.30 uur te mogen 
verwelkomen in de Zwaan. 
De zaal gaat om 14.00 uur 
open.
Voor een toegangskaartje 
wordt 5 euro gerekend. Kaar-
ten zijn te koop bij de koor-
leden, via tel. 311875 en aan 
de zaal.

Concert 
Kamerkoor 
Puur Sangh

Indrukwekkende ‘Tonio’ 
in filmhuis de Zwaan

Uitgeest - Vrijdag 21 april is 
de film ‘Tonio’ te zien in film-
huis de Zwaan. Het leven 
van Adri en zijn vrouw Mir-
jam komt even plots als bruut 
op zijn kop te staan wan-
neer een agent, op een zon-
dagochtend in mei, voor de 
deur staat. Zoon Tonio is die 
nacht onderweg naar huis op 
zijn fiets aangereden. Met de 
taxi vertrekken de twee naar 
het ziekenhuis om hun enig 
kind daar in de OK te treffen. 
Kaalgeschoren, met drains in 
het hoofd. Enige uren na het 
ongeluk komt Tonio te over-
lijden. 
Bij Mirjam (Rifka Lodeizen) 
spat het verdriet eraf. Opge-
rold als foetus, huilend en 
schreeuwend probeert zij 
haar verlies te verwerken. 
Adri, (Pierre Bokma) even zo 
verwond, keert in zichzelf en 
schrijft zijn verlies van zich af. 
Hij reconstrueert het leven 
van zijn zoon omdat dat de 
enige manier is om hem nog 
levend te houden. Er volgen 
sprongen in de tijd, associa-
ties en herinneringen aan het 
leven van de uitzonderlijke 

Tonio. Met deze ontroerende 
film bereikt regisseuse Pau-
la van der Oest, wat ook de 
auteur van het boek ten doel 
had. Het leven van Tonio een 
stukje verlengen.
De zaal is open vanaf 19:45 
en de film begint om 20:15. 
Toegang 6 euro 5 euro voor 
vrienden van de Zwaan) in-
clusief een kopje thee of kof-
fie voorafgaand aan de film. 
Kaarten vooraf bij boekhan-
del Schuyt aan de Middel-
weg 139 in Uitgeest.



Uitgeest - Bridgen is voor 
een belangrijk deel een rati-
oneel spelletje. Je telt je pun-
ten, kijkt naar je verdeling, 
hoort je maat bieden volgens 
een afgesproken systeem en 
de tegenstanders doen net 
zo, dus alles bij elkaar kun 
je plussen en minnen en re-
delijk inschatten wat de mo-
gelijkheden zijn. Dat gaat 
vooral op als de verdelingen 
een beetje normaal zijn. Dat 
wordt anders als de verdelin-
gen wat wilder worden, als er 
zowel voor de ene partij een 
mooi contract in zit als voor 
de andere. Dan schakelen wij 
bridgers nogal eens over van 
de ratio naar de emotio, en 
dat zie je bijvoorbeeld aan het 
venijn waarmee een stapeltje 
biedkaarten wordt gepakt en 
neergeploft, of aan de bozi-
ge manier waarop gepoogd 
wordt het ‘doublet-kaartje’ 
met kracht door de tafel heen 
te duwen. De volgende casus 
doet zich voor. We zijn in een 
competetief biedverloop be-
zig. De andere partij biedt 
3SA, en ik, met een 7-kaart 
schoppen en weinig punten, 
en wetend dat mijn maat mijn 
schoppentjes steunt, bied 4 

schoppen. ‘Dat doubleer ik!’ 
schalde het door de zaal, en 
het getormenteerde dou-
blet-kaartje wordt op de tafel 
neergesmeten. Afijn, de maat 
van de doubleerder moet uit 
en ‘du moment’ dat de dum-
my de kaarten heeft neerge-
legd, roep ik, onderhand ook 
getergd, en bluffend: ‘790!’, 
zijnde de score van een ge-
doubleerd gemaakte kwets-
bare manche. Dat hoort niet, 
maar het voelde wél goed, 
op dat moment én na afloop, 
met inderdaad 790 punten in 
de knip. En vooral ook omdat 
later bleek, dat als de tegen-
partij de emotie had uitge-
schakeld, en rustig 4SA had 
geboden, zij dat met oversla-
gen hadden gehaald. Hieron-
der ziet u de beste drie van 
iedere lijn. De hoogste score 
van de dag is voor Paul van 
der Meij-Richard Hoeben. 
Zij slaagden er in om de ra-
tio zo goed mogelijk te kop-
pelen aan de emotio en dat 
leverde hun ruim72% op. Ge-
lukkig doen ze dat niet iede-
re woensdagavond. Nog een 
mooie score was voor Joop 
en Fieneke de Beer. Ruim 
65%, dan heeft het niet al-

        Bridgenieuws leen maar meegezeten. Rest 
mij nog om te vertellen dat de 
inschrijving is geopend voor 
de 24e Kroegenbridgedrive 
Uitgeest, die begin septem-
ber zal plaatsvinden. Haast u 
om u in te schrijven, ook Uit-
geester thuisbridgers. Zie ht-
tp://kroegenbridgeuitgeest.1
23website.nl/ 

Uitslagen:

A-lijn: 1 Paul van der Me-
ij-Richard Hoeben 72,57% 2 
Hans Wijte-Paul Wijte 58,68% 
3 Klaas de Groot-Peter Kos-
sen 58,33%
B-lijn: 1 Jan Sinemus-
Wim Weber 56,67% 2Wim 
Hoogeboom-Nico Molenaar 
56,67% 3 Theo Huising-Pieter 
Andringa 52,92%
C-lijn: 1 Joop de Beer-Fie-
neke de Beer 65,28% 2 Henk 
Groen-Gerard Smit 54,17% 
3 Jac Sintenie-Piet de Wildt 
52,78%
D-lijn: 1 Ans Andringa-
Ria de Wildt 60,94% 2 Jaap 
Molenaar-Karin Tushuizen 
55,73% 3 Toos Schalk-Jaap 
Schalk 52,08%
E-lijn: 1 Tineke de Groot-
Ger van Andel 56,67% 2 Wim 
Nugteren-Nel van Bergen 
55,14% 3 Riet Jaape-Petra de 
Ruyter 51,52%
(Paul Wijte)

18 tot en met 21 april
Honderden wandelaars 

aan start avondvierdaagse
Uitgeest - Op 18, 19, 20 
en 21 april wordt de 56ste 
Avondvierdaagse in Uitgeest 
gelopen. Start en finish zijn 
alle dagen bij de speeltuin 
aan de Middelweg 108-110. 
Met natuurlijk op de vrijdag 
de feestelijke binnenkomst 
op het sfeervolle Reghthuys-
plein aan de Kerkbuurt, De 
Harmonie zorgt voor gezelli-
ge muziek, waarna iedereen 
doorloopt naar de speeltuin 
om de verdiende medaille op 
te halen.

Tijdens de routes komen de 
wandelaars langs de mooiste 
en verborgen plekjes van Uit-
geest. Op dit sportieve eve-
nement is gezelligheid troef, 
kinderen, ouders, grootou-
ders, iedereen komt elkaar 
weer tegen. Op de eerste dag 
speelt bij de finish de Uit-

geester dixiband “The Upma-
tes”. Kinderen tot en met ba-
sisschool groep 5 lopen elke 
dag een route van 5 kilome-
ter, door het dorp. Zij starten 
om 18.00 uur.

Kinderen van groep 6 tot en 
met 8 en ouder en volwasse-
nen vertrekken om 18.15 uur 
en lopen elke dag 10 kilo-
meter. Hun routes gaan ook 
door de buitengebieden. Een 
grote groep vrijwilligers zo-
als verkeersregelaars, stem-
pelaars, mee fietsers, eind-
lopers en een klein vast or-
ganisatieteam zullen zorgen 
voor weer een leuke en vei-
lige wandelvierdaagse. De 
Avondvierdaagse is te vol-
gen via de facebookpagina 
van speeltuin Kindervreugd 
en via www.avondvierdaag-
se.speeltuinuitgeest.nl.

Optreden muziekgroep
Uitgeest - Achttien enthou-
siaste deelnemers aan de 
muziekgroep van de S.U.S. 
zijn al twee seizoenen bezig 
met zingen en zichzelf te be-
geleiden op gitaar, keyboard, 
accordeon en ukelele. Eén 
deelneemster speelt prachtig 
dwarsfluit.

Als afsluiting van het seizoen 
wordt woensdag 19 april van 
10.30 tot 11.30 in de Zwaan 
een feestelijk optreden ge-
geven en gaat de groep ‘Cor-
nelis Corneliszoon’ bezingen, 
een havenwals en ‘De vijf 
jaargetijden’ spelen. Afge-
sloten wordt met ‘Hoi wat is 
dit dorpje mooi’ en natuurlijk 
met het ‘Uitgeester volkslied’. 
Alle belangstellenden zijn 
van harte welkom. 

De toegang is gratis. Vooraf 
opgeven is niet nodig.

Uitgeest - Dat Stormvogels 
geen gemakkelijke opga-
ve zou hebben tegen koplo-
per Haarlem was ingecalcu-
leerd, maar de manier waar-
op de Uitgeesters zondag on-
deruit gingen was schrijnend. 
Trainer/coach Ton van Duijn 
benadrukte voorafgaand 
aan de wedstrijd geen ver-
wachtingen te hebben, punt-
verlies was ingecalculeerd, 
maar wilde zijn ploeg vooral 
vrij zien korfballen. Haarlem 
ligt op titelkoers en moest 
presteren terwijl Stormvogels 
niets te verliezen had.

Op het zonovergoten sport-
park waren het de Haarlem-
mers die van begin af aan lie-
ten zien wie de bovenliggen-
de partij  zou zijn. Binnen een 
tijdsbestek van 12 minuten 
keken onze dorpsgenoten 
tegen een 6-0 achterstand 
aan. Twee treffers van Ward 
Betjes gaven nog een beet-
je kleur aan de match hal-
verwege de eerste helft, maar 
goed was het allerminst.  De 
ploeg van Van Duijn zat geen 
moment in de wedstrijd, het 
spel oogde slap en inspira-
tieloos.  Elke vorm van be-

lieving ontbrak, waardoor de 
opponent gemakkelijk kon 
uitlopen naar een 10-2 voor-
sprong.  Gerard Valkering en 
Demi Erkelens waren allebei 
nog een keer trefzeker, maar 
konden niet voorkomen dat 
bij rust de wedstrijd eigenlijk 
al gespeeld was. (11-4)
Een furieuze Van Duijn con-
fronteerde zijn ploeg tijdens 
de break met het gebrek 
aan bezieling en dat in zijn 
ogen geen enkele speler  zijn 
of haar gebruikelijk niveau 
haalde. Met het schaam-
rood op de kaken verliet hij 
de kleedkamer om zijn ploeg 
de gelegenheid te geven met 
elkaar tot een plan van aan-
pak te komen om in ieder ge-
val de tweede helft nog iets 
redelijks neer  te zetten.

Eerherstel was de opgave, 
maar in de beginfase van de 
tweede helft leek het leed al-
leen maar groter te worden. 
Haarlem liet uit naar een 14-
4 voorsprong, waarna Ward 
Betjes zijn derde treffer van 
de dag noteerde. Van Duijn 
schroomde niet op zijn wis-
selspelers te benutten, en 
bracht Sjoerd Noorda en Ro-

     Korfbalflits
       Stormvogels

my Erkelens in. Erkelens zet-
te haar invalbeurt kracht bij, 
door onmiddellijk te scoren 
en herhaalde dit kunstje in 
de slotfase van de wedstrijd.  
“Het is schrijnend om te moe-
ten constateren dat invalster 
Erkelens de beste speelster 
van mijn ploeg was”, aldus 
een gedesillusioneerde Van 
Duijn. Komende week moe-
ten  de neuzen echt weer de-
zelfde kant op, met het oog 
op de echt belangrijke wed-
strijden waar Stormvogels 
punten moet halen om de-
gradatie te voorkomen.
Deze 22-14 moet snel verge-
ten worden.
Doelpunten: Ward Bet-
jes(4), Demi Erkelens(3), Ge-
rard Valkering(3), Romy Er-
kelens(2), Jose Heijne(1) en 
Sjoerd Noorda(1)

Uitgeest - In de nacht van 
zaterdag op zondag rond de 
kolok van twee uur verloor 
de bestuurder van een per-
sonenauto op de Provinciale-
weg de macht over het stuur 
en belandde in de sloot. De 
bestuurder bleek te hebben 
gedronken, uitslag adem-
analyse: 805 ugl. Zijn rijbe-
wijs werd ingevorderd.

Met drank op 
de sloot in
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Zelf cosmetica 
maken

Castricum - Steeds meer 
mensen willen geen rotzooi 
meer in hun cosmetica. In 
de tuin van Kapitein Rom-
mel kan men leren zelf zuive-
re cosmetica te maken. 
Elke les begint met uitleg van 
docente Brita Falk in de krui-
dentuin, waarna er steeds 
drie producten worden ge-
maakt. De lessen vinden 
plaats op dinsdag 16, 23 en 
30 mei van 19.30-21.00 uur. 
Kijk op www.britafalk.nl of 
bel 0251-826138.

Castricum - Bij de biblio-
theek kunnen kinderen in de 
vakantie weer komen knut-
selen in het Bieb Atelier op 
dinsdag 25 april van 10.00 tot 
11.30 uur. 
De activiteit is bedoeld voor 
kinderen van zes tot en met 
twaalf jaar. Aanmelden voor-
af is noodzakelijk via www.
bibliotheekkennemerwaard.
nl/jeugd.

Bieb Atelier

Castricum - Op vrijdag 14 
april begint om 16.00 uur in 
de Pancratiuskerk een kruis-
weg, speciaal voor kinderen. 

Maandag 17 april wordt van-
af 10.30 uur het paasfeest 
gevierd. Na afl oop kunnen 
kinderen verstopte eieren 
zoeken.

Pasen in de 
Pancratius

Makro Beverwijk breidt 
het assortiment uit

Regio - Maar liefst 1000m2 
zal worden toegevoegd aan 
de winkeloppervlakte van 
Makro vestiging Beverwijk. 
Een groot gedeelte daarvan 
bestaat uit uitbreiding van 
het kledingassortiment voor 
dames en heren. Enkele Ma-
kro vestigingen in Nederland 
bieden al langer dit dames- 
en herenkledingassortiment 
aan; vanaf 12 april ook in 
Makro Beverwijk. Het assor-
timent bestaat onder meer uit 
kleding en sportkleding van 
verschillende merken, inclu-
sief een ruime keuze in kle-
ding met grote maten. 
Makro speelt altijd in op de 
behoefte van haar klanten. 
Enige tijd geleden werd daar-

om al in Makro Beverwijk een 
succesvolle foodcourt toege-
voegd, waar door een profes-
sionele kok wordt gekookt en 
genoten kan worden van een 
kwalitatief goede lunch of 
diner, en kwam er een Net-
werkplein. Dit plein biedt on-
dernemers de kans om in de 
vestiging gratis te werken en 
te netwerken.
Behalve een uitbreiding met 
kleding, wordt de extra ruim-
te ook ingericht met onder 
meer feestartikelen.  Daar-
naast komt er een zeer uit-
gebreid assortiment met ve-
le verschillende soorten bar-
becues (kolen, gas en elek-
trisch) en allerlei barbecue-
benodigdheden.

Jan Makkes: ‘In kleuren 
zal hij bij ons blijven’

Regio - Ook dit voorjaar is 
er rond Pasen en Pinksteren 
een kleurrijke expositie van 
de werken van kunstschil-
der Jan Makkes in zijn Mu-
seumboerderij aan Hofgees-
terweg 22a in Velserbroek. 
De paasexpositie is van za-
terdag 8 april tot en met zon-
dag 23 april. Vanaf Hemel-
vaartsdag 25 mei tot en met 
5 juni is de pinkstertentoon-
stelling tussen 11.00 en 18.00 
uur gratis bezoeken. Er is 
weer veel moeite gedaan 
om de mooiste werken van 
de in 1999 overleden kunst-
schilder bijeen te brengen. 
Van sfeervolle gouaches tot 
kleurrijke landschappen, zijn 
werk is van een enorme ver-
scheidenheid, kenmerkend 
voor de veelzijdige interes-
ses van Jan Makkes. Als ge-
lovig mens schilderde hij ka-
pellen en nonnen. Maar ook 
hield hij van de visserij en 
van bouwtechniek, winter-

landschappen en bloemwer-
ken. In Museumboerderij Jan 
Makkes krijgt men een goed 
overzicht van wat hij teken-
de en schilderde en waar hij 
zich mee bezig hield. Hij was 
geliefd bij de groten der aar-
den en is een van de weini-
ge buitenlanders die een ex-
positie had in de Manege van 
het Kremlin in Moskou. In 
en rond de Museumboerde-
rij is het nu even kleurrijk als 
op zijn schilderijen. Momen-
teel is de grote tuin op zijn 
mooist en kan men er genie-
ten van bloeiende struiken 
en perkgoed, maar ook van 
de prachtig gerestaureerde 
kapelletjes en de eeuwen-
oude boerderij. Een aantal 
tentoongestelde kunstwer-
ken is nog te koop. Het in ei-
gen beheer uitgegeven boek 
‘Jan Makkes, een gedreven 
kunstenaar’ is alleen hier te 
koop. Parkeren bij voetbal-
club VSV. 

Heemskerk - Het is volop 
lente bij siertuincentrum 
Olaf de Ruyter. Een schit-
terende bloemenpracht 
staat klaar voor iedereen 
die zijn huis of tuin de ko-
mende dagen wil opfl eu-
ren. Ook zijn er talloze ca-
deautips in paassfeer, dus 
kom snel langs om voor-
delig te profi teren van al 
dat moois. Het siertuin-
centrum is ook op twee-
de paasdag (10.00 - 17.00 
uur) geopend.

Haal de lente in huis door 
een fraai boeket bloemen 
of een mooie plant op ta-
fel te zetten. Speciaal voor 
het paasweekeinde zijn er 
mooie boeketten en bloem-
stukken met een paastintje. 
Op visite bij familie of vrien-
den? Laat ook hen genieten 
van het paasgevoel met deze 

mooie decoratieve artikelen. 
Het team van Olaf de Ruyter 
heeft er werkelijk iets moois 
van gemaakt! Ook voor in de 
tuin is het assortiment groot. 
Niet alleen in vaste of één- 
en tweejarige planten, maar 
ook in varens , siergrassen, 
klimplanten en vijverplanten 
is Olaf de Ruyter al jaren een 
vertrouwd adres. Wie de tuin 
echt helemaal af wil maken, 
kiest voor een fraai wateror-
nament. Er is keus uit maar 
liefst zestig verschillende 
soorten, variërend van een-
voudig tafelmodel (al van-
af 7,95 euro!) tot aan ob-
jecten van zelfs twee meter 
hoog. De waterornamenten 
zijn gemaakt van polystone 
en daardoor niet zwaar, dus 
eenvoudig te verplaatsen. 
Ze werken bovendien onaf-
hankelijk van vijver of wa-
terleiding. Een interne pomp 

zorgt ervoor dat het wa-
ter vanuit het reservoir blijft 
circuleren. De ingebouw-
de verlichting zorgt voor een 
sprookjesachtig tafereel. 

Het team van siertuincen-
trum Olaf de Ruyter wenst 

iedereen fl eurige paasda-
gen toe.
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FC Uitgeest ‘strijdt en lijdt’
Uitgeest - FC Uitgeest strijdt 
en lijdt maar zal niet breken. 
Althans, is mijn stellige over-
tuiging. Dat FCU in de uit-
wedstrijd tegen het onder-
aan staande ZAP niet ver-
der kwam dan 0-0 mag eer-
der een hemels mirakel wor-
den genoemd dan het gevolg 
van hoogstaand spel van de 
thuisploeg die overigens wel 
een pluim verdiende voor in-
zet en vechtlust. FC Uitgeest 
ook, alleen had het vandaag 
de pech dat doelman van den 
Bosch een engeltje op de lat 
had zitten. Waren het al niet 
zijn eigen wonderbaarlijke 
reddingen dan stonden paal 
en lat tot drie keer aan toe 
een verdiende voorsprong 
voor FC Uitgeest in de weg. 
Zo sloop aan het einde van 
de wedstrijd steeds meer het 
“lijden” in de ploeg die zicht-
baar was aangedaan door 
het misfortuin. Er ging niet 
veel meer goed met als ge-
volg dat de 0-0 op het score-
bord bleef staan.
FC Uitgeest startte van-
daag zonder de geblesseer-
de Emiel Sinnige en de ge-
schorste Kick Smit en Jorn 
Brouwer die na hun onnodi-
ge gele kaarten van de vo-
rige week deemoedig op de 
tribune hadden plaats geno-
men. Zo kon er voor het eer-
ste sinds lange tijd weer eens 

een basisplaats worden in-
geruimd voor Bart Zonneveld 
die als gevolg van een ern-
stige knieblessure lange tijd 
uit de roulatie was maar nu 
alweer een tijdje goed had 
meegedraaid in het twee-
de. Waarvan de trainer Ri-
chard Grapendaal overigens, 
maar dit terzijde, na een mo-
torongeluk in het ziekenhuis 
ligt. Richard van harte beter-
schap.

FC Uitgeest deed vanaf het 
begin wat het moest doen 
namelijk aanvallen: 5e schot 
Mike Olgers, redding kee-
per, 8e Romario Aroma net 
geen kans, 21e fraaie vol-
ley Bart Zonneveld over, 27e 
grote kans Romario Aroma 
keeper redt fraai, 32e levens-
grote kans Lester Half keeper 
redt nog fraaier, 37e  schitte-
rende aanname Lester Half 
schot tegen de paal, 40e kop-
bal Stan Vrouwe keeper redt 
in eerste instantie en in twee-
de instantie op het schot van 
Bart Zonneveld. Oh ja, in de 
43e minuut een schotje van 
ZAP op doel. Ruststand: 0-0
De tweede helft: 48e bijna 
kans Yeboah Augustin, 49e 
prachtige volley Mike Olgers 
op de lat, 50e snoeiharde 
uithaal Lester Half tegen de 
paal, 55e volley Bart Zonne-
veld naast. Het was allemaal 

om moedeloos van te wor-
den en dat werden de gas-
ten ook eigenlijk wel. Het ge-
loof in een goed einde ebde 
langzaam weg, de strijdt nam 
af en het lijden toe. De vrou-
welijke FC Uitgeest suppor-
ters langs de kant weenden 
en voor FC Uitgeest werd het 
steeds vaker vallen en op-
staan. Zo kwam voor FCU 
het laatste fluitsignaal van de 
goed leidende en zeer jon-
ge arbiter Spaan eigenlijk als 
een verlossing. 0-0 en West 
Frisia weer twee punten dich-
terbij.

Spannend? Natuurlijk. Maar 
de wedstrijd tegen ZAP is 
geen graadmeter want die 
had eigenlijk gewonnen 
moeten worden. Dus FC Uit-
geest, blijven doen wat er ge-
daan moet worden en voor-
al niet het kruis gaan dragen 
van “ongeloof “ in een goede 
afloop. Nergens voor nodig. 
Ik verzeker je, aan het ein-
de van de weg is er de glorie. 
Ik geloof daar in. Jullie toch 
ook? (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, de 
Jong  (85e W.Uit den Boog-
aard) , Vrouwe, Groen, 
Marchena, Olgers, Putter, 
Zonneveld (75e Hoekstra), 
Yeboah (78e Duijn), Aro-
ma, Half.

FC Uitgeest JO8-1 
kampioen in hoofdklasse
Uitgeest - Het is vroeg zater-
dagochtend en de spanning 
is wel een beetje zichtbaar op 
de koppies. Vandaag staat de 
wedstrijd om het kampioen-
schap tegen Monnickendam 
op het programma. Bij een 
gelijkspel is het kampioen-
schap officieus binnen, ge-
zien de grote voorsprong in 
doelsaldo op de nr. 2 Hille-
gom. Maar een echte kampi-
oen wint natuurlijk zijn kam-
pioenswedstrijd.
Om negen uur is de aftrap 
en al snel wordt duidelijk dat 
Monnickendam geen partij is 
voor de jongens van FC Uit-
geest JO8-1. De een na de 
andere aanval gaat richting 
het doel van de tegenstander 
en beide palen en de lat zijn 
meerdere keren een sta in de 
weg voor het eerste doelpunt. 
Dan krijgt FC Uitgeest de zo-
veelste corner, Bob Heijnen 

neemt hem voortreffelijk en 
het is Syd Glastra die de bal 
hard de kruising in kopt. 1-0 
voor FC Uitgeest en tevens 
het eerste kopdoelpunt van 
het seizoen.

Na de rust verandert het 
spelbeeld niet, Monnicken-
dam wordt continu op ei-
gen helft gehouden en ver-
dedigt met alles wat ze heb-
ben. Aanval na aanval probe-
ren de jongens uit Uitgeest 
in de weg tikkende tijd nog 
meer doelpunten te maken, 
echter hij wil er niet meer in. 
Dan klinkt het eindsignaal en 
is FC Uitgeest JO8-1 kampi-
oen in de Hoofdklasse. Voor-
waar een mooie prestatie te-
gen de JO8-1 van Hillegom, 
Dios, Koninklijke HFC, Mon-
nickendam en de Rijp. Fan-
tastisch gedaan jongens, ge-
feliciteerd.

Vooraan van links naar rechts: Sefidun Ghaiad, Ramses Vet, 
Mart de Waal, Jelle Peijs, Midden: Luca Weijsters, Bob Heijnen, 
Jaron Lammerts van Bueren, Syd Glastra, Job Tiebie. Achter: 
coaches Marcel de Waal en Erik Glastra

Vrouwen 1 FC Uitgeest
Eind aan reeks overwinningen

Uitgeest - Een met zon over-
goten middag was het decor 
waarin de vrouwen van FC 
Uitgeest op bezoek gingen 
bij WSV’30/Jisp. Na het eer-
ste fluitsignaal was het Uit-
geest die zich liet gelden met 
diverse mooie aanvallen. In 
de 11e min. was het raak. Bo 
Smit is het meest alert in de 
16 meter en prikt de bal langs 
de keeper van de tegenstan-
der, 0-1. 
WSV’30/Jisp staat niet voor 
niets op de 3e plaats en is 
een goed voetballende ploeg 
die zichzelf beloont door in 
de 19e minuut de gelijkma-
ker  te scoren: 1-1.  
Toch is het Uitgeest die de 
beste mogelijkheden bleef 
creëren om weer op voor-
sprong te komen. Aange-
schoten hands blijft altijd 
een discussie, maar niet voor 
de scheids die de bal voor 
WSV’30/Jisp op de stip legt. 
Danique van Weelden blijkt 
een koele keeper, met een 
goede reflex weet zij de inzet 

te keren en Uitgeest op ge-
lijke hoogte te houden. He-
laas niet voor lange duur. 
Door een goed uitgevoerde 
counter komt de thuisclub 
op voorsprong, 2-1. Een te-
gendoelpunt is voor Uitgeest 
slecht te verkroppen en ook 
deze keer is dit het teken om 
een tandje bij te schakelen. 
Het is invalster Sophie Wals-
mit die haar waarde toont en 
in 3 minuten de achterstand 
omzet in een 2-3 voorsprong, 
de ruststand.

Na rust kon FCU de tegen-
stander haar wil niet meer 
opleggen, ondanks mooi op-
gebouwde aanvallen en di-
verse kansen was het WSV 
die de overhand kreeg, gelijk 
maakte en doordrukte naar 
de overwinning van 5-3.

Uitgeest kan terugkijken op 
een goede en leerzame wed-
strijd, waarin te zien is dat er 
steeds beter gevoetbald gaat 
worden.

Woman of the match: Floor 
Glorie. Als laatste vrouw en 
later voorstopper, zorgde 
zij er mede voor dat er een 
haast niet te passeren verde-
diging stond. Helaas moest zij 
de laatste 10 minuten gebles-
seerd uitvallen.

Uitgeest - In de Onze Lieve Vrouwe Geboorte aan de Lange-
buurt zijn de volgende vieringen de komende dagen gepland:
Woensdag 12 april: 19.00 uur geen viering in de kapel.
Witte donderdag 13 april: 14.30 uur Paasviering in Geester-
heem m.m.v. Laus Deo. 19.00 uur H. Eucharistieviering  m.m.v. 
Sound of  Life.
Goede vrijdag 14 april: 15.00 uur Kruisweg. 19.00 uur Kruis-
verering (geen euch. viering maar wel met communie) m.m.v. 
Laus Deo. Er mogen bloemen worden meegenomen naar de  
kerk voor het versieren met Pasen.
Stille zaterdag 15 april: 21.30 uur Paaswake m.m.v. de Can-
torij.
1e Paasdag 16 april: 10.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. 
Laus Deo en koffiedrinken in de Klop.
2e Paasdag 17 april: 10.00 uur H. Eucharistieviering m.m.v. 
Sound of Life.

Vieringen in 
O.L.Vrouwe Geboorte



Goede prestaties op 
regiokampioenschap
Uitgeest - Zaterdag 8 en 
zondag 9 april kwamen de 
beste turnsters uit de regio 
uit de D1 - D2 en de 4e en 5e 
divisie in Amsterdam bij el-
kaar om te strijden voor de ti-
tel Regiokampioen 2017. 

Zaterdag 8 april begon Iris de 
Ruijter niet goed op de balk. 
Iris raakte uit balans met op-
komen en viel van de balk en 
dat kostte haar een heel punt 
en dat punt had ze aan het 
eind nodig om door te mo-
gen stromen naar de volgen-
de wedstrijd. De andere toe-
stellen heeft ze prima ge-
daan, maar het niveau ligt zo 
dicht bij elkaar dat je geen 
foutje kan maken.
In de laatste ronde vier turn-
sters van Unitas. Julia de 
Wildt heeft haar oefeningen 
goed uitgevoerd, maar komt 
in dit niveau, om door te stro-
men, net nog iets te kort. Ze 
mag tevreden zijn met haar 
wedstrijd.
Op de andere baan Isa Tim-
mermans, Silvia Berkhout en 
Linda den Boer. Zij begon-
nen met sprong en daar krijg 
je meestal een lager cijfer 
dan op de andere toestellen. 
Per ronde zag je de turnsters 
een aantal plaatsen omhoog 
gaan. En bij het laatste toe-
stel vloer, waar ze allemaal 
13 punten kregen stegen ze 
nog een aantal plaatsen. Lin-
da eindigde op een mooie 3e 
plaats, Silvia 5e en Isa 12e en 
alle 3 door naar de volgende 
wedstrijd.
 
Zondag 9 april was het aan 
Zoë Guit om de dag te be-
ginnen. Een tegenvallende 
brugoefening, maar een kan-
jer van een balkoefening le-
verde een 17e plaats op voor 

Zoë en is door naar het Dis-
trict.
Daarna mochten Jamie 
Beentjes, Cleo Schoute, Bil-
lie Boyle en Elina Muijskens.
Alle 4 de turnsters hadden 
goede oefeningen, maar he-
laas was de jury bij brug erg 
streng en bij vloer hadden ze 
een paar sprongenseries niet 
geteld bij Jamie. Helaas is 
Billie net niet doorgestroomd. 
Elina werd 11e , Cleo 6e en 
Jamie 7e en zijn door naar de 
volgende wedstrijd.
Als laatste Eva Schimmel en 
Demi Hanssen met een goe-
de start op sprong en brug. 
Balk was niet het toestel van 
Eva en Demi, maar beide heb-
ben de wedstrijd goed afge-
rond met een mooie en goe-
de vloeroefening. Eva werd 
11e en door naar de volgen-
de wedstrijd en voor Demi 
was dit haar laatste wedstrijd.
Het was een lange wedstrijd-
dag.  

Iris de Ruijter

Van links naar rechts: Silvia Berkhout, Linda den Boer, Julia de
Wildt en Isa Timmermans

       Turnnieuws 
       van Unitas 

Dames 1 Lake City Players 
overtuigend kampioen
Uitgeest - Zaterdag heeft 
het damesteam van bas-
ketbalvereniging Lake Ci-
ty Players voor de ogen van 
een goed vertegenwoordigd 
thuispubliek een sterk sei-
zoen bekroond met het kam-
pioenschap. Na een jaar af-
wezig te zijn geweest in de 
competitie, werd al vroeg in 
het seizoen duidelijk dat de 
dames begonnen waren aan 
een goede comeback. Na 
de eerste speelronden is di-
rect de koppositie in de pou-
le veroverd, deze is geduren-

de het hele seizoen niet meer 
uit handen gegeven.
De laatste wedstrijd werd 
met grote cijfers gewonnen 
van SVU Basketbal uit Am-
stelveen, de eindstand van 
80-14 zette het uiteindelijke 
doelsaldo op +597 uit totaal 
17 wedstrijden. 
Na huldiging door een afge-
vaardigde van de Nederland-
se Basketball Bond (NBB) is 
de geheel door Robot Vloer-
verwarming verzorgde feest-
avond gevierd in de kantine 
van Sporthal de Zien. 

Bovenste rij van links naar rechts Peter de Goede (coach), Ma-
rijn Sno, Chiara Satta, Claudia Visser, Jeanine Kruijver, Liset-
te Coppens. Onderste rij: Dionne Adrichem, Tess van der Bie, 
Tamar de Goede, Wendy Bart, Eva de Goede, Nikki de Goede

Bij De Zwaan Cultureel
Herman in een 

bakje Geitenkwark 
Uitgeest - Herman in een 
bakje Geitenkwark treedt op 
zaterdag 15 april op in De 
Zwaan, aanvang 20.15 uur.
Wees de Christoffel Colum-
bus van theaterland en ont-
dek het tweede program-
ma van Herman in een bakje 
Geitenkwark als eerste. Reis 
af naar uw favoriete theater 
en beleef een avond die de 
verwachtingen van zelfs de 
meest doorgewinterde ont-
dekkingsreiziger zal overtref-

fen. Humor? Check. Muziek? 
Check. Avontuur? Dubbel-
check. Bizons? Dat zou zo-
maar eens kunnen. Herman 
in een bakje Geitenkwark ‘2’: 
koloniseer een stoel voor-
dat het te laat is. Toegangs-
prijs: 12,50, Vrienden van de 
Zwaan Cultureel 2,50 korting. 
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal ( mits 
nog beschikbaar) of via www.
dezwaancultureel.nl. (foto: 
Menno van der Bijl)

Uitgeest - De S.U.S. orga-
niseert woensdag 19 april 
een modeshow in De Zwaan. 
Voor deze modeshow is mo-
dehuis Marion Mode uitge-
nodigd. Na afloop is er vol-
doende gelegenheid om de 
kleding te passen. Er is een 
paskamer aanwezig. Er wor-
den twee waardebonnen van 
25 euro verloot. Uw entree-
kaartje is tevens uw lotnum-
mer. Woensdag 19 april van 
14.00 tot 16.00 uur. Zaal open 
om 13.45 uur. Kosten 2 euro 
inclusief koffie/thee en cake 
in de pauze. 

Modeshow

Uitgeest - De S.U.S. organi-
seert donderdag 20 april van 
09.30 tot 11.30 uur weer een 
Repair Café in De Zwaan. De 
gouden formule van het Re-
pair Café is inmiddels al op 
zo’n duizend locaties in het 
land geïntroduceerd. Duur-
zaamheid, repareren als al-
ternatief voor weggooien 
en sociale interactie zijn de 
speerpunten van het Repair 
Café. Uitgeesters kunnen tij-
dens het Repair Café hun ka-
potte spullen ter plaatse, sa-
men met vrijwillige repara-
teurs, weer in orde te maken. 
Men helpt u met reparatie 
aan: kleding/textiel, elektri-
sche apparaten,  fietsen, rol-
lators, meubels/houten voor-
werpen, computers  en klei-
ne huishoudelijke apparaten
De toegang is gratis. Vooraf 
aanmelden is niet nodig. Er 
wordt een kleine vergoeding 
voor koffie/thee gevraagd. 
Reparaties zijn kosteloos, 
maar u dient zelf zorg te dra-
gen voor materialen die no-
dig zijn om een reparatie te 
verrichten. 

Repair Café

Uitgeest/Akersloot - Rond 
de paasdagen vinden de vol-
gende diensten plaats.
Witte donderdag 19.30 uur in 
de kerk in Akersloot, avond-
maal, voorganger ds. B. Ap-
pers. Goede Vrijdag 19.30 uur 
in de kerk in Uitgeest m.m.v. 
de Cantorij, voorganger Hr. 
J.W. v. d. Straten. Stille za-
terdag 22.00 uur Paasnacht-
dienst in de kerk in Uitgeest 
m.m.v. de Cantorij, voor-
ganger Hr. J.W. v. d. Straten. 
Paaszondag 10.00 uur in de 
kerk in Akersloot: Dienst met 
paasontbijt, voorganger Hr. 
J.W. v. d. Straten.  

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente
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Integrale Verordening Sociaal Domein
Op 30 maart heeft de gemeenteraad van Uitgeest de verordening 
sociaal domein vastgesteld. Alle verordeningen die tot nu toe 
golden op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatiewet zijn sa-
mengevoegd tot één document.

Het idee achter het samenbrengen van de regelgeving op deze verschil-
lende terreinen is dat de gemeente meer samenhang aanbrengt in de 
ondersteuning en dienstverlening aan de inwoners. Daarnaast wordt het 
nu eenvoudiger om maatwerk te leveren en echt te kunnen doen wat 
nodig is, zonder dat regels elkaar in de weg zitten.
Met het vaststellen van de verordening heeft de gemeenteraad besloten 
de eigen bijdrage in de Wmo voor een groot deel af te schaffen. Inwo-
ners van Uitgeest betalen hierdoor vanaf nu geen eigen bijdrage meer 
voor zaken als huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en res-
pijtzorg. De eigen bijdrage voor hulpmiddelen en woningaanpassingen 
schafte de raad geheel af voor mensen met een laag inkomen en voor 
minderjarigen. Mensen met een midden- of hoog inkomen gaan minder 
eigen bijdrage betalen voor deze voorzieningen. 

Nieuw gemeentelijk rioleringsplan
De gemeenteraad van Uitgeest heeft op 30 maart 2017 het Ge-
meentelijk rioleringsplan 2017- 2021 vastgesteld. Het vaststel-
len van een rioleringsplan is een wettelijke verplichting op grond 
van de Wet Milieubeheer.

In het nu vastgestelde plan wordt aangegeven hoe de gemeente haar 
zorgplicht voor rioleringen, grondwater en hemelwater de komende vier 
jaar gaat invullen. De prioriteiten op riolerings- en watergebied op kor-
te termijn staan nauwkeurig omschreven. Daar horen onder meer bij de 
start van het aanpakken van de wateroverlast in het park van De Koog en 
de start van het project Meldijk. De activiteiten op langere termijn wor-
den meer globaal aangegeven.
 
Via de financiële paragraaf heeft de gemeenteraad ook de hoogte van de 
rioolheffing voor de planperiode vastgesteld.
 
Belangstellenden kunnen het plan inzien op de gemeentelijke website 
www.uitgeest.nl, tabblad Wijk & Wonen, Natuur & Milieu.

Gemeentehuis en 
gemeentewerf gesloten
Op vrijdag 14 april (Goede Vrijdag), maandag 17 april (Tweede Paasdag) 
en donderdag 27 april 2017 (Koningsdag) zijn het gemeentehuis van Uit-
geest en de gemeentewerf (afvalbrengstation aan de Molenwerf 27) geslo-
ten. Het afvalbrengstation is anders dan gebruikelijk ook gesloten op za-
terdag 15 april 2017.

Burgemeester Wendy Verkleij ont-
hult het bordje voor het nieuwe 
Keurmerk. Van links af kijken 
de Heemskerkse wethouder Aad 
Schoorl, de Beverwijkse wethou-
der Haydr Erol en achter hem Hans 
Fokkens van Verin toe. De Velsense 
wethouder Robert te Beest houdt sa-
men met Mariette Moolhuizen hond 
Zorro vast.

Kranslegging bij spoorlijn
De Dodenherdenking in Uitgeest begint donderdag 4 mei 2017 om 
16.00 uur met een kranslegging door burgemeester Wendy Ver-
kleij en leden van het college. Dat gebeurt bij het monument aan 
de spoorlijn, gelegen achter het Kooghuis aan de provinciale weg. 
Het monument met de namen van drie gefusilleerde gevangenen is 
onlangs gerestaureerd. Bij gelegenheid van de herdenking is de plek 
(particulier bezit van de familie Terra) openbaar toegankelijk.

Ophaaldata restafval
In week 16 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, ophaaldag vrijdag 21 april in plaats van maandag 17 april (Twee-
de Paasdag); wijk 2, dinsdag 18 april; wijk 3, woensdag 19 april; wijk 4, 
donderdag 20 april; wijk 5, vrijdag 21 april.

Kerbert Dierentehuis verwerft keurmerk
Aan het Kerbert Dierentehuis in IJmuiden is 5 april 2017 in het bijzijn van 
onder anderen burgemeester Verkleij, wethouders van de IJmond-gemeen-
ten, gemeenteraadsleden en personeel van de dierenambulance Kennemer-
land het Keurmerk Opvang uitgereikt. 
Het knaagdiercentrum van Kerbert is het eerste in Nederland dat dit keur-
merk verwerft. Dat staat voor een professioneel niveau van dierenwelzijn in 
de bedrijfsvoering. De uitvoering en controle liggen in handen van de onaf-
hankelijke, certificerende instelling Verin. De gemeenten Beverwijk, Heems-
kerk, Uitgeest en Velsen hebben de opvang van zwerfdieren al sinds gerui-
me tijd bij het Kerbert Dierentehuis en het Knaagdierencentrum onderge-
bracht. 
De medewerkers Anja Timmermans (Knaagdierencentrum) en Patricia Mul-
der (Kerbert Dierentehuis) werden 
extra bedankt voor hun inzet om 
het Keurmerk Opvang te behalen 
en kregen een cadeaucheque uitge-
reikt van regiomanager William van 
de Wetering. Ook de andere mede-
werkers van beide opvangen na-
men met trots de vele complimen-
ten in ontvangst.

BURGERLIJKE STAND
GEBOREN 
Johannes Franciscus Wielink, 
zoon van W. Wielink en J.M.C. 
Beentjes

GEHUWD 
M.F.H. Schuurhuis en M. Heilij-
gers
GEREGISTREERD PARTNER-
SCHAP 
S. Visbeen en E.S. Jansen

Het gedenkteken bij de spoorlijn is door de gemeente onlangs opge-
knapt. De letters zijn beter leesbaar gemaakt en het is op een sok-
kel geplaatst (foto: gemeente Uitgeest).

Geen fietsen plaatsen 
op blindengeleidestrook
Fietsen geplaatst op de blindengeleidestrook in het stationsgebied zijn een 
gevaar voor blinden en slechtzienden. Deze zijn immers afhankelijk van de-
ze stroken om veilig hun weg te vinden. Volgens de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) is het ook niet toegestaan om fietsen of bromfietsen bui-
ten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan. De gemeente 
verwijdert daarom actief fietsen die op de blindengeleidestrook staan.
Is uw fiets verwijderd? U kunt deze met de passende fietssleutel en na beta-
ling van € 45,- tijdens openingstijden ophalen bij de gemeentewerf.
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