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Dag met gouden randje
Uitgeest - Ondanks de koude 
wind, werd afgelopen zondag de 
open watersportdag in Uitgeest 
druk bezocht. 
De auto’s stonden tot ver op 
de Meldijk geparkeerd en ook 
de fi etsers wisten de jachtha-
ven goed te vinden. Er was ge-
noeg te bleven, van reddende 
honden, tot meezingen met een 
koor of slenteren langs de ve-
le kraampjes. Er werd gedoken, 
gevaren en gesprongen en af en 
toe piepte het zonnetje tussen de 
wolken door. (Monique Teeling).

Loting heeft plaatsgevonden
Tegen Panathinaikos in 
openingswedstrijd ICGT 
Uitgeest - Zondag 15 april vond 
in het sponsorhome van de busi-
nessclub FC Uitgeest de loting 
plaats van de 27e editie van het 
Internationaal Cor Groenwegen 
Toernooi, het ICGT. 

Het toernooi, dat wordt gepeeld 
op zaterdag 26 mei en maandag 
28 mei op de velden van de voet-
balvereniging FC Uitgeest, kent 
ook dit jaar weer een sterke be-
zetting. Nadat eerder al bekend 
was geworden dat de winnaar 
van het afgelopen jaar, Atletico 
Mineiro, weer mee zou doen en 
de Chinese voetbalbond de deel-
name van haar jeugdteam had 
bevestigd, werden daar sterke 
clubs als Rayo Vallecano, de der-
de club uit voetbalstad Madrid, 
het Griekse Panathinaikos, Cruz 
Azul uit Mexico en Volendam 
aan toegevoegd. Tot slot wist de 
organisatie uiteindelijk nog een 

Afrikaanse deelnemer vast te 
leggen, Discovery Sports uit Ni-
geria. Uiteraard complementeert 
ook dit jaar weer de jeugd van 
FC Uitgeest het deelnemersveld. 
Bij de loting kwam Panathinaikos 
uit het balletje te voorschijn als 
tegenstander van FC Uitgeest in 
de openingswedstrijd. 

Naast de Griekse club moet FC 
Uitgeest het in Poule A opnemen 
tegen het Mexicaanse Cruz Azul 
en Discovery FC uit Nigeria. In 
Poule B werden Volendam, Rayo 
Vallecano, Atletico Mineiro en 
het Chinese jeugdelftal aan el-
kaar gekoppeld. Zo belooft ook 
de 27e editie van het ICGT weer 
een hele interessante te wor-
den temeer ook daar een aan-
tal van de deelnemende teams 
juist bekend staan om hun ster-
ke jeugdopleiding. Voor meer in-
formatie: www.icgt.nl. 

Uitgeest loopt de 51e 
Uitgeest - Dinsdag was de start 
van de 51e editie van de avond-
vierdaagse. 
Honderden jonge en oude-
re wandelaars lopen deze week 
langs de mooiste plekken van 
het dorp. Langs huizen, slootjes, 
weilanden, gebouwtjes  passeert 
een lange stoet enthousias-
te deelnemers. Zingend en fl ui-

tend. In verband met riolerings-
werkzaamheden op de Wester-
geest wordt aan de deelnemers 
gevraagd niet met de auto naar 
dit evenement te komen. 
Donderdag worden alle deelne-
mers feestelijk ingehaald, want 
het maakt niet uit welke afstand 
is gelopen; het blijft een knappe 
prestatie.

Burg. Mooystraat 17 • tel. 0251-652386
geesterduin 39 • tel. 0251-654683

Wij zijn te volgen op tWitter: @rosetBanket
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. Van Ou-
werkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 
072-5052620. Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcen-
trum De Hoef, Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. 
Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

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
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

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 geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Extra Clusiuskramen 
vol moois op de markt 
Castricum- Vrijdag 20 april zijn 
er door het Clusius College Cas-
tricum twee extra kramen gere-
serveerd op de weekmarkt van 
Castricum. Naast de wekelijk-
se ‘Echt Clusius’-kraam. In de-
ze kramen komen producten van 
leerlingen van het Clusius Col-
lege Castricum. Deze produc-
ten zijn ontstaan nadat de leer-
lingen eerst een gastles van Erik 
Penning van de Rabobank Ken-
nemerland  hebben gehad in 
het schrijven van een onderne-
mingsplan. Van elk groepje is 
het beste plan gekozen en dit is 

uitgewerkt tot een echt product 
door de leerlingen. Ze hebben 
dus zelf de producten bedacht 
opgekweekt, getimmerd en in-
geplant. Op 20 april mogen ze de 
producten echt gaan verkopen 
op de markt.
Op woensdag 25 april en don-
derdag 26 april vindt de ‘gewo-
ne’ Plantenmarkt plaats op het 
Clusius College Castricum aan 
de Oranjelaan. Dan worden nog 
veel meer eenjarige, vaste plan-
ten en kruiden verkocht vanuit 
de kas. Bezoekers zijn welkom 
van 9.00 tot 15.00 uur. 

Nieuwe vlinderwandel-
route bij Geversduin
Castricum - In samenwerking 
met de Vlinderstichting, Natuur-
beheer PWN en Nu.Hier.Noord-
Holland, heeft Kennemer Duin-
camping Geversduin een nieu-
we vlinderroute ontwikkeld met 
de naam ‘Vlinderwandeling de 
Kruisberg’. De wandeling is zes 
kilometer lang en gaat langs hei-
de, bos en duingebied.
Vlinders vliegen vooral als de zon 
schijnt en het niet te koud is. Tij-

dens de wandeling veel vlinders 
zien? Begin dan niet voor 10.00 
uur of na 17.00 uur, want dan zijn 
veel vlinders in rust. Welke vlin-
ders men ziet, is ook afhanke-
lijk van de tijd van het jaar. Iede-
re soort heeft zijn eigen vliegtijd.
De vlinderwandelroute start bij 
de receptie van camping Gevers-
duin, waar wandelaars voorzien 
worden van een gratis routebe-
schrijving.

Ondernemerscafé De Bakkerij
Castricum - Op maandagavond 
23 april vindt er een nieuwe edi-
tie plaats van het Ondernemers-
café in De Bakkerij. Dit keer zal 
Tjaard Horlings een interactieve 
lezing geven over ondernemer-
schap met een focus op marke-
ting. Op deze avond komt aan 
bod op welke wijze marketing 
van betekenis kan zijn in een tijd 
die alom wordt beheerst door 
forse economische en financi-
ele tegenwind. Een periode dus 
waarin veel ondernemers puur 
bezig zijn om te ‘overleven’. Het 
springende thema van de avond 

is hoe een marketing 3.0 strate-
gie hierbij tot steun kan zijn én 
op welke wijze dat praktische 
handvatten kan bieden aan met 
name ondernemers uit de crea-
tieve industrie.
De lezing krijgt een vervolg op 
maandag 14 mei in de vorm van 
een interactieve workshop over 
het maken van een marketing-
planning. De beide avonden 
worden georganiseerd door De 
Bakkerij en zijn gratis toegan-
kelijk. De lezingen beginnen om 
20.00 uur aan de Dorpsstraat 30 
en duren tot ongeveer 22.00 uur.

Castricum - Zaterdag 21 april 
is de MissBaksel verkiezing. In 
een volledig over-de-top gede-
coreerde Bakkerij wordt er ge-

De MissBaksel ver- 
kiezing in Bakkerij

streden om de felbegeerde ti-
tel van MissBaksel 2012. Aan-
melden kan door te reageren op 
dit event of een mailtje te stu-
ren naar missbakselverkiezing@
gmail.com. Dresscode: mannen 
als vrouwen, vrouwen als man-
nen.
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Vrijdag in De Lantaarn

Foute avond met Rinus 
en Trio Tjoe & Jeroen
Limmen - Vrijdag 20 april treedt 
zanger Rinus op met het beken-
de duo Trio Tjoe & Jeroen in ca-
fé de Lantaarn op de Dussel-
dorperweg 56 in Limmen. Zan-
ger Rinus, die eigenlijk Rinus 
Dijkstra heet, is een van de zan-
gers die via You Tube grote po-
pulariteit in Nederland en verder  
vergaardde. 
De grootste hits van Zanger Ri-
nus zijn ‘Met Romana op de 
scooter’, ‘Hey Marlous’, ‘Het 
meisje van de oliebollenkraam’ 
en ‘Kiele, kiele, kiele’. Het zijn 
stuk voor stuk meezinghits die 
bijna iedere Nederlander zo on-

derhand kent. Met ‘Romana op 
de scooter’, brak hij definitief 
door. De zaal is open vanaf 21.00 
uur. 

Bart Brandjes treedt op
in De Balken Uitgeest
Uitgeest - Vrijdag 20 april komt 
Uitgeester Bart Brandjes naar De 
Balken. Hij is bekend in heel Ne-
derland en met zijn mooie stem 
en voorkeur voor zwarte muziek 
is de verwachting dat hij er een 
swingend optreden van maakt. 
Vanwege de verwachte drukte 
is De Balken open om 19.00 uur. 
De entree is gratis.
Voor de zaterdagavond heeft De 
Balken weer de topband Out-
play kunnen boeken. Outplay is 
een vierkoppige coverband die 
het publiek kennis laat maken 
met alle uithoeken van de pop-
muziek. De band biedt een mix 
van goed in het gehoor liggende 

rock, funk en pop. Voor het re-
pertoire is een greep gedaan uit 
een rijk aanbod van popklassie-
kers van bands als: U2, Red Hot 
Chili Peppers, Pink, Krezip en 
Anouk. De aanjager is zange-
res/gitariste Djen. In 2010 heeft 
zij haar debuut-cd uitgebracht 
met eigen liedjes, opgenomen 
met de leden van de begelei-
dingsband van Anouk. Aanvang 
22.30 uur. 
Op 28 april is er een optreden 
van Dilemmia, 29 april Koningin-
nenacht met Tjoe en Jeroen en 
op Koninginnedag op het ge-
meenteplein Bob en de Blue 
Band. 

19-04: secretaressedag
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Programma 19 april t/m 25 april 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag 18.30 & 21.15 uur 
zondag, maandag, dinsdag &

woensdag 20.00 uur 
We bought a Zoo
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 15.45 & 20.00 uur 

maandag 18.30 uur 
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
Intouchables

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 15.45 uur 

The Hunger Games
vrijdag 21.15 uur 

The Descendants
maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur

Tinker Tailor Soldier Spy
zaterdag & zondag 13.00 uur 

woensdag 15.45 uur 
De Piraten (NL) 3D

zaterdag 13.00 & 15.45 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
The Lorax (NL) 3D

woensdag 13.30 & 15.45 uur 
Sneeuwwitje (NL)

zaterdag 15.45 uur 
Achtste groepers huilen niet

We Bought A Zoo
Lachen in de dierentuin
Weduwnaar Benjamin Mee  
woont samen met zijn twee kin-
deren in Los Angeles. Als jour-
nalist van een plaatselijke krant 
reist hij de hele wereld over, op 
zoek naar avontuur. Maar op een 
dag besluit hij dat het tijd wordt 
voor een nieuwe wending in zijn 
leven. 
Hij koopt een oud huis met een 
flinke lap grond, en de daarbij 
behorende dierentuin: Rosemoor 
Animal Park. De dierentuin zit 

zonder geld en dreigt haar deu-
ren te moeten sluiten, ondanks 
de tomeloze inzet van oppasser 
Kelly Foster en haar gedreven 
team. Zonder ook maar enige er-
varing en met een beperkt bud-
get, zetten Mee en zijn gezin al-
les op alles om de dierentuin van 
de ondergang te redden. Het le-
ven van Benjamin is nu het avon-
tuur waar hij altijd verslag van 
deed. En het speelt zich af in zijn 
eigen achtertuin.

In De Piraten, Alle buitenbeen-
tjes aan dek is de chaotische en 
bebaarde piratenkapitein over-
heerser van de zee. Samen met 
zijn klunzige crew moet hij zijn 

Alle Buitenbeentjes Aan Dek
grote droom waarmaken, name-
lijk de bittere rivalen Black Bel-
lamy en Cutlass Liz verslaan om 
de grote prijs ‘Piraat van het jaar’ 
te winnen. 

Waardig leven, waardig sterven
Castricum - Op donderdag 19 
april wordt een bijeenkomst ge-

houden met als thema ‘Waar-
dig leven, waardig sterven’. De 

bijeenkomst vindt plaats in de 
Maranathakerk. De avond is 
voor een iedereen toegankelijk. 
Aanvang 20.00 uur.

Bubbelfeest met dj Joost 
Uitgeest - Zomers, energiek en 
herkenbaar; dat is de draaistijl 
van dj Joost. Hij brengt in Bobs 
een mix van club, house, r&b, 
90’s classics en hitmusic wat ge-
garandeerd een indrukwekken-
de set oplevert. Dj Joost draai-
de de afgelopen jaren onder an-
dere tijdens de start van de Tour 
de France in Rotterdam, tijdens 

the Party van Q-music en in dis-
cotheken en clubs in binnen- en 
buitenland. Naast dit werk hij 
vormgever bij radiostation Q-
music en heeft een carnavals-
hit op z’n naam staan. Voor het 
programma van Jeroen van In-
kel maakt hij iedere vrijdag een 
weekendmix. Zaterdag 21 april 
van 23.00 tot 5.00 uur. 
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oplossing
Zoek de 10 verschillen

Archieffoto Michel Butter. Foto Karel Delvoye.

Schitterende zevende plaats 
Butter in Boston Marathon

Castricum – TDR-atleet Mi-
chel Butter heeft een formidabe-
le prestatie afgeleverd door in de 
116e editie van de Boston Mara-
thon als zevende te finishen. In 
een race waarin hij het tempo-
werk niet schuwde, wist de Cas-
tricummer verscheidene wereld-
toppers te achterhalen. Met een 
vijfde plaats op de ‘geschoonde 
lijst’ slaagde Butter in zijn doel-
stelling om binnen de top-8 te 
finishen. Gezien de zware om-
standigheden wist hij echter niet 
binnen de aanvullende eis voor 
Olympische kwalificatie te blij-
ven. Butter passeerde de eind-
streep na 2.16.38, terwijl een 
prestatie onder de 2.12 gevraagd 
werd. 
Het is amper een jaar gele-
den dat Michel Butter de over-
stap naar de marathon maakte. 
Op maandag 25 april debuteer-
de de TDR-atleet in de marathon 
van Utrecht, waar hij met een 
tijd van 2.17.35 de winst greep. 
Na een intensieve voorbereiding 

wist Butter in zijn tweede mara-
thon een grote stap voorwaarts 
te maken. De langeafstands-
loper verbaasde zichzelf en at-
letiekminnend Nederland door 
2.12.59 op de klokken te zet-
ten. Met die prestatie kwam de 
Olympische droom opeens in 
zicht. Butter besloot de kans aan 
te grijpen en maakte samen met 
coach Guido Hartensveld plan-
nen voor zijn ‘Road to London’. 
Twee keuzes lonkten: een ma-
rathon met alles erop en eraan 
(regie, hazen, coaching, drank-
posten met assistentie) en een 
tijd onder de 2.10 óf een plaats 
bij de ‘geschoonde top-8’ in een 
World Major Marathon (Berlijn, 
Boston, Chicago, London of New 
York). Butter en Hartensveld ko-
zen unaniem voor de laatste op-
tie. Via de hoogvlaktes van Kenia 
en Mexico liep de weg van But-
ter naar Boston. 
Daar bleek het weer afgelo-
pen maandag spelbreker te zijn. 
Reeds bij het ontbijt werd duide-

lijk dat de kansen op een snel-
le eindtijd verkeken waren. Een 
aspect dat in de grote stadsma-
rathons normaal gesproken nau-
welijks ter zake doet; de klasse-
ring, dat is waar het om draait. 
Toch lagen de verhoudingen 
voor Butter anders. Als addertje 
onder het gras werd een presta-
tie onder de 2.12 geëist als ne-
venvoorwaarde voor Olympische 
kwalificatie. Plaatselijke weer-
berichten spraken over smel-
tend asfalt onder een branden-
de zon. Butter had echter slechts 
één doel voor ogen: zijn Olympi-
sche waardigheid tonen door de 
strijd met de concurrentie aan te 
gaan en een plek in de top-8 te 
bemachtigen. 

Met zijn vijfde plaats op de ge-
schoonde lijst blijft Butter ruim-
schoots binnen de kwalificatie-
eis, maar kans op plaatsing voor 
de Spelen lijkt zeer klein gezien 
het ontbreken van de aanvul-
lende tijdseis van 2.12.00. “Wat 
had ik vandaag anders moe-
ten doen?”, reageert Butter. “Die 
2.12 was bij voorbaat al niet re-
eel gezien de hitte. Dit is mijn 
beste prestatie ooit, gepiekt op 
het juiste moment. Ik ben heel 
blij en trots dat ik mijn doel be-
haald heb: een plaats binnen de 
top-8 op een Major Marathon. 
Over die 2.12 heb ik nooit nage-
dacht en die eis bleek ook ze-
ker niet reeël. De winnaar weet 
die tijd zelfs niet te halen. Ik ben 
kapot, maar vooral trots. Ik wil-
de zo graag aantonen dat ik de 
strijd aankon en die top-8 beha-
len, anders had ik wel voor een 
marathon met een snelle eind-
tijd gekozen. Ik vind dat ik zeker 
voldaan heb aan een Olympisch 
waardige prestatie.” 

Allereerste beeballwed-
strijd Red Stars Vitesse
Castricum - Het beeballteam 
van Red Stars Vitesse heeft zon-
dag bij Herons de allereerste 

beeballwedstrijd gespeeld. Bei-
de teams hadden zeven man, 
wat genoeg is want er zijn niet 

zoals bij het ‘grote’ honkbal ne-
gen spelers nodig. Een ander 
verschil is dat bij beeball ieder-
een aan slag komt. Het was even 
wennen voor zowel Red Stars 
als Herons, ook door de nog wat 
koude weersomstandigheden. 
Maar onder het toeziend oog van 
alle ouders ging het Castricumse 
team in Heerhugowaard net aan 
ten onder: 21-18. Sjoerd Voorn 
zorgde wel nog voor een mooie 
prestatie door twee homeruns te 
slaan.

Sinds dit seizoen is een groep 
van acht kinderen (van vijf tot 
acht jaar) wekelijks beeball aan 
het trainen op De Puikman. Bee-
ball is een moderne variant van 
peanutbal, met een zachte knup-
pel en zachte speelbal. Boven-
dien mogen spelers zelf kiezen 
of ze van een paaltje slaan of de 
bal opgegooid krijgen. Het is ge-
schikt voor kinderen van vijf tot 
elf jaar. Meer informatie, bijvoor-
beeld over vrijblijvend een keer-
tje meetrainen: johan71@case-
ma.nl of 0251-674654. 

Afzwemmers maart
bij De Witte Brug
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er tussen 
16.00 en 17.00 uur voor een di-
ploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’. 
Deze maand kan men 45 kandi-
daten feliciteren met het behalen 
van hun zwemdiploma.

Op 7 maart is er door elf kandi-
daten afgezwommen voor het C-
diploma: Frank Aardenburg, Yoni 
Bas, Luna Bleeker, Floris Elsinga, 
Luuk Juwett, Bente Kavsek, Job 
van Kessel, Deven Knaapen, Bry-
an Konijn, Chafiero Podiwongso 
en Puck Wittebrood.
Woensdag 14 maart zijn de kin-
deren, die binnenkort op zwem-
les gaan, samen met hun ou-
ders  in het zwembad geweest 
voor een introductieles en heeft 
er geen afzwemmen plaatsge-
vonden.
Voor het A-diploma is er op 21 
maart door een groep van 15 

jonge kandidaten afgezwom-
men.  Boyd Bakker, Lucas Bak-
ker, Rick Brasser, Teun Deuling, 
Milan Glorie, Dana Houben, Di-
mitri Lammers, Bram Luijendijk, 
Anna Lute, Pim van der Moolen, 
Skylar van Mullem, Puk Schoorl, 
Tika Schoorl, Lieke van der Vliet 
en Lars Westerman hebben hun 
zwemkunsten aan hun publiek 
laten zien.

Op woensdag 28 maart heeft 
een groep van 19 kandidaten 
voor het B-diploma afgezwom-
men. Dat werd allemaal goed 
gedaan door Veena Bakker, Isa 
Baltus, Wouter Bruijns, Nienke 
Buurmeijer, Sjirin Chikri, Emma 
van Kampen, Marit Kruk, Anouk 
de Lange, Lisa van Leeuwen, Ro-
salie Musquetier, Senn de Rooij, 
Hanna de Ruijter, Lynn Scheer-
man, Maaike Scheerman, Quirijn 
van der Velden, Tanee de Winter, 
Yara Wishaupt, Jonna de Wit en 
Hugo van Zijp. 

Zondag 22 april 14.00 uur:

Limmen - O.F.C.
balsponsor:	 Christian sChilder PerkgoedsPeCialist
 tandteChnisCh laboratorium J. Veldt

pupil v.d. week:	daniël meuleman (sPeler limmen d3)
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Eigenaars kregen de sleutel
Eerste oplevering HMS project
Uitgeest - Uitgeest – Van de 35 
koophuizen, als A 1 blok  beho-
rend bij het totale HMS project 
en als eerste gebouwd, zijn er 
thans vijftien woningen opgele-
verd. Het merendeel is verkocht. 
Er zijn nog zeven huizen beschik-
baar. Op die huizen zit weliswaar 
een optie, maar dat kan dagelijks 
veranderen doordat men de  fi-
nanciering niet rond krijgt of dat 
bijvoorbeeld de relatie is ver-
broken. Reageren kan dus nog 
steeds. Naast genoemde huizen 
is de ruwbouw van de 29 socia-
le huurappartementen van Ken-
nemer Wonen  momenteel in 
volle gang. Een ieder, die gere-
geld vanuit Amsterdam  of  Haar-
lem komt zal de gestadige bouw 
van de koopwoningen met inte-
resse hebben gevolgd. “ Zo vlak 
op de verkeersweg, is dat wel fijn 
wonen?” vraagt menigeen zich 
af. “Maar”, zegt een medewer-
ker van  bouwer Thunnissen: “Als 
je de voordeur  aan de kant van 
de  verkeersweg dichttrekt hoor 
je helemaal niets meer.”  Voor het 
gehele project geldt dat er hoog 
rendement glas in de woningen 
zit en er extra kierdichtingen zijn 

toegepast. En voor díe woningen, 
die dicht op de weg staan heeft 
men nog eens extra dik geluid-
dempend glas gebruikt. Boven-
dien is er voor de vernieuwing 
van de Provinciale weg, de N 203  
stil asfalt gebruikt. Door de krom-
ming in de weg wordt er in tegen-
stelling tot vroeger, toen men er 
veelal met enorme snelheid reed, 
nu langzamer gereden. De aller-
eerste koper Jera Keizer is al be-
zig met de inrichting. Aan de ach-
terkant van haar woning  kijkt zij 
uit op de tuin. 

Huizenprijzen gezakt
Het grote  bord aan de kant van 
de weg met daarop de tekst: ‘A 1 
woningen van 230.000  nu voor 
185.725 euro’  valt  op.  Janne 
Kraak van Thunnissen: “Wij wor-
den er door eerdere kopers, die 
prijzen betaalden vanaf 195.000 
tot 240.000 euro  niet heel erg 
veel over gebeld. De eerste ko-
pers konden profiteren van een 
eenmalige korting van 2500 eu-
ro of gebruik maken van 10% uit-
gestelde betaling. Voor de huizen 
van nu 187.725 euro gelden die 
voordelen niet. Wij hebben wel  

5% van de koopprijs afgehaald. 
Die 5% hadden wij natuurlijk lie-
ver in eigen zak gehouden. Maar 
sinds de start van de eerste ver-
koop vorig jaar zijn de huizenprij-
zen nu eenmaal gezakt.” 

Sociale woningbouw
De 29 sociale huurwoningen van 
Kennemer Wonen (bouwblok B 
1), die reeds alle zijn verkocht 
staan momenteel in de steigers. 
De liberalisatiegrens 2012 voor  
sociale huurwoningen is 664 euro 
per maand, hetgeen betekent dat 
men voor sociale huurwoningen 
niet boven dit bedrag mag gaan. 
Maar Kennemer Wonen zal daar 
waarschijnlijk onder gaan zitten. 
Diverse mensen, die er wonen 
zullen gebruik maken van huur-
subsidie. De oplevering van de 29 
sociale huurappartementen  wil 
men vóór de bouwvak klaar heb-
ben. Het gehele HMS project be-
staat uit 142 woningen. De laagst 
geprijsde zijn de 23 nog te bou-
wen appartementen (bouwblok 
B 2) met negen woningen van 
Thunnissen en veertien koopgar-
antwoningen  van Kennemer Wo-
nen. (Marga Wiersma)
  

Uitgeest - Woensdagmorgen 11 
april verraste burgemeester Mie-
ke Baltus het echtpaar Roozend-
aal-Kramer ter gelegenheid van 
hun vijftigste trouwdag in hun 
woning aan de Prinses Beatrix-
laan met een feestboeket na-
mens het gemeentebestuur.
De heer M. Roozendaal (75) ont-
moette zijn aanstaande, J.A. Kra-
mer (74), op een dansavond in 
de Alkmaarse uitspanning ‘Het 
Wapen van Heemskerk’. Haar 
ouderlijk huis stond helemaal in 
Hoorn, maar die afstand vorm-
de geen probleem voor de jon-
ge Uitgeester. Vanwege zijn werk 
in de zaak van zijn vader (Siro) 
kon hij over een bedrijfsauto be-
schikken. Bovendien werkte de 
jongedame Kramer ook nog eni-
ge dagen per week als kapster 
bij Glorie in Uitgeest.
Bij de stadse familie Kramer 
werd de winkelbediende uit 
het dorp met open armen ont-
vangen, vooral toen bleek dat 
hij over een rijbewijs beschik-
te. De Kramers dreven in Hoorn 
een taxibedrijf en het was een 
prettige bijkomstigheid dat hun 
aanstaande schoonzoon in de 
weekenden en op feestdagen bij 
drukte kon inspringen.

Na het in Hoorn met een gro-
te stoet auto’s gesloten huwe-
lijk trok het echtpaar in een wo-
ning aan de Prins Bernhard-
straat. Naast haar man wijdde 
ook mevrouw Roozendaal haar 
werkende leven aan Siro. Met-
tertijd nam haar man het win-
kelbedrijf over van zijn vader. Hij 
zou er vijftig jaar blijven werken 
en zijn echtgenote 45 jaar. Het 
gezin werd tijdens dit werkza-
me bestaan uitgebreid met drie 
zoons, van wie er nu een in Gro-
ningen woont en twee in Uit-
geest. Een van de zoons zwaait 
de laatste jaren de scepter in de 
winkel, waar zijn vader nog altijd 
de etalage verzorgt.

Het echtpaar Roozendaal heeft 
twee kleinzoons en twee klein-
dochters. Het gouden bruilofts-
feest is  met de beentjes van de 
vloer gevierd in een uitspanning 
in De Rijp, muzikaal opgeluis-
terd door het Heemskerkse duo 
De Wico’s. Een oldtimer autobus 
van DAF kwam eraan te pas om 
het feestgezelschap van zoons, 
schoondochters, kleinkinderen, 
familie, buren, vrienden en ken-
nissen af te halen en weer thuis 
te brengen.   

Gouden bruiloft 
echtpaar Roozendaal

Uitgeest - Wethouder Wil 
Spaanderman heeft deze week 
het startsein gegeven voor een 
nieuwe campagne voor de ver-
koop van de bouwkavels na-
bij Sportpark De Koog. Onlangs 
werd een begin gemaakt met het 
bouwrijp maken van het gebied.
Onder de nieuwe naam ‘De Dije’ 
brengt de verkoopcampagne de 
kavels en de villawijk in wor-
ding onder de aandacht van een 
breed publiek. Informatie over de 
mogelijkheden van de kavels, de 
gunstige ligging, de omgeving 
en de kwaliteiten van Uitgeest 
zijn voor belangstellenden na te 
lezen in een brochure, verkrijg-
baar bij de makelaars De Ruij-
ter en Brantjes. Voor de promotie 
van de kavels is sinds deze week 
de website www.dedeije.nl in de 
lucht. Verder zijn nieuwe media 
ingeschakeld zoals Facebook en 
Google. 

Uitgeest - De Geesterweg heeft 
zijn vierde beschermde over-
steekplaats gekregen. Na de 
oversteekplaatsen nabij de Mo-
lenhoek, de Prinses Beatrixlaan 
en de J.E. de Witstraat (en de ze-
bra naar het bruggetje richting 
zwembad) is er nu ook een over-
steek gerealiseerd bij de Castri-
cummerweg-Melis Stokelaan.
Wethouder Verkeer en vervoer 
Piet Linnartz: ‘Zo is de veilig-
heid op en om de Geesterweg 
weer verder toegenomen. Daar-
bij moet mij wel wat van het hart. 
De oversteekplaatsen zijn er me-
de gekomen op verzoek van be-
woners. De kosten van aanleg 
zijn niet gering. Dan vind ik het 
toch wel kwalijk als ik veel voet-
gangers en fietsers op aller-
lei plaatsen de Geesterweg zie 

oversteken, maar nu net niet op 
onze beveiligde oversteekplaat-
sen. Dat is onverteerbaar en on-
veilig op de koop toe.’ 

Kavels ‘De Dije’ in juli bouwrijp
Om de verkoop te stimuleren is 
de grondprijs van een aantal ka-
vels met ruim tien procent ver-
laagd. Er zijn nu kavels te koop 
vanaf € 252.000 vrij op naam. De 
makelaars De Ruijter en Brantjes 
beschikken over alle informatie.

Volgens de laatste planning zul-
len de kavels omstreeks 1 ju-
li bouwrijp zijn. Afhankelijk van 
het verlenen van bouwvergun-
ningen kunnen de eerste bouw-
activiteiten op de kavels worden 
verwacht rond 1 september. 

Bouwrijp maken De Dije: Het bouwrijp maken van de kavels is in volle 
gang (foto: gemeente Uitgeest)

Vierde oversteekplaats 
Geesterweg

Het gouden echtpaar Roozendaal met burgemeester Mieke Baltus on-
der de ereboog (foto: gemeente Uitgeest). 

Ook bij de Melis Stokelaan kun-
nen voetgangers voortaan vei-
lig oversteken. Zoals op deze fo-
to moet het dus niet! (foto: ge-
meente Uitgeest).
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Benefietoptreden MDIJ-
band in café Bonte Vivant 
Uitgeest - Op zaterdag 21 april 
vindt een benefietoptreden van 
de MDIJ-band in café Bon-
te Vivant plaats. De band uit de 
IJmond bestaat uit Bert Panne-
keet (zang/piano), Bart van de 
Bovenkamp (basgitaar), Egon 
van Zon (Drums), Herbert Dek-
kers (gitaar) en Eddy Satoer (gi-
taar), allen werkzaam bij de Mi-
lieudienst IJmond. 
Sinds de oprichting in 2010 tim-
mert de band flink aan de weg 
met een aantal succesvolle op-
tredens in de regio en de scha-
re fans groeit gestaag. Het re-
pertoire bestaat uit pop en rock 
nummers uit de top 100. Hits van 
onder andere Deep Purple, U2, 
Kings of Leon, de Dijk en The 
Calling worden achter elkaar de 
zaal in geslingerd en staan ga-

rant voor een feest van herken-
ning. Het optreden staat weder-
om in het kader van het goede 
doel: de strijd tegen kanker. 

De eerste keer was in 2011 en 
vond ook plaats in de Bonte Vi-
vant. Het optreden werd zo druk-
bezocht dat een aantal mensen 
buiten stond. Dit jaar gaat de op-
brengst naar het Team van Son, 
een Heemskerkse wielrenners-
ploeg die in mei de Alpe du Huez 
gaat beklimmen om geld in te 
zamelen voor de kankerstich-
ting. Bezoekers kunnen vijf euro 
doneren voor dit goede doel. De 
eigenaar werkt ook dit jaar weer 
graag mee aan het optreden. Het 
eerste rondje neemt hij voor zijn 
rekening! Het evenement start 
om 20.30 uur.  

Samen met moeders

Binnenkort in het theater: 
het Paltrok schoolorkest!
Uitgeest - Eerder trad het 
schoolorkest van De Paltrok al 
op met de Uitgeester Harmo-
nie en zangeres Nienke van den 
Berg en voor het concert van dit 
jaar is weer sprake van een bij-
zondere samenwerking. 
Opnieuw is juf Wilma de drijven-

de kracht achter het schoolor-
kest, dat bestaat uit leerlingen 
uit verschillende groepen, die 
een groot aantal uiteenlopende 
instrumenten bespelen.
Het orkest brengt het gevari-
eerde programma eerst ten ge-
hore tijdens een besloten op-

treden voor de hele school. Op 
dinsdag 24 april vindt een optre-
den plaats in De Zwaan voor alle 
ouders van de Paltrok en ande-
re geïnteresseerden. Er staat een 
uniek gastoptreden op het pro-
gramma, namelijk van de Palt-
rok-moeders! 

Open Podium in de Zwaan
Uitgeest - Op 21 april wordt 
weer een Open Podium in De 
Zwaan in Uitgeest georgani-
seerd. Het Open Podium is in-
middels een begrip geworden 
in Uitgeest en verre omgeving. 
Door het recente overlijden van 
de oprichter en organisator, Ma-
rius Langendijk, krijgt het ko-
mend Open Podium een wat 
speciaal karakter, als eerbewijs 
aan de oprichter, muzikant, be-
heerder van De Zwaan, die bo-
venal een innemend en geliefd 
persoon was.
Voor het komend Open Podium 
hebben zich al diverse muzikan-
ten aangemeld. Zo komt onder 
andere de zevenmans formatie 
DanceBand Swing met muziek 
van de jaren ‘20 tot ‘70. Verder 
komt Frank Doesburg, een sin-
ger songwriter spelen. Hij heeft 
jaren in allerlei bands door heel 
Nederland getoerd. Eind mei 
komt zijn eerste soloplaat uit met 
teksten direct uit zijn hart.
Het Open Podium is bedoeld 

voor akoestische instrumenten. 
De muziek wordt zoveel moge-
lijk met microfoons versterkt om 
het akoestische karakter te be-
houden. Iedereen die op rede-
lijk niveau kan zingen en/of een 
akoestisch instrument bespeelt 
kan een plek op het podium krij-
gen.
Naast muziek is er ook de mo-
gelijkheid voor andere podium-
kunsten, als cabaret, gedichten 
voordragen, et cetera. In princi-
pe is 20 minuten de standaard 
tijd, bij ruimte in het programma 
is extra tijd mogelijk.
Wie ook een plekje op het vol-
gende podium wil reserveren of 
meer informatie wil, kan contact 
opnemen via: openpodiumde-
zwaan@gmail.com.
Natuurlijk is alleen komen luis-
teren ook prima, zonder publiek 
geen podium.
Het Open Podium vindt plaats in 
Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 
5 in Uitgeest. Aanvang is 20.30 
uur en de toegang is gratis.

Geslaagd concert van 
Uitgeester Harmonie
Uitgeest - De Uitgeester Har-
monie en slagwerkgroep Blast 
hebben op 14 april in dorps-
huis De Zwaan twee geslaagde 
concerten gegeven. De concer-
ten stonden in het teken van de 
jazz; een muziekstijl die zij nog 
niet eerder als concert brachten. 
Blast begon, onder leiding van 
Theun van Nieuwburg, het con-
cert met een aantal theaterach-
tige stukken waarin ritme en sa-
menspel op een beeldende wijze 
gebracht werden. Daarnaast wa-
ren vooral de Japanse stukken 
een mooi schouwspel om naar 
te kijken en te luisteren. Het op-
staporkest, onder leiding van Lex 
Bak,  nam vervolgens het muzi-
kale stokje over. Deze kraam-
kamer voor het harmonieorkest 
wist met een aantal melodieuze 
stukken voor beperkte bezetting 
het publiek te boeien.
Na de pauze was de beurt aan 
het harmonieorkest. Dit gedeel-
te van het concert werd ge-
opend met het stuk ‘Just a Jazz 
thing’ waarin Bram Klingeler op 
altsaxofoon en Tom Kuyper op 
trompet soleerden. Vooral de 
goede jazzy interpretatie van de 
altsaxofoon viel hier op. Dat ook 
de latin-jazz door het harmonie-
orkest gespeeld kon worden, lie-
ten zij blijken in het stuk ‘The 
girls of Jobim’ met als meest be-
kende deel The girl from Ipane-
ma. Een stuk waarin door Cor 
Duinmaijer op bugel gesoleerd 

werd. In dit stuk werd ook duide-
lijk dat het harmonieorkest ge-
steund werd door een goede rit-
mesectie. Zij zetten het ritme van 
de stukken goed neer zoals bij 
jazz een vereiste is. In karakteris-
tieke jaren ’30-stijl werd het stuk 
Teddy Trombone met als solist 
Kees Koomans gespeeld. Pun-
tige jazzloopjes en een melodi-
sche solo wisselden elkaar hier 
af. Een meer modernere bena-
dering in de jazz was te vinden 
in de Phil Colins collection. Een 
stuk waar de spelers het behoor-
lijk moeilijk mee hadden. Ook 
hier wisselden solo’s en orkes-
trale stukken elkaar af, waarbij 
er aan het eind van het stuk zelfs 
gezongen werd. 

Een muzikaal hoogtepunt van de 
avond was het solostuk voor vi-
brafoon en harmonieorkest met 
als solist Theun van Nieuwburg. 
Het orkest wist zich goed aan te 
passen aan de solist en zijn in-
strument waardoor deze solis-
tisch kon excelleren. Besloten 
werd met een stuk van Chuck 
Mangione waarin op dwarsfluit 
door Marieke Tijsen werd ge-
soleerd. Het publiek heeft deze 
jazzy concerten zeker weten te 
waarderen. Bij beide concerten 
werd om een toegift gevraagd en 
in het Ellingtonnummer ‘It don’t 
mean a thing’ kon de Uitgeester 
Harmonie laten horen dat zij ook 
jazz op hun programma hebben.

Vrijwilligers 
gezocht voor 
Geesterheem
Uitgeest - In Woonzorgcentrum 
Geesterheem van ViVa! Zorggroep 
zijn diverse vrijwilligers actief om 
samen met het personeel te zor-
gen dat het leven voor de bewo-
ners van Geesterheem zo plezie-
rig mogelijk is.
Veiligheid is een belangrijk on-
derwerp bij de ouderen als het 
om welzijn gaat en daarom zijn 
er in Geesterheem vrijwilligers die 
plaatsnemen bij de receptie als de 
receptioniste klaar is met werken. 
In twee ploegen zorgen deze vrij-
willigers ervoor dat bewoners een 
aanspreekpunt hebben als ze ver-
legen zitten om een praatje en te-
vens hebben ze zicht op het bin-
nenkomen van bezoek. Voor de-
ze dienst zijn nog drie vrijwilligers 
nodig. Het gaat om diensten van 
16.00 tot 18.00 uur en van 18.00 
tot 20.00 uur. Wie interesse heeft 
neemt contact op met Miranda 
Rozemeijer via 06 20409016.

Gemeente 
Uitgeest op 
Twitter
De gemeente Uitgeest heeft nu 
meer dan 600 volgers op Twit-
ter. Ook op de hoogte blijven van 
het laatste nieuws vanuit de ge-
meente? Volg @gem_uitgeest 
op twitter.com  
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Jeugd Uitgeest kiest 
beroepsopleiding (7)
Uitgeest - Het is voor veel jon-
geren weer de tijd van keuzes 
maken. Welk beroep wil ik kie-
zen? Welke vervolgopleiding 
ga ik doen? Hoe ziet mijn toe-
komst eruit? In deze rubriek la-
ten we jonregen uit Uitgeest aan 
het woord over de keuzes die ze 
maakten.

Deze week:
Naam: Jorn Brouwer
Leeftijd: 17 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer Colle-
ge Castricum, Havo
Nu: HES FraijlemaBorg College 
Amsterdam
Duur: 4 jaar

Was het voor jou duidelijk welke 

opleiding je ging kiezen?
Op de Havo had ik economie + 
maatschappij als profiel en ik 
wilde de richting van economie 
op, al wist ik niet precies wat.
En dit is een heel brede oplei-
ding.

Waarom heb je voor de HES ge-
kozen?
Ik stond ook nog bij Leeuwen-
borgh ingeschreven maar de-
ze opleiding ging verhuizen en 
het was een vrij oude locatie. 
Toen hoorde ik over de HES op 
mijn werk en dat klonk positief, 
dus door mond op mond recla-
me ben ik voor de HES gegaan.

Is de opleiding voor jou makkelijk 
te bereiken?

Ik reis 45 minuten met de trein 
naar station Bijlmer Arena en 
dan loop ik nog 5 minuten, dus 
dat is goed te doen.

Wat vind je van de opleiding tot 
nu toe?
Het bevalt zeer goed, sommige 
vakken zijn interessant. We krij-
gen bijvoorbeeld Commerciele 
Economie, Bedrijfskunde, Recht, 
Commerciele calculatie, Statis-
tiek, Marktonderzoek en ook 
Sport. Bij het laatste vak leer je 
de mensen echt kennen.
Je leert veel over ondernemen, 
een eigen bedrijf opzetten of 
een ondernemingsplan uitschrij-
ven. Maar ook leer je hoe je een 
nieuw product in de markt zet, 
dat doe je dan met 4 of 5 men-
sen. In het eerste semester wer-
den de groepen ingedeeld maar 
nu kiezen we zelf de groep om 
mee te werken.

Hoe is de sfeer op school en hoe 
zijn de leerkrachten?
Het is wel heel anders dan op 
de Havo, je hebt je eigen klas. 
Het is wel een ontspannen sfeer, 
nooit gezeur. En ja de ene leraar 
is goed en vertelt uit eigen erva-
ring terwijl de ander weer min-
der voegt.

Heb je al stages gelopen?
Nee wij lopen pas in het derde 
jaar stages. We krijgen veel the-
orie, het is behoorlijk breed.

Hoe zie jij je toekomst Jorn?
Ik ben me nu aan het oriënteren 
hoe ik verder zal gaan.
Ik heb al mijn punten al en hoef 
niet zoveel huiswerk te maken, 
het gaat me vrij makkelijk af. Dus 
ben ik nu aan het bekijken of ik 
misschien na het behalen van 
mijn Propedeuse naar de Univer-
siteit zal gaan om economie te 
studeren.
En dan wil ik in de verre toe-
komst na mijn studie een eigen 
bedrijfje starten.
Ik hou erg van sport dus het zou 
zomaar een combinatie van die 
twee kunnen worden.
(Monique Teeling). 

Brandstichters betrapt
Utgeest - De brandweer van 
Uitgeest kreeg maandagmid-
dag rond tien over vijf de mel-
ding van een buitenbrand op de 
Anna van Renesselaan achter 
de tennisbaan. Een getuige zag 
dat een paar jongens een vuur-
tje aan het stoken was met afval 
en rubber. Deze getuige heeft de 

brandweer gebeld en de jongens 
op hun gedrag aangesprok-
ken. De politie heeft de namen 
en adresgegevens genoteerd en 
de ouders van de jongens zijn 
ingelicht. De brandweer heeft de 
brand geblust met één straal ho-
ge druk Foto: MgkMedia.nl/Lu-
cas Hazes. 

Annemarie den Boer derde 
bij regiokampioenschappen
Uitgeest - Uitgeest Zaterdag 14 
maart vonden de regiokampi-
oenschappen turnen voor de 4e 
divisie in Hoorn plaats. Voor Uni-
tas deden er zes turnsters mee. 
Het beste resultaat werd be-
haald door pupillen 1 turnster 
Annemarie den Boer. Zij behaal-
de op sprong de hoogste score 
van alle meisje met een 13,050 
en eindigde op een derde plaats. 
Kim Schelvis turnde een prima 
wedstrijd en werd 18e. Beide 
turnsters hebben zich geplaatst 
voor de districtskampioenschap-
pen in Beverwijk.
Bij de jeugd turnsters turnde Eva 
Schimmel en Lea van Diemen 
een prima wedstrijd en hebben 

geen fouten gemaakt. Het was 
jammer dat het vloercijfer van 
Lea erg laag uitviel, waardoor 
zij zich niet kon plaatsen voor 
de volgende wedstrijd. Eva heeft 
zich met een dertiende plaats 
geplaatst voor de districtskam-
pioenschappen. Janouk Schol-
ten wist zich niet te plaatsen 
voor de districtskampioenschap-
pen. Evelien Schouten wist bij de 
senioren een achtste plaats te 
behalen in een zeer sterk deel-
nemersveld waar de turnsters 
heel dicht bij elkaar zaten. Ook 
dit keer turnde Evelien een fout-
loze wedstrijd. Op de foto links 
Kim Schelvis en rechts Annema-
rie den Boer.

TCU heren 1 zondag nog 
zonder puntverlies
Uitgeest - Het zondag herenten-
nisteam heeft met 6-0 gewonnen 
van Bergen 1. Na een gemak-
kelijke overwinning vorige week 
dacht het team deze week meer 
tegenstand te krijgen van Bergen 
1. Op papier leken het allemaal 
gelijkwaardige spelers.
Zonder captain Marco Zoete-
man en vaste vierde man Robin 
van Rijssel moest er om 13.00 
uur worden aangetreden op de-
ze winderige zondag. 

De jonge jongens uit Bergen wa-
ren zeer gemotiveerd om die oud-
jes van Uitgeest 1 eens lekker in 
te maken. Frank Klein mocht als 
eerste de baan op tegen de oud-

ste van het stel. Na de eerste 
set met 6-3 gewonnen te heb-
ben bedacht de junior uit Ber-
gen dat hij dat maar eens an-
ders moest doen. Na een paar 
ballen uitgegeven te hebben ter-
wijl Frank dacht dat ze in waren, 
of andersom. kreeg Frank het 
psychisch zwaar. Maar de eer-
ste man is in mentaal opzicht ge-
groeid en trok de tweede set in 
een tiebreak naar zich toe. Inmid-
dels stond Don v.d. Kleij ook op 
de baan en won de eerste set met 
6-0 van een jongen die zijn zoon 
had kunnen zijn. De tweede set 
kreeg Don het nog even lastig, 
maar hij won met 6-4. Mark Bo-
nekamp mocht als derde man en 

won met 6-3 6-0. 3-0, voor dus. 
Iedereen keek nu uit naar de vier-
de man van Uitgeest Menno Kuik. 
Het is toch alweer even geleden 
dat Menno een enkeltje won. Na 
een lange drie setter een dik ver-
diende overwinning voor Menno. 
De jongens van Bergen hadden 
dit niet verwacht en speelden al 
met de gedachte om de dubbel-
partijen maar op te geven. Bij het 
dubbelen wonnen Frank en Don 
negen games op rij. Namen even 
gas terug en wonnen de der-
de set met 6-1. Menno en Mark 
sleepten het laatste punt binnen 
met een eenvoudige overwinning. 
Volgende week Hofgeest uit, al-
tijd lastig.

Gemeente op de 
bres voor ouderen
Uitgeest - De gemeente Uit-
geest heeft een lans gebroken 
voor de woonsituatie van ou-
deren met gezondheidsproble-
men. Door een nieuw woonac-
tieprogramma van de provincie 
en de gemeenten in de IJmond 
en Zuid-Kennemerland dreig-
de deze groep tussen de wal en 
het schip te vallen. De gemeente 
heeft nu bereikt dat ouderen met 
gezondheidsklachten exclusief 
toegang houden tot voorzienin-
gen zoals De Slimp in Uitgeest. 
Het Regionaal Actie Programma 
Wonen (RAP) biedt de komen-
de vier jaar het kader voor even-
wichtige en regionaal afgestem-
de woningbouw. Met als inzet 
dat geen lokale tekorten of over-
schotten ontstaan. Verder zullen 
de deelnemende gemeenten sa-
menwerken op aanverwante the-
ma’s zoals de verdeling van soci-
ale huurwoningen en de combi-

natie van wonen, welzijn en zorg.
Volgens de afspraken binnen het 
nieuwe RAP zouden ook oude-
ren zonder gezondheidsklach-
ten en/of uit buurgemeenten het 
recht krijgen zich in te schrijven 
voor aangepaste woonvoorzie-
ningen. Daarmee nemen zij dan 
de plaats in van ouderen die zijn 
aangewezen op goede voorzie-
ningen en in plaats daarvan ver-
eenzaamd en verwaarloosd ra-
ken in ‘gewone’ woonwijken. 
Waar ze bovendien voorzienin-
gen nodig hebben ten koste van 
het Wmo-budget.

Door een interventie van wet-
houder Selij is nu aan het RAP 
toegevoegd dat gemeenten met 
woningcorporaties afspraken 
kunnen maken over het beschik-
baar stellen van woningen aan 
de speciale doelgroep ouderen 
met gezondheidsklachten.   
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Open dag bij Scouting 
Uitgeest - Op Koninginnedag 
organiseert Scouting Uitgeest 
een open dag. Want niet ieder-
een weet dat Uitgeest een eigen 
scoutingvereniging heeft. In 1945 
is Scouting Uitgeest begonnen 
met een gidsengroep, nu in 2012 
zijn er inmiddels dertien groepen 
varierend in de leeftijd 
van 5 tot 24 jaar, zowel groepen 
met alleen jongens of meisjes als 
gemengde groepen. Er zijn groe-
pen die zich speciaal op water-
activiteiten richten, zoals de Dol-
fijnen en de Waterscouts, ande-
re groepen richten zich op spelle-
tjes en activiteiten aan wal.  Bijna 
elke avond is er een groep in De 

Boogaerd te vinden, en ook op 
zaterdag overdag lopen er scouts 
rond om hun activiteiten te doen. 
Om iedereen kennis te laten ma-
ken met de verschillende groe-
pen, het mooie terrein en grote 
scoutinggebouw gooit Scouting 
Uitgeest om 10.00 uur de deuren 
open. Tot 12:00 is iedereen wel-
kom om een kijkje te komen ne-
men, mee te doen aan activiteiten  
of zich uit te leven op het lucht-
kussen. Scouting Uitgeest is ge-
vestigd op Westergeest 39. Meer 
informatie over Scouting Uitgeest 
en de verschillende groepen is 
te vinden op www.scouting-uit-
geest.nl.

Maak kennis met kanovaren 
bij Kanovereniging Uitgeest
Uitgeest - Kanovaren is gemak-
kelijk te leren, niet duur en heer-
lijk ontspannend. Om kennis te 
maken met de kanosport, orga-
niseert Kanovereniging Uitgeest 
dit jaar een aantal instapavon-
den. De instapavonden zijn op 
de woensdagen 25 april, 9 mei 
en 23 mei. Direct daarop volgend 
zijn een aantal instructieavonden 
in mei en juni om het kanovaren 
onder de knie te krijgen. 
Kanovereniging Uitgeest heeft 
nu ruim honderd leden en is ge-
huisvest in een historisch ge-
bouw aan de gemeentehaven op 
de Meldijk 23 in Uitgeest. Van-
af dit clubhuis zitten de leden 
binnen drie minuten op het Uit-
geestermeer. Maar leden maken 
ook toertochten, varen op de 
Wadden- of Noordzee of stor-

ten zich op het brandingvaren bij 
Bakkum. Vanuit de club worden 
regelmatig één of meerdaagse 
tochten georganiseerd overal in 
Nederland en soms zelfs daar-
buiten. Natuurlijk kunnen ze ook 
dagelijks zelfstandig voor een 
paar uurtjes het water op vanuit 
het clubgebouw.
Tijdens de instapavonden kan 
men onder begeleiding van er-
varen clubleden een uurtje rond-
peddelen door de polder of over 
het Uitgeestermeer. De vereni-
ging beschikt over een aantal 
verenigingsboten in verschillen-
de maten en modellen.
De instapavonden beginnen om 
18.45 uur. Aanmelden bij voor-
keur via inf@kanovereniging-
uitgeest.nl of bel naar Maarten 
Wevers op tel.: 072-5127734.

Speelschema MHCU
Zaterdag 21 april uit 
9:00 ME1 Purmerend ME2 
9:00 JE3 Kraaien JE2 
9:00 MixF1 Castricum JF1 mix 
9:30 MF1 Alkmaar MF9 
10:00 ME3 Bennebroek ME6 
10:15 MF2 Terriërs MF5 
10:15 J8D1 Bennebroek J8D1 
11:30 MD1 HBS MD2 
13:15 MC2 Haarlem MC4 
14:30 MB2 Bloemendaal MB4 
17:30 MB1 Castricum MB3 

Thuis 
9:00 J8D2 HBS J8D2 
9:00 ME2 Amsterdam ME8 
10:15 JE1 Hisalis JE2 
10:15 JE2 Rood-Wit JE6 
10:15 M8D1  Rood-Wit M8D1 
11:30 MC1 Mijdrecht MC3 
13:00 MD2 HBS MD4 
14:30 JC1 Bloemendaal JC5 
16:00 JB1 Castricum JB2 
17:30 MA1 Myra MA2
Zondag 22 april uit
12:30 HA AthenA HC

Duiven Kerssens-Krom 
pakken de eerste zege
Uitgeest - Voor de tweede 
vlucht van het seizoen stond 
Duffel als losplaats op het pro-
gramma zaterdag voor post-
duivenvereniging De Vliegen-
de Vleugels. Deze keer een an-
dere wind, dus ook andere dui-
ven op kop. De vlucht werd een 
mooi vlot verlopende cours over 
een afstand van 164 km. Aantal 
deelnemers was 18  met 379 dui-
ven. Snelste duif vloog over de-
ze afstand een gemiddelde snel-
heid van 1291,311 meter per mi-
nuut (ruim 77 km per uur). 
Om 10.28 uur in de ochtend wer-
den de duiven met een zwakke 
n.n.westenwind op kop gelost. 
De eerste duif met een aankomst 
om 12.35.23 uur was goed voor 
de overwinning in vereniging 
voor de combinatie Kerssens-

Krom  uit Akersloot. De uitslag 
met de eerste vijf deelnemers 
van de tweede wedvlucht oude 
duiven Vitesse op zaterdag 14 
april zijn: 1-8-12-19-20e comb. 
Kerssens-Krom, Akersloot, 2-4-
33-38e Peter Schellevis, Uitgeest 
en 3-9-28-32e Gerard Twaalfho-
ven Uitgeest, 5-6-25-44-45e  ge-
broeders Beentjes, Akersloot. 

De taart voor de vijftigste duif 
die arriveerde ging naar de com-
binatie Kerssens-Krom. Door 
een snelle cours waren er van 
de achttien deelnemers drie die 
buiten de puntentelling vielen. 
De eerste duif van de combinatie 
Kerssens-Krom was tevens goed 
voor een vijftiende plaats in het 
Rayon B tegen 148 deelnemers 
met 3282 duiven. 

Spelletjesmiddag voor 
groep 4 tot en met 7
Uitgeest - Op zaterdag 21 april 
nodigt korfbalvereniging Storm-
vogels alle kinderen van groep 
vier tot en met zeven uit voor een 
spelletjesmiddag. 
De spelletjes beginnen om 14.00 
uur en duren tot ongeveer 16.30 
uur. Aanmelden is niet nodig, 
kinderen kunnen zich om 14.00 
uur melden bij de kantine van 
Stormvogels op het sportcom-
plex aan de Niesvenstraat te Uit-
geest. 
Op het veld zijn allerlei activi-
teiten die te maken hebben met 
samenwerken, scoren en vooral 
veel lol maken, mét en zonder de 
bal. Dat zijn juist ook de dingen 
die de spelers in korfbal weer te-
rug vinden. Ook bij slecht weer 
gaat de spelletjesmiddag door. 
In dat geval worden de spelletjes 
verplaatst naar de kantine van 
Stormvogels.

Meedoen is kosteloos. De ver-
eniging zorgt voor drinken en 
iets lekkers voor alle deelne-
mers. Voor belangstellenden is 
de kantine zaterdag open, dus 
iedereen is welkom om naar de 
spelletjes voor de jeugd te ko-
men kijken. 
Kinderen die nog verder willen 
kennismaken met korfbal zijn al-
tijd welkom op een training. Het 
jeugdteam van korfbalvereniging 
Stormvogels traint elke dinsdag-
avond van 19.00 tot 20.00 uur. 
Vrijblijvend een poosje meedoen, 
is altijd mogelijk. 

Informatie over de spellenmid-
dag of over korfbal bij Storm-
vogels kan worden ingewonnen 
bij Nanette Oldenburger (0251-
320035). Kijk voor algemene in-
formatie op de website www.kv-
stormvogels.nl

Nieuws van 
de bridgeclub
Uitgeest -De bridgeclub seelde 
de voorlaatste competitiewed-
strijd van dit seizoen. De zaak 
kwam wat moeizaam op gang, 
omdat de computer wat proble-
men gaf. Eenmaal gestart scho-
ten Tiny ten Hoeve en Aad Wij-
te (B-lijn) uit de startblokken, 
om na 24 spellen uit te komen 
op ruim 70%. Hiermee werd ook 
direct de koppositie in de B over-
genomen. Nog even consolide-
ren en volgend seizoen dan star-
ten in de A-lijn. Tweede plaats in 
de B-lijn was voor Ben de Groot 
en Ineke Los met een dikke 58%. 
In de eerste helft van dit sei-
zoen zakte dit koppel door het 
ijs - degradatie naar de C-lijn - 
om vervolgens weer te promove-
ren naar de B en dan nu te ein-
digen op de drempel van de A-
lijn. Ook hier is het een kwestie 
van volhouden. En als er straks 
drie koppels gaan promoveren, 
dan moet daar ruimte voor wor-
den gemaakt door drie andere 
koppels. Onder in de A-lijn is dat 
nog een heel gedoe: er zijn vier 
of vijf paren die op de nomina-
tie staan om te degraderen, ze-
ker drie van die vijf koppels leg-
gen zich daar nog niet zomaar 
bij neer, getuige hun goede sco-
re afgelopen week. Toppers wa-
ren Lia Hendrikse en Corrie Nij-
sen die de dagzege behaalden 
met ruim 59% waarmee ze nu 
net boven de rode lijn staan. Dit 
ging ten koste van Nellie Mod-
derman en Marian de Vries die 
tweede werden met ruim 57% 
maar desondanks toch net on-
der die rode lijn staan.

A-lijn: 1 Lia Hendrikse-Corrie 
Nijsen 59,03%; 2 Nellie Mod-
derman-Marian de Vries 57,64%; 
3 Douwe Dijkstra-Joop Smeets 
55,90%. B-lijn: 1 Tiny ten Hoe-
ve-Aad Wijte70,42%; 2 Ben de 
Groot-Ineke Los 58,33%; 3 Ge-
rard Winter-Leo Tromp 57,92%; 
C-lijn: 1 Marcel Becker-Henk 
Jonker 64,58%; 2 Ria Beerens-
Riet Meijer 58,85%; 3 Jan Goe-
man-Henk Zwaan 56,25%. D-
lijn: 1 Pieter Andringa-Theo Hui-
sing 62,08%; 2 Nel v Bergen-Ton 
v Wijk 61,67%; 3 Joop de Beer-
Fieneke de Beer 59,17%. E-lijn: 
1 Ineke Pabon-Martin Pabon 
65,28%; 2 Margriet de Beurs-
Marianne v.d. Klein 62,85%; 3 
Loes Apeldoorn-Hans Bruinsma 
56,25%. 

Volleybal Voluit
Uitgeest - Uitgeest - Het wed-
strijdoverzicht van Voluit ziet er 
als volgt uit:
Donderdag 19 april om 20.00 
uur: Voluit HS 2 - Bevok HS 7,        
Voluit DS 1 - WVV 72 DS 1, Vol-
uit DS 3 - Croonenburg DS 5 en 
Voluit DS 5 - Bevok DS 3. Voluit 
DS 2 - VIP DS 2 spelen om 21.30 
uur en Voluit DS 4 - Bevok DS 4 
om 21.30 uur.



 
Laat rouwbloemwerk

onze zorg zijn 
met 40 jaar ervaring 

en liefde voor ons vak

Geesterduin 7  CastriCum  0251-675300
PlantaGe 132-134 Beverwijk  0251-226123
Pres. kennedyPlein 8 Beverwijk 0251-206682
euroPaPlein 4 Heemskerk  0251-240693
wC ‘t loo, HeereweG 28 Heiloo  072-5322218

www.BloemistendeeeuwiGelente.nl
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Beverwijk - Op zondag 1 april was het tweede Troostconcert van Uitvaart-
verzorging Van Eerden in haar Afscheidscentrum aan de Plesmanweg te Be-
verwijk. Het concert werd gehouden voor families die een dierbare zijn verlo-
ren. Het concert werd geopend door closeharmonykoor Close2U uit Heems-
kerk, hierna werd door Lisanne (kleindochter van twee van de overledenen) 
de kaars van de herinnering ontstoken, waarmee het Troostconcert offi cieel 
kon beginnen. 

Tijdens het concert dat door de aanwezigen als zeer warm en als aanvulling 
op de rouwverwerking werd ervaren, werden door uitvaartverzorger Rob War-
naar teksten en gedichten gelezen. Het koor Close2U had gekozen voor num-
mers recht vanuit het hart en dat was een goede en overwogen keus. 
Na afl oop van het Troostconcert werd er door de families onderling nog nage-
praat. Uitvaartverzorging Van Eerden kan terug zien op een geslaagd concert. 
Uitvaartverzorging Van Eerden, Plesmanweg 400, 1945 WV Beverwijk, tele-
foon 0251-254135.

Uitvaartverzorging Van Eerden
Zeer warm troostconcert 
helpt bij rouwverwerking
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Velsen - Het verzorgen van een uitvaart is mooi maar tegelijk ook moeilijk werk. 
Sylvette Kwee (foto) werkt nu ruim drie jaar bij Uitvaartverzorging IJmond. Met 
heel veel plezier, hoe vreemd dat misschien ook klinkt. Een gesprek over haar werk 
bij uitvaartverzorging IJmond.
,,Ik spreek eigenlijk nooit over werk. Het is voor mij eigenlijk meer een manier van 
leven’’, zegt Sylvette. ,,Het is een voorrecht om dit te mogen doen.’’
Is dat niet zwaar? Het gaat tenslotte over het afscheid van het leven. ,,Ja dat is 
waar, mijn werk is niet altijd even gemakkelijk. Maar je doet ook heel veel goeds 
voor mensen. Ik tref de nabestaanden op een van de moeilijkste momenten van 
hun leven. En in die periode probeer ik, samen met hen, tot een afscheid te ko-
men dat helemaal bij ze past. Waarvan zij achteraf zeggen dat het zo goed was. Dat 
geeft mij heel veel energie.‘‘
Kun je een voorbeeld geven van iets bijzonders dat je voor de familie hebt ge-
daan? ,,De privacy van de nabestaanden staat natuurlijk voorop, dus ik ga niet 
uit de school klappen. En daarbij komt dat ook kleine dingen voor de familie heel 
waardevol kunnen zijn, zoals het voordragen van een speciaal gedicht of het zoe-
ken van een mooie tekst voor de rouwkaart.
Gaat er ook wel eens iets mis? ,,Ik zou jokken als ik ‘nee’ zei. Wij zijn ook mensen, 
en mensen maken nu eenmaal af en toe fouten. Maar ik besef wel heel erg goed 
dat de uitvaart het laatste is dat nabestaanden voor hun overleden familielid kun-
nen doen. En je kunt het natuurlijk niet over doen; een uitvaart moet in één keer 
goed gaan. Daarom span ik mij echt tot het uiterste in om de familie op een vrien-
delijke en correcte manier te begeleiden. Ik vind het ook belangrijk dat Uitvaart-
verzorging IJmond is aangesloten bij het Keurmerk Uitvaartzorg. Dat is een waar-
borg voor de kwaliteit van ons werk. Er worden hoge eisen aan ons gesteld en ie-
der jaar worden we streng gecontroleerd. Terecht!’’
Zijn er nieuwe ontwikkelingen? ,,Een uitvaart moet recht doen aan de bijzonde-
re persoon die de overledene was. Daarbij ontstaan steeds weer nieuwe gebrui-
ken, zoals het dragen van de kist door de naaste familie, het strooien van bloem-
blaadjes of het neerzetten van persoonlijke voorwerpen op en rond de kist. Laatst 
stond er zelfs een oude maar opgepoetste Harley in de aula. Soms besteden na-
bestaanden een avond aan het beschilderen van de kist. Dat is echt iets van deze 
tijd, dat eigenlijk alles kan.’’
Uitvaartverzorging IJmond is in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg en werkt 
zonder winstoogmerk. Altijd vertrouwd dichtbij. Zie ook www.ijmonduitvaart.nl

Uitvaartverzorging IJmond

“ Het is een 
voorrecht 
er voor 
nabestaanden 
te zijn.”

Sylvette Kwee, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

Uitvaartverzorging in:
Castricum, Akersloot, Limmen, Heiloo,

Uitgeest, Heemskerk, de Egmonden.

Vrijblijvende voorbespreking mogelijk

Eigen rouwvervoer in diverse kleuren

Depothouder UNIGRA uitvaartkisten.

tel. (072) 5051755 - info@dijkhuizen.nl

DIJKHUIZEN uitvaartverzorging

Model La Linea wit

(Kolomkist MDF, hoogglans)

Uitvaartverzorging IJmond
‘Dit is een voorrecht 
om te mogen doen’
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Westerveld in Driehuis
Eerste crematorium in Nederland

Driehuis - In een heuvel-
achtig duingebied, omge-
ven door schitterende bo-
men en hagen, ligt Be-
graafplaats & Cremato-
rium Westerveld. De be-
graafplaats in Driehuis 
werd rond 1888 aangelegd 
en groeide uit tot een mo-
numentaal gedenkpark dat 
ook een erkend vogelreser-
vaat is. Met het crematori-
um, dat in 1913 als eerste 
in ons land werd gebouwd, 
is Westerveld in Nederland 
uniek op het gebied van 
gedenken en herdenken.

Cremeren mocht vroeger 
alleen bij epidemieën, veld-
slagen en als ketterver-
branding. Rond 1850 gin-
gen in West-Europa voor-
standers van crematie zich 
organiseren. En zo ont-
stond in 1874 de Vereeni-
ging voor Facultatieve Lijk-
verbranding (nu Koninklijke Facultatieve). Eén van de oprichters was Dr. C.J. 
Vaillant. Hij overleed op 27 maart 1914 op 95-jarige leeftijd. De hoogbejaar-
de dokter was in september 1913 nog persoonlijk aanwezig geweest bij de 

opening van Crematorium Westerveld.
Op 1 april 1914 vond op Westerveld zijn 
crematie plaats, de eerste in Neder-
land. Alle gegevens zijn nauwkeurig bij-
gehouden op het formulier van het cre-
matorium, dat als crematienummer het 
nummer ‘1’ draagt. Dr. C.J. Vaillant heeft 
in Nederland de toon gezet. Meer dan 
50 procent van onze bevolking kiest mo-
menteel voor cremeren.

Westerveld is niet alleen bijzonder van-
wege de geschiedenis, maar ook door 
de combinatie van omgeving en dienst-
verlening nu. Zo organiseert Westerveld 
sinds 1994 jaarlijks het Concerto in Me-
moriam, om iedereen de mogelijkheid te 
geven hun dierbaren te gedenken. Het 
programma bestaat elk jaar uit (voorna-
melijk) klassieke muziek, The Last Post 
en de voordracht van een gedicht.

In 2012 wordt het Concerto in Memoriam gehouden op zondag 10 juni, van-
af 14.00 uur. Dit jaar wordt de muzikale invulling verzorgd door het inter-
nationaal bekende Westlands Mannenkoor. De heer Bas Eenhoorn, waar-
nemend burgemeester van Alphen aan den Rijn, spreekt dit jaar het woord 
van troost. De heer Eenhoorn kwam het laatste jaar met interviews en toe-
spraken veelvuldig in de publiciteit naar aanleiding van de schietpartij in 
winkelcentrum De Ridderhof in zijn gemeente. Iedereen is van harte wel-
kom. Zie ook www.bc-westerveld.nl

Concerto in Memoriam 
op Westerveld

Een heuvelachtig duinlandschap, een monumentale 
uitstraling in combinatie met  moderne dienstverlening 
en het eerste crematorium van Nederland: 
Begraafplaats & Crematorium Westerveld.

Duin en Kruidbergerweg 2-6 - 1985 HG Driehuis 
Tel: 0255 - 51 48 43 - Fax: 0255 - 53 00 76
E-mail: info@bc-westerveld.nl - Internet: www.bc-westerveld.nl

Begraafplaats & Crematorium Westerveld maakt deel uit van ‘de Facultatieve Groep’.

Jaarlijks organiseert Westerveld in het gedenkpark 
een bijzonder herdenkingsconcert. Ook dit jaar 
is iedereen van harte welkom op zondag 10 juni 
om 14.00 uur. Dit Concerto in Memoriam wordt 
door Westerveld georganiseerd om mensen een 
mogelijkheid te bieden hun dierbaren te gedenken. 
Dit jaar verzorgt het (internationaal) bekende 
Westlands Mannenkoor de muzikale invulling. De 
heer Bas Eenhoorn, waarnemend burgemeester van 
Alphen aan den Rijn, spreekt dit jaar het woord van 
troost. De heer Eenhoorn kwam het laatste jaar met 
interviews en toespraken veelvuldig in de publiciteit 
naar aanleiding van de schietpartij in winkelcentrum 
De Ridderhof in zijn gemeente.

 Kijk voor de mogelijkheden op 
www.bc-westerveld.nl  

Iedere plechtigheid is uniek. Door goed 
gastheerschap en hoogwaardige dienstverlening 
streven wij te voldoen aan alle wensen, zowel 
tijdens de plechtigheid als bij de condoleance. 
Nabestaanden weten wat bij de overledene past, 
bijvoorbeeld sober en ingetogen of juist zeer 
uitbundig. Bij de condoleance kan dit koffi e met 
een koekje, cake of broodje zijn. Maar ook het 
uitbrengen van een toost met champagne, wijn en 
luxe hapjes is mogelijk. Heel veel wensen behoren 
tot de mogelijkheden en zijn bespreekbaar. Onze 
medewerkers denken graag met u mee.  

Herdenkingsconcert, zondag 10 juni 2012

Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld is aangesloten bij 
de Association of Significant 
Cemeteries in Europe.

Sober of uitbundig

adv(W)218x140mm -CIM2012.indd   1 16-04-12   17:06

Dr. C.J. Vaillant
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Rust, lekker eten en aangename temperatuur

Lente in de Franse Corrèze
Regio – Hoewel je het weer niet 
op bestelling kunt krijgen kun-
nen we met zekerheid zeggen 
dat de lente in de Franse Corrè-
ze in deze periode gelijk al bijna 
zomers is. Lente in de Corrèze, 
de streek waar de mooie rivier 
de Dordogne doorheen stroomt, 
is zeer aangenaam. Op 1000 km 
van Amsterdam ligt in deze ge-
moedelijke streek het pittoreske 
dorpje Saint Cirgues La Loutre. 
Wie van de nog niet zo heel erg 
toeristische Corrèze wil genie-
ten is welkom bij het enige pen-
sion van het dorp: Auberge des 

Ruines de Merle. Gasten voelen 
zich thuis omringd door de echte 
Franse gemoedelijkheid. Auber-
ge des Ruines de Merle is een 
pension dat de sfeer van de ja-
ren vijftig ademt, maar wel van 
de gemakken van de moderne 
tijd is voorzien. Zo overnacht de 
gasten in een van de zes kamers 
met luxe badkamer, genieten zij 
van heerlijke streekproducten 
en wijn uit de omgeving en kan 
men tal van kanten op in de om-
geving. Wandelen of fi etsen? De 
auberge wordt gerund door een 
fervent fi etsliefhebber. het is bo-

vendien mogelijk om paard te rij-
den en te vissen. Wie liever toert 
door de omgeving met prachti-
ge weggetjes komt ook aan zijn 
trekken. Stuwdammen, liefl ijke 
dorpjes en ook interessante ste-
den liggen te wachten. Vergeet 
ook zeker de Ruines des Mer-
les niet; een indrukwekkend oud 
slot dat al honderden jaren het 
decor vormt in dit groene gebied. 
De eigenaar van Auberge des 
Ruines de Merle is een Ne-
derlander die al enige jaren in 
Frankrijk woont. Jan Kinkel heet 
zijn gasten welkom en vertelt 

desgewenst alles over dit mooie 
stukje onvervalst Frankrijk. Op 
het terras of in de heerlijke tuin 

onder het genot van een koel 
glas wijn of bier. Kijk op: www.
aubergedemerle.com. 

Een spoortunnel is hele-
maal niet nodig!

Demonstratiedag acryl bij 
Lijstenmakerij Ida Bakker
Castricum - Zaterdag 21 april is 
er een demonstratiedag bij Lijs-
tenmakerij Ida Bakker. De de-
monstratie wordt verzorgd door 
Marjanne Eugste. 
Zij gaat werken met acrylverf 
en met een nieuw product uit 
de collectie: Liquitex acrylinkt. 

De demonstratie is van 10.30 tot 
15.30 uur. Belangstellenden kun-
nen binnenlopen voor inspiratie, 
leuke nieuwe technieken en di-
verse aanbiedingen. Lijstenma-
kerij Ida Bakker is te vinden op 
de Dorpsstraat 102, tel. 0251-
673977. 

De drukke spoorwegovergang 
Beverwijkerstraatweg houdt de 
gemoederen fl ink bezig. Er zou 
nu al sprake zijn van een ernstige 
situatie. En in de toekomst, als de 
spoorbomen misschien wel drie 
kwartier per uur dicht zijn, zou de 
hinder voor het verkeer ontoelaat-
baar worden. De oplossing: een 

ongelijkvloerse kruising van weg 
en spoor. Er zijn al acht varianten 
bedacht. Ook Heiloo wil ondertun-
neling. Kamerleden en pers wor-
den met enige regelmaat gemobi-
liseerd. Er worden bijeenkomsten 
gehouden. 
Al die moeite kunnen we ons be-
sparen: ongelijkvloerse kruisingen 

zijn helemaal niet nodig. De situ-
atie is niet onhoudbaar en zal het 
in de toekomst ook niet worden. 
Bron van alle verwarring zijn de 
plannen van de NS om in de toe-
komst ‘Hoogfrequent Spoorver-
voer’ (ook wel oneerbiedig ‘spoor-
boekloos rijden’ genoemd) in te 
voeren op het traject Alkmaar-
Amsterdam. Maar: drukker dan nu 
zal het treinverkeer niet worden. 
Kijk even mee. Tussen Uitgeest en 
Amsterdam rijden op dit moment 
al zoveel treinen, dat er echt geen 
enkele trein meer bij past. De hui-
dige vier intercity’s en vier stoptrei-
nen zijn het absolute maximum op 
dit traject. Ook de Hemtunnel, in 
de jaren 80 vanuit bezuinigings-
oogpunt niet vier- maar driespo-
rig uitgevoerd, kan er geen trein 
bijhebben! Regelmatige reizigers 
op dit tracé weten uit ervaring dat 
er maar één trein ietsje vertraagd 

hoeft te zijn, en de (kort) daarach-
terkomende moet in de remmen. 
Nog meer treinen invoegen is vra-
gen om moeilijkheden: een per-
manente verstoring van de trein-
dienst zal het gevolg zijn. Voor het 
invoeren van Hoogfrequent Spoor-
vervoer is viersporigheid van in ie-
der geval de hele Zaanse lijn en de 
Hemtunnel noodzakelijk. Mogelijk 
moeten ook delen van Alkmaar-
Uitgeest verdubbeld worden. 
Maar zúlke ingrijpende plannen 
heb ik nog helemaal nergens ge-
lezen! NS houdt zich op de vlakte. 
In notities over dit onderwerp, die 
op internet allemaal zijn te le-
zen, wordt alleen in vage termen 
gesproken over Hoogfrequent 
Spoorvervoer. Kortom: we hoeven 
niet te ‘vrezen’ voor meer treinen, 
ze komen er gewoon niet. De 
spoorwegovergang zal niet langer 
gesloten zijn dan nu. En daarmee 

blijft het probleem van de spoor-
wegovergang dus het huidige pro-
bleem. En of dat nou zo’n groot 
probleem is… Ja, in de spitsuren 
ontstaat een fi le, net zoals in heel 
Nederland in het spitsuur fi les ont-
staan en mensen langer onderweg 
zijn. Maar dit lijkt mij toch niet echt 
een groot probleem. Iets langer 
onderweg of iets eerder vertrek-
ken is al een groot deel van de 
oplossing. 
De ondertunneling is dus niet no-
dig. En dat is mooi, want daarmee 
blijven we een enorme ruimtelijke 
ingreep bespaard. En het scheelt 
heel veel geld. Een gedeelte van 
deze besparing kun je bijvoorbeeld 
gebruiken voor het inrichten van 
een ambulancepost in Castricum, 
zodat de bereikbaarheid van het 
ziekenvervoer nu en in de toe-
komst goed geregeld blijft.
Jan Huiberts, Castricum.

Open huis bij Toonbeeld 
Castricum - Op zaterdag 21 
april houdt Toonbeeld van 12.00-
16.00 uur open huis. In de loka-
len aan de Jan van Nassaustraat 
6 zijn docenten aanwezig om in-
formatie te verstrekken over cur-
sussen, instrumenten en activi-
teiten. Ook zijn er leerlingen en 
cursisten aanwezig die laten zien 
wat ze hebben gemaakt of laten 
horen wat ze hebben geleerd. Ie-
der kind kan meteen meespelen 
in een echt orkest. Na een eer-
ste les kan er rond drie uur mee-
gespeeld worden met het speel-
leer-orkest dat onder leiding 
staat van Otto de Jong, de diri-

gent van het regionaal jeugdor-
kest Artiance. Toonbeeld zorgt 
voor verschillende instrumen-
ten. Het speel-leer-orkest is een 
nieuwe lesvorm bij Toonbeeld 
waarmee dit seizoen is gestart. 
Nieuwe leerlingen krijgen een 
half uur les in groepjes van cir-
ca drie leerlingen op hetzelf-
de muziekinstrument. Daarna 
komen verschillende groepen, 
met verschillende instrumen-
ten, bij elkaar en vormen zo een 
orkest dat nog eens drie kwar-
tier les krijgt. Komend jaar star-
ten er twee speel-leer-orkesten. 
Een op maandagmiddag voor 

de instrumenten gitaar, blokfl uit, 
harp, dwarsfl uit, cello en viool en 
een op de vrijdagmiddag voor de 
elektrische gitaar, keyboard en 
slagwerk. Tijdens deze open dag 
laat het speel-leer-orkest om 
14.30 uur zien en horen wat zij 
hebben geleerd. Tijdens de open 
dag toont de afdeling beelden-
de kunst werk, Wilma Bosland 
werkt op de draaischijf en onder 
leiding van Angèle van den Thil-
lart wordt getekend en geschil-
derd. In de aula vinden verschil-
lende optredens plaats. Toon-
beeld Concerten is aanwezig 
om het nieuwe programma van 
de Concerten op Zondag te pre-
senteren, waarvoor een abonne-
ment aangeschaft kan worden. 

Energieprijs omhoog, 
hulp bij het bezuinigen
Regio - “De energierekening 
valt in 2012 tussen de 115 en 
130 euro hoger uit bij een ge-
middeld jaarverbruik”, aldus 
Danny Teerenstra van het gelijk-
namige aannemersbedrijf. Sa-
men met Lammers Toepoel In-
stallatietechniek, Hes Elektro-
techniek en Zonbespaart, spe-
cialist in zonne-energie, is een 
bespaarteam opgericht dat zich 

heeft gespecialiseerd in het be-
sparen op energiegebruik. “De 
stijging van de leveringstarieven, 
netbeheerkosten en energiebe-
lastingen zorgen bij elkaar voor 
een fl ink hogere nota.” Al eerder 
werd bekendgemaakt dat de le-
veringstarieven omhoog zouden 
gaan per 1 januari. “Verwacht 
mag worden dat de leverings-
tarieven ongeveer 70 tot 90 eu-

ro omhoog gaan op jaarbasis. 
Daarnaast zal de netbeheerkos-
ten stijgen met 9%. Dit resulteert 
in een kostentoename tussen de 
29 en 34 euro op jaarbasis. Als 
laatste de energiebelastingtarie-
ven die ongeveer 14 euro hoger 
uitvallen. Dit wordt niet gecom-
penseerd door een verhoging 
van de heffi ngskorting.” 

De stijgende lasten ook de kop 
indrukken? Neem dan contact 
op met het bespaarteam, tel.: 
0251-670037 of via info@danny-
teerenstra.nl. 
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Kapot hek is gevaarlijk 
voor kleine kinderen
Vorig najaar is door ons aan de gemeente gemeld dat het hek stuk is 
van het vissteigertje. Dit is te wijten aan jeugd die het hek stuk heb-
ben getrapt. Het hek dateert uit 1982 en is niet zo stevig meer. De 
wijkbeheerder heeft toegezegd dat het hek zou worden gerepareerd 
en van de timmerman van de gemeente mocht ik vernemen dat hij de 
opdracht had ontvangen. Maar nu, circa een half jaar later, is er nog 
niets gebeurd. Er spelen hier kinderen van 4 á 5 jaar oud en mijn vraag 
is of als een kind verdronken is, de vijver wordt gedempt. 
Wim Behrens, Castricum. 

Podiumplaatsen voor 
Team Fietsshop Uitgeest
Uitgeest - “Het was het week-
end van 7 en 8 april dat we af-
reisden naar Malmedy voor de 
eerste downhillwedstrijd. Tijdens 
de Nissan Downhillcup, vorig 
jaar was het onze teamrijdster 
Vivian die deze cup overall won. 
Vivian was er nu wel bij maar 
neemt een pauze vanwege haar 
zwangerschap.’ Aan het woord is 
Hans Haver, teammanager van 
het team Fietsshop Uitgeest.  
“Rianne, Nigel en Ruud waren 
zaterdags al aanwezig, en train-
ster Tanja zou de rijders bege-
leiden. ‘s Morgens lag er ge-
woon sneeuw en het miezerde. 
Desondanks gingen de trainin-
gen goed. ‘s Avonds was de eer-
ste kwalifi catiewedstrijd, Rianne 
behaalde bij de dames de der-
de plaats. En onze nieuwe jon-
ge aanwinst Eline werd zesde. 
Dit was haar eerste grote wed-
strijd. De jongens die uitkomen 
bij de Elite reden een tijd die in 

het midden uitkwam.”
Zondag was wedstrijddag. “Ik 
moest als achtste naar beneden, 
omdat ik zaterdag geen kwalifi -
catie had gereden. Mijn run ging 
niet super, maar al met al was ik 
tevreden. In de categorie mas-
ters 40+ hadden we twintig in-
schrijvers en ik werd achtste. Ri-
anne stond derde, ze maakte een 
paar kleine foutjes. Zij werd uit-
eindelijk vijfde. Eline ging super 
ze stond vijfde en reed met ge-
mak naar het podium; het werd 
een derde plek. De jongens re-
den een goede run, maar ook 
daar kan het beter. Ruud reed de 
beste tijd en Nigel behaalde een 
knappe plaats in het midden van 
de uitslag.” 
Paasmaandag was er een wed-
strijd in Utrecht een mini-down-
hill en Ruud en Eline waren van 
de partij. Ruud werd ondanks 
zijn val twaalfde in een sterk 
deelnemersveld. Eline reed naar 

de eerste plaats bij de dames. 
Hnas: “In een weekend dus twee 
podiumlaatsen voor onze jonge 
aanwinst. Er zijn nu drie wedstrij-
den verreden door het team en 
we behaalden drie keer het po-
dium. Ik ben trots!” 

25-jarige Rhodos zet gasten 
in een warm Grieks zonnetje

IJmuiden - Grieks specialitei-
tenrestaurant Rhodos viert het 
25-jarig jubileum met veel voor-
deel voor de gasten. Zo kan men 
tot eind november een viergan-
gendiner inclusief drankjes krij-
gen voor een zeer scherpe prijs. 
Daarnaast zal vanaf 26 april el-
ke donderdagavond om half ze-
ven een tafel worden uitgeloot 
die een mooie korting op de re-
kening krijgt. Rhodos zet gasten 
in het Griekse zonnetje!
Grieks restaurant Rhodos huist 
in 2012 al 25 jaar aan Plein 1945 
nummer 4, met uitzicht op het 
stadhuis. In die periode hebben 
zij in de regio een uitstekende 
reputatie opgebouwd op het ge-
bied van de Griekse keuken en 
gastvrijheid. In dit gezellige res-
taurant heerst een ongedwon-

gen sfeer en is veel mogelijk. Wat 
vast staat is dat elk bezoek aan 
dit restaurant geslaagd te noe-
men is. Ter gelegenheid van het 
25-jarig jubileum heeft bedrijfs-
leider Wally samen met chefkok 
Michalis nieuwe gerechten aan 
de kaart toegevoegd. 

Bij Rhodos werkt men met kwa-
liteitsproducten en zoveel moge-
lijk verse ingrediënten volgens 
vaak geheime recepten uit de 
traditionele Griekse keuken. De 
lekkerste gerechten uit Grieken-
land zijn bij elkaar gezocht om 
de gasten culinair te verrassen 
en daarbij is de diversiteit enorm. 
Zoals men kan verwachten van 
een Grieks specialiteitenrestau-
rant zijn er veel visgerechten. De 
vis komt regelrecht van de visaf-

Gedogen? Nee!
Als ik een willekeurig park betreed, valt me een aantal dingen op. Mis-
schien kijk ik door mijn raadslidmaatschap met een kritische blik naar 
onze omgeving, maar er ligt wel degelijk een hoop rotzooi tussen de 
struikjes van onze plantsoenen. Verzuchtend besluit ik om de goede 
burger te zijn en als een echte pikelateur raap ik een plastic zakje op met 
het bekende wietlogo. Verderop ligt naast een aantal sigarettenpeuken 
een vertrapt blikje Bacardi Cola, die ik ook in de vuilnisbak deponeer. 
Tijdens mijn wandeltocht werd ik aangesproken door een buurtbewoon-
ster. Ze vertelde me dat in het park en bij een school regelmatig gedeald 
en geblowd wordt. Het gaat hier dan om jonge kinderen van de leef-
tijdscategorie 14 tot 17 jaar. Van de bewoonster heb ik ook begrepen 
dat de dealers bij de politie bekend zijn, maar dat men hier zelden te-
gen optreedt. Dit was voor ons de aanleiding om tijdens de technische 
onderwerpen vragen te stellen aan de burgemeester. Het kan namelijk 
niet zo zijn dat een strafbaar delict, als deze, gedoogd wordt door de 
handhavers van onze gemeente. De burgemeester heeft aangegeven 
dat hij zal toezien dat dealen niet gedoogd wordt en dat men hard gaat 
optreden. 
Robin Rommel, raadslid VVD fractie Castricum. (Ingekort door de re-
dactie).

slag in IJmuiden, verser kan niet. 
Maar ook zijn er heerlijke vlees- 
en vegetarische gerechten, want 
niemand wordt vergeten. Ook 
kinderen zijn welkom bij Rho-
dos. Er zijn speciale kinderme-
nu’s voor leuke prijzen. 
De grote verrassing van het jubi-
leum is wel het viergangen à la 
carte menu voor 26,95 euro. En 
dat is inclusief koffi e, frisdrank, 
bier en wijn. Dat geldt dan van 
maandag tot en met donderdag. 
Van vrijdag tot en met zondag 
betaalt men voor dit menu 29,95 
euro. Wie binnenlands of bui-
tenlands gedistilleerd wil drin-
ken betaalt hiervoor bij dit me-
nu 2,50 euro per glas. Gasten 
wachten echter nog meer ver-
rassingen. Elke donderdag, van-
af 26 april, zal om half zeven een 
van de bezette tafels in de prij-
zen vallen. Zij krijgen een kor-
ting van 30 euro op de rekening 
aan het eind van de avond. Dat 
is nog eens lekker uit eten gaan. 
Verder zullen er regelmatig mu-
ziekavonden worden gehouden. 
De eerstvolgende avond is op 25 
mei, dan komt zanger Matt Jack-
son met zijn repertoire van Ne-
derlandse liedjes zorgen voor ex-
tra gezelligheid. 

Grieks specialiteitenrestaurant 
Rhodos is zeven dagen per week 
geopend en zeker een aanra-
der voor liefhebbers van de eer-
lijke Griekse keuken. Reserve-
ren is een aanrader bij dit po-
pulaire restaurant, dat kan tele-
fonisch via 0255-512555 of via 
e-mail naar: rhodos.ijmuiden@
gmail.com. Kijk op www.rhodos-
ijmuiden.nl voor meer informatie 
en de menukaart

Nationale Molendag 
Regio - Op zaterdag 12 en zon-
dag 13 mei is het weer Nationale 
Molendag. Dit jaar met een ex-
tra feestelijk tintje. Het is name-
lijk voor de veertigste keer dat dit 
unieke molenevenement wordt 
gehouden. Jong en oud kunnen 
op deze twee dagen weer vol-
op genieten van dit oer-Holland-
se monument. Overal in het land 
zetten molenaars de molendeur 
en open voor bezoek. Velen van 
hen organiseren allerlei activitei-
ten in en rond de molen, varië-
rend van brood  bakken en expo-
sities tot markten en wandel- en 
fi etstochten. Ook voor kinderen 
worden allerlei activiteiten geor-

ganiseerd. Dit jaar staat de Nati-
onale Molendag in het teken van 
verhalen op en rond de molen. 
Het publiek is uitgenodigd om 
bijzondere verhalen, gedichten 
en legendes over het leven op en 
rond de molens te ontdekken.
De aandacht voor molenverha-
len sluit aan op het Jaar van het 
Immaterieel Erfgoed. Molens zijn 
volgens De Hollandsche Molen 
bij uitstek de plek waar het ma-
terieel en het immaterieel erf-
goed elkaar ontmoeten.

Kijk voor alle adressen op Ga 
dan naar www.nationalemolen-
dag.nl. 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

Woensdag 18 april pupillen
Zaanlandia B1-Uitgeest B1  19:00
Zaterdag 21 april pupillen
Uitgeest MP1-Alcmaria Victrix MP2  9:00
Apollo 68 MP1G-Uitgeest MP2  10:00
AFC 34 MP2-Uitgeest MP3  10:30
DEM F1-Uitgeest F1  9:45
Reiger Boys F2-Uitgeest F2  8:45
Uitgeest F3-Kolping Boys F3  10:15
ADO 20 F4-Uitgeest F4  9:15
Uitgeest F5-KSV F4  9:00
Uitgeest F6-KSV F2  10:15
SVA F4-Uitgeest F7  8:30
RCZ F2-Uitgeest F8  8:45
Uitgeest F9-Vitesse 22 F6    9:00
Nieuw Sloten sv E1-Uitgeest E1  11:35
Uitgeest E2-HSV E4  9:00
Uitgeest E3-SVW 27 E6  10:15
Uitgeest E4-Limmen E4  9:00
Limmen E5-Uitgeest E5  11:00
Uitgeest E6-DEM E9  11:30
Uitgeest E7=vrij
KSV E5-Uitgeest E8  10:30
Uitgeest E9-Berdos E5  10:15
Velsenoord FC E2G-Uitgeest E10  10:30
Vrone E10-Uitgeest E11  9:00
Limmen ME1-Uitgeest ME1  9:00
VSV D1-Uitgeest D1  11:15
Uitgeest D2-DZS D1  14:30
Uitgeest D3-Limmen D2  12:30
ZCFC D2-Uitgeest D4  9:30
BOL D2-Uitgeest D5  10:15
Flamingo s 64 (de) D2-Uitgeest D6   11:45
Uitgeest D7-Foresters de D6  11:30
Uitgeest D8-AFC 34 D6  13:00
Uitgeest (FC) D9M-LSVV D3  10:00
Uitgeest MD1-Jong Holland MD1  13:00

G-team
Berdos G1G-Uitgeest G2  10:30
Junioren
Uitgeest C1=vrij
Vitesse 22 C2-Uitgeest C2   12:15
GSV C1G-Uitgeest C3  11:00
Uitgeest C4-Limmen C3  14:30
Uitgeest C5=vrij
Uitgeest C6-KFC C6  14:30
RKEDO MC1-Uitgeest MC1  14:30
Hollandia B2-Uitgeest B1    13:15
Foresters de B2-Uitgeest B2  13:00
Uitgeest B3-Koedijk B5  14:30
Foresters de B3-Uitgeest B4  15:00
 
Zondag 22 april senioren
KFC 1-Uitgeest 1   14:00
Uitgeest 2=vrij
Uitgeest 3=vrij
Uitgeest 4=vrij
Uitgeest 5-Apollo 68 3  12:30
Uitgeest 6-Vrone 6  12:30
GSV 2-Uitgeest 7   12:00
Uitgeest 8-Kolping Boys 7  13:00
Uitgeest 9-DEM 7  11:00
Berdos 4-Uitgeest 10  11:00
Berkhout 3-Uitgeest 11  10:00
DEM 8-Uitgeest 12  14:00
Dames
Uitgeest DA1-Kennemers DA1  11:00
Junioren
Uitgeest A1-Vrone A1  11:00
Uitgeest A2-SVW 27 A2  13:00
Vrone A3-Uitgeest A3  14:00

FC Uitgeest onderuit
Uitgeest - Na twee galavoorstel-
lingen waarin de volle zes pun-
ten werden binnengehaald, was 
er bij FC Uitgeest zondag tegen 
het sterke Zilvermeeuwen dui-
delijk sprake van zand in de ma-
chine. Werd er in de uitwedstrijd 
tegen Zilvermeeuwen nog een 
puike prestatie geleverd in één 
van de beste wedstrijden van 
het seizoen; deze zondag was er 
met de 1-2 nederlaag juist spra-
ke van één van de mindere uit-
voeringen van het seizoen.  
Het was FC Uitgeest die in de 
elfde minuut had moeten sco-
ren. Na een goede combinatie 
verscheen Stefan Winter alleen 
voor keeper Tolud. Helaas voor 
FCU wist hij oog in oog met de 
keeper niet de juiste voortgang 
te vinden.

Uiteindelijk werd dan toch nog 
schadevrij de kleedkamer be-
reikt voor de theepauze en kon 
er worden nagepraat. In de 48e 
minuut was FCU dicht bij de 
openingstreffer. De onopvallend 
spelende Kick Smit had zich on-
sterfelijk kunnen maken maar 
zijn beheerste inzet met links 
vanaf 20 meter, spatte buiten het 
bereik van de keeper uiteen op 
de lat. Via een vrije trap van Bart 
Meijland was het even later bij-
na alsnog raak maar ook keeper 
Tolud van Zilvermeeuwen stond 
vandaag zijn mannetje.
Toen was het plotseling raak 

aan de andere kant. Een aan-
tal slordigheden in de meestal 
sterke verdediging van FC Uit-
geest bracht de bal voor de voe-
ten van Dijkstra die niet aarzelde 
en steenhard de 0-1 binnen joeg.

Met een dubbele wissel, Bob Out 
en John den Nijs voor Kick Smit 
en Joost Brandjes, probeerde FC 
Uitgeest het tij te keren. Dat luk-
te zowaar. Een prachtige combi-
natie eindigde bij Bart Meijland 
die tekende voor de gelijkma-
ker. 1-1. Met nog een kwartier 
te gaan had FCU het heft stevig 
in handen. Een winnende tref-
fer leek in de maak totdat, wrang 
genoeg een van de beste spelers 
van het seizoen namelijk Sander 
van den Helder, een schoonheid-
foutje beging. In het strafschop-
gebied was hij iets te laat bij de 
bal waarop spits Gedik, ondanks 
een minieme aanraking, met een 
grote grijns op zijn gezicht maar 
al te graag ging leggen, waarop 
scheidsrechter Marcel van Dam-
me besloot tot de ultieme straf. 
Penalty. Flauw was dat hij voor 
dit lichte vergrijp Sander van den 
Helder ook nog eens geel gaf. De 
kaart betekent dat hij er volgen-
de week in de belangrijke wed-
strijd tegen KFC niet bij zal zijn. 
Verdediger Jahn wist wel raad 
met het buitenkansje. 1-2. FCU 
probeerde in de slotminuten nog 
van alles maar wist geen gevaar 
meer te stichten.

Verlies voor FC Uitgeest JG1
Uitgeest - Ondanks goede red-
dingen van keepster Angelique, 
begon de tegenstander, VVIJ JG1 
Heerhugowaard, heel sterk en 
stond Uitgeest na een paar mi-
nuten al met 0-3 achter. Na een 
goede uitworp en een uitbraak 
van VVIJ nog een tegendoel-
punt.  Daarna ontstond er een 
kluts voor het doel van Angelique 
en verdween de bal weer in het 
et. Ook werden meerdere aan-
vallen van VVIJ tegengehouden, 
maar de tegenstander was beter 
en scoorde weer een doelpunt. 
Er werd goed overgespeeld door 
Uitgeest, maar door de goede ver-
dediging van de tegenpartij lever-
de dat helaas geen doelpunten 
op. Uitgeest kreeg zelfs weer een 
tegendoelpunt om de oren. Maar 

uiteindelijk werd de inzet beloond 
en scoorde Jesse een fraaie goal. 
Direct na de limonadepauze weer 
twee doelpunten tegen, maar na 
de spelhervatting was er weer een 
doelpunt voor FC Uitgeest. De te-
genpartij knalden er vervolgens 
drie hard achter keepster An-
gelique. Toen Sjoerd de bal toe-
gespeeld kreeg, rende hij in één 
rush naar voren en schoot de bal 
hard op de paal. Jesse kon daar-
na makkelijk scoren. En weer wa-
ren het Jesse en Jesse die FC Uit-
geest op sleeptouw namen en 
nog voor een mooi doelpunt zorg-
den. Net voordat scheidsrechter 
Jay, speler uit de G1, voor het ein-
de van de wedstrijd floot, schoof 
VVIJ nog een laatste goal binnen. 
Eindstand 4-13.

Coureurs Ott zijn niet 
gefinisht bij Paasraces 
Uitgeest - Alex en Eric Ott zijn 
tijdens de Paasraces op As-
sen niet gefinisht. Eric door een 
valpartij en Alex moest opge-
ven door een beslagen vizier. Dit 
door de zeer natte, gladde om-
standigheden met de Paasraces.
Onbegrijpelijk maar waar, zon-
dagmiddag reden er auto’s op 
de baan. En die waren zo onfor-
tuinlijk om een olie spoor op de 
baan achter te laten. Er is zon-

dagavond wel aan gewerkt om 
dit weg te krijgen, maar toch. 
In de warming up ging Eric na 
drie bochten onderuit met zijn 
R6. Gelukkig weinig schade aan 
de linkerkant van de motor. Alex 
ging in de warming up wel lek-
ker maar de hele dag regende 
het.

De wedstrijd van Eric werd een 
half uur uitgesteld, in de wed-

strijd ervoor, met de zijspannen 
was er weer een olie spoor op de 
baan gekomen. Bijna op de hele 
baan lag een spoor olie, die ook 
weer werd schoongemaakt, met 
veel pijn en moeite. Niet iedere 
bocht was helemaal olie-vrij.
Eric mocht starten van P29, 
startte wel redelijk, en deed een 
paar leuke inhaalacties in de vol-
le regen. In de Ossenbroeken-
bocht lag nog wat olie, waar ze-
ker 10 rijders onderuit gingen. 
En dus ook Eric. Nu schade aan 
de rechterkant. Met Eric niets 
aan de hand gelukkig.

Alex mocht zijn wedstrijd star-
ten van P21, startte ook wel re-
delijk goed maar een paar boch-
ten verder kwam een coureur 
ten val. De motor echter bleef 
op de baan rijden, zonder cou-
reur. Daar zat ook Alex achter. 
Wat doet de motor, waar gaat hij 
heen? Dit kostte Alex een paar 
posities. Na wat inhaal acties 
van p34 naar 29,  28, 27, 26, 24. 
Terug naar 25, 27. Daarna kwam 
Alex binnen, hij had geen zicht 
meer. Zijn vizier besloeg steeds. 
Te veel regen en spray, met geen 
zicht niet te doen.
Team Edwin Ott motoren sloot 
de Paasraces af met 2 keer een 
DNF (did not finish).

Volgende wedstrijd is voor Alex 
tijdens de WK Superbike op 22 
april in Assen. Ze hopen op een 
beetje mooier, nee: veel mooier 
weer, met betere resultaten.

Speciale 
viering Kerk in 
Beweging in 
Taizé-stijl
Uitgeest - Zaterdag 21 april zal 
een speciale viering in Taizé-stijl 
worden georganiseerd door Kerk 
in Beweging, in samenwerking 
met Jan van Aller van de Pro-
testante kerk in Uitgeest. In de 
viering, die zal plaatsvinden van 
19.00 tot 20.00 uur in de katho-
lieke kerk aan de Langebuurt, 
zullen voorgangers van de ka-
tholieke én de protestantse kerk 
met elkaar voorgaan. Het geheel 
wordt muzikaal omlijst door het 
koor Sound of Life.
De stijl van een Taizé-viering is 
vaak eenvoudig en is een mo-
ment van onthaasten in ons 
meestal drukke bestaan. De vie-
ring van 21 april zal een interker-
kelijke viering worden met zang, 
kaarsen, stiltes en overwegin-
gen. 

Meestal wordt er lang genoeg 
gezongen om afleidende ge-
dachten tot rust te laten komen 
en de tekst van het lied tot ons 
te laten doordringen. De bedoe-
ling is dat een ieder de liederen 
mee kan zingen. Tevens staat het 
kaarslicht centraal tijdens de-
ze viering, kaarsen verlichten 
de ruimte en brengen licht en 
warmte in ons hart.
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 23 april de bouwplan-
nen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behandelen bouw-
plannen ligt vanaf 19 april ter inzage bij de balie van de afdeling Pu-
bliekszaken. Voor inzage in de te behandelen bouwplannen, het bij-
wonen van de vergadering en overige informatie over welstandszaken 
kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, mevrouw K. 
Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

VERGADERING GEMEENtERAAD
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op 
donderdag 26 april in de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 
28. De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:
- Voorstel tot eerste wijziging van de APV en de eerste wijziging van de 
Verordening Precariobelasting Uitgeest 2012.
- Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Appartementen 
Smallekamplaan.
- Voorstel tot vaststelling van de Strategische Nota Schiphol 2012.
- Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wet Sociale Werkvoorziening.
- Voorstel tot het vaststellen van het Regionaal Risicoprofiel Kennemer-
land.
- Aanwijzen lijst van categorieën waarvoor geen Verklaring van geen be-
denkingen noodzakelijk is. 

ONthEffING DRANK- EN hOREcAWEt
De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat ontheffing op grond 
van artikel 35 van de drank- en horecawet  is verleend aan CMC Alk-
maar/American Day voor het schenken van zwakalcoholhoudende 
drank op 30 april 2012.
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het in-
dienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling Juridi-
sche Zaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzendda-
tum van de ontheffing te worden ingediend en gericht te worden aan 
de burgemeester.

VAststEllING VERORDENINGEN 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend, 
dat in een openbaar register is opgenomen, en met ingang van vandaag 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Middelweg 28, Uitgeest, voor 
een ieder ter lezing is neergelegd het besluit van de gemeenteraad d.d. 
29 maart 2012, 
nummer R2012.0012 -  A met betrekking tot vaststelling van de ‘Re-in-
tegratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012’ onder gelijktijdige in-
trekking van de ‘Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2007’.
De ‘Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012’ regelt  de on-
dersteuning bij de arbeidsinschakeling van personen met een uitkering 
op grond van de WWB, IOAW, IOAZ  Anw alsmede niet-uitkeringsgerech-
tigden. 
nummer R2012.0012 – B met betrekking tot vaststelling van de ‘Maatre-
gelenverordening Wet werk en bijstand 2012’ onder gelijktijdige intrek-
king van de ‘Maatregelenverordening WWB 2007’.
De ‘Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2012’ stemt de bij-
stand en de daaraan verbonden verplichtingen af op de omstandighe-
den, de mogelijkheden en de middelen van de belanghebbende.
Nummer R2012.012 – D met betrekking tot de vaststelling van de ‘Ver-
ordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2012’ onder 
gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening toeslagen en verlagingen 
Wet werk en bijstand 2007’.
De ‘Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2012’ 
stelt regels met betrekking tot verhoging of verlaging van de norm als 
bedoeld in de wet.
Nummer R2012.0012 – E met betrekking tot vaststelling van de ‘Hand-
havingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012’ onder gelijktijdige in-
trekking van de ‘Handhavingsverordening WWB en WIJ 2010’.
De ‘Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012’ stelt regels 
voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, als-
mede misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.
Nummer R2012.0012 – F met betrekking tot vaststelling van de ‘Veror-
dening Langdurigheidstoeslag 2012’onder gelijktijdige intrekking van 
de ‘Verordening langdurigheidstoeslag 2009’.
De ‘Verordening Langdurigheidstoeslag 2012’ regelt de verstrekking 
van een langdurigheidstoeslag waarbij de regels in ieder geval betrek-

king hebben op de hoogte van de langdurigheidstoeslag en de wijze 
waarop invulling wordt gegeven aan het begrip ‘langdurig’ en ‘laag in-
komen’. 
Bovengenoemde verordeningen liggen gedurende twaalf weken ter in-
zage bij de publieksbalie van de gemeente Uitgeest. Tegen betaling van 
de kosten is voor een ieder een afschrift verkrijgbaar. De verordenin-
gen treden in werking met ingang van 19 april 2012 en worden ge-
publiceerd op http://uitgeest.verordeningbeheerder.com en op www.
overheid.nl.

Vaststelling maatregelenverordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken be-
kend, dat in een openbaar register is opgenomen, en met ingang van 
vandaag bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Middelweg 28, Uit-
geest, voor een ieder ter lezing is neergelegd het besluit van de ge-
meenteraad d.d. 29 maart 2012, 
Nummer R2012.0012 – C met betrekking tot vaststelling van de ‘Maat-
regelenverordening IOAW en IOAZ 2012’  
De ‘Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2012’  stemt de uitkering en 
de daaraan verbonden verplichtingen af op de omstandigheden, de mo-
gelijkheden en de middelen van de belanghebbende.
Bovengenoemde verordening ligt gedurende twaalf weken ter inzage 
bij de publieksbalie van de gemeente Uitgeest. Tegen betaling van de 
kosten is voor een ieder een afschrift verkrijgbaar.
De verordening treedt in werking met ingang van 26 april 2012 en 
wordt gepubliceerd op http://uitgeest.verordeningbeheerder.com en 
op www.overheid.nl.

Vaststelling verordening maatschappelijke participatie 2012
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken be-
kend, dat in een openbaar register is opgenomen, en met ingang van 
vandaag bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Middelweg 28, Uit-
geest, voor een ieder ter lezing is neergelegd het besluit van de ge-
meenteraad d.d. 29 maart 2012, nummer R2011.0097 met betrekking 
tot vaststelling van de ‘Verordening Maatschappelijke Participatie 2012’ 
onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening Voorzieningenfonds’.
De ‘Verordening Maatschappelijke Participatie 2012’ regelt de bijzonde-
re bijstand voor inwoners van Uitgeest met betrekking tot kosten in ver-
band met maatschappelijke participatie en specifiek voor hen ten las-
te komende kinderen die onderwijs of een beroepsopleiding volgen.
Bovengenoemde verordening ligt gedurende twaalf weken ter inzage 
bij de publieksbalie van de gemeente Uitgeest. Tegen betaling van de 
kosten is voor een ieder een afschrift verkrijgbaar.
De verordening  treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en 
wordt  gepubliceerd op http://uitgeest.verordeningbeheerder.com en 
op www.overheid.nl.

ONtVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGsVERGuNNING
OV 2012-045 10-04-2012 Hogeweg 61 Plaatsen erker 
OV 2012-046 10-04-2012 Hogeweg 63 Plaatsen erker 
OV 2012-047 11-04-2012 Dotterbloem 22 Realiseren dakopbouw
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden ver-
leend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN  
Verzenddatum
OV 2012-025 13-04-2012 Vrijburglaan 26 Realiseren erker
OV 2012-003 17-04-2012 Kastanjestraat 5 Uitbreiden woning 
OV 2012-033 17-03-2012 Westerwerf 2 Wijzigen gevel 
OV 2012-028 17-04-2012 Kooglaan 48 Oprichten erfafscheiding 
OV 2012-031 17-04-2012 Kruiskamplaan 85 Realiseren steiger 
  
Bezwaar maken: tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden bin-
nen zes weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA 
Uitgeest. Deze termijn van zes weken gaat in één dag na de verzending 
van de besluiten aan de aanvragers. Deze datum hoeft dus niet gelijk te 
zijn aan de datum van deze publicatie. Het indienen van een bezwaar-
schrift schorst de inwerkingtreding van de vergunning echter niet. Als u 
niet kunt wachten op een uitspraak op uw bezwaarschrift omdat u van 
mening bent dat snel een voorlopige maatregel nodig is, dan kunt u de 
voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening. Het 
verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voor-
zieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail:
gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis 
Maandag t/m donderdag van 
8.30 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 17.00 uur. Vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: 
Maandag  
t/m vrijdag 09.00-12.00 
uur en daarnaast ook op 
woensdagmiddag van 13.30 
tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 
20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: 
maandag t/m vrijdag

 09.00-12.00 uur.
- Afdeling Sociale Zaken: 

maandag t/m donderdag 
09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 
13.00 tot 15.30 uur; vrijdag 
en zaterdag van 09.00 tot 
12.00 uur 

In dringende gevallen kan te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.




