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De leukste 
krant
van

uitgeest

Spetterend optreden van 
leerlingen De Molenhoek
Uitgeest - De komende weken 
staat op basisschool De Molen-
hoek alles in het teken van mu-
ziek. Vrijdag startte de school 
het muziekproject met een op-
treden van alle leerlingen te sa-
men.  Onder leiding van ‘de vuil-
nismannen’ werden de groepen 
1 tot en met 8 verenigd tot een 
heuse slagwerkband. Vuilnisman 
Harry en vuilnisman Sjaak had-
den per klas de leerlingen kennis 
laten maken met ritme en mu-
ziek. Onder het motto ‘tromme-
len op rommel’, vandaar de naam 
vuilnismannen, werkten de kin-
deren naar het optreden toe. Het 
resulteerde in een spetteren-
de show!  Groot en klein lieten 
de belangstellenden, onder wie 
schoolgenoot Anouk die van-
wege een knieoperatie niet mee 
kon doen, zien en vooral horen 
wat zij die dag hadden geleerd.

Vervroegd tijdstip 
herdenking bij spoorlijn
Uitgeest - De Dodenherdenking 
in Uitgeest begint zaterdag 4 mei 
al om 16.00 uur met een krans-
legging door burgemeester Mie-
ke Baltus bij het monument aan 
de spoorlijn. Dit is gelegen ach-
ter het Kooghuis van de fami-
lie Terra, aan de provinciale weg 
N203.
In vorige jaren vond de kransleg-
ging bij dit monument om 18.00 
uur plaats. Door de plechtigheid 

te vervroegen is het voor belang-
stellenden gemakkelijker om ook 
aanwezig te zijn bij de avondher-
denking om 19.00 uur in de pro-
testantse kerk. 
De kranslegging bij het oorlogs-
monument op het plein voor het 
gemeentehuis is zoals gebrui-
kelijk kort na 20.00 uur. Elders 
in deze krant het complete pro-
gramma van de dodenherden-
king in Uitgeest.

Negen keer de limiet
Uitgeest - In de nacht van zater-
dag op zondag zag de politie tij-
dens een surveillance rond 04:00 
uur een auto die behoorlijk over 
de weg heen slingerde.
De politie gaf de bestuurder ter 
hoogte van de Kleistunnel een 
stopteken en al snel bleek dat 
de automobilist, een 19-jarige 

Heemskerker, zwaar onder in-
vloed van alcohol verkeerde.
Op het politiebureau bleek dat 
de Heemskerker ruim negen 
keer de maximale toegestane li-
miet blies.
Zijn rijbewijs werd direct inge-
vorderd en tegen hem is proces-
verbaal opgemaakt.

Heerlijke bosvruchten,
crème de paris en weide slagroom
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Naam: Andy Bruijns (18 jaar)
Vooropleiding: Bertrand Rus-
sel College Krommenie, Havo
Beroepsopleiding: Hoge-
school van Amsterdam, Ci-
viele Techniek
Duur: 4 jaar

Uitgeest - Via internet deed 
Andy Bruijns verschillende be-
roepskeuzetesten en daar kwam 
de opleiding Civiele Techniek uit 
naar voren. Dat verbaasde An-
dy helemaal niet want de techni-
sche kant trok hem wel. Toen hij 
op de open dag aan de HvA een 
aantal presentaties bezocht, leek 
het hem direct een leuke school 
en het laatste beetje onzeker-
heid werd weggenomen toen 
een begeleider hem ter plekke 
een studiekeuzetest liet doen. 
Andy: “Er is wel verschil met de 
middelbare school. Bij een Hbo 
doe je alles voor jezelf, als je niks 
doet, sta je stil in je ontwikke-
ling. Je moet jezelf wel kunnen 
pushen.”
Het eerste jaar bestaat uit drie 
onderwerpen: een verkeersblok, 
een watermanagementblok en 
een constructieblok, hierin zit-
ten projecten van onderwerpen 
die gerealiseerd moeten worden, 
zoals bijvoorbeeld het neerzetten 
van een woonwijk.
Op de vraag wat hij minder leu-

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

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

ke vakken vindt, zegt hij: “Het 
zit ‘m meer in de richting dan in 
de vakken, tot nu toe vind ik het 
verkeersblok wat minder leuk.” 
De begeleiding op school is pri-
ma, eens per blok heeft hij een 

mentoruurtje. Heeft hij vragen, 
dan kan hij ook nog mailen en 
krijgt hij direct antwoord. De do-
centen zijn ingenieurs uit het vak 
en zijn deeltijd op school om les 
te geven. In de tweede helft van 
het derde jaar wordt er stage ge-
lopen en in het vierde jaar doen 
de studenten een afstudeerpro-
ject voor een bedrijf.
Omdat Andy nu nog niet weet 
welke richting hij zal gaan kie-
zen, is het lastig te zeggen waar 
hij stage wil lopen. Toch lonkt hij 
al naar de kans om in het bui-
tenland de stage te doen. Er zijn 
over de hele wereld mogelijkhe-
den zoals bijvoorbeeld Bangla-
desh, Curaçao of Brazilië. In de 
bouw is helaas slecht werk te 
vinden maar gelukkig is in de ci-
viele techniek altijd over de he-
le wereld werk en Nederlanders 
zijn met name expert in water-
management. Hoewel Andy best 
op kamers wil in Amsterdam, 
woont hij nu nog thuis. Zo mak-
kelijk is het niet om een betaal-
bare kamer te vinden, je moet 
een beetje mazzel hebben! Het 
studentenleven beperkt zich nu 
nog tot af en toe een drankje in 
de stad met klasgenoten.
Met de trein reist hij in ongeveer 
45 minuten naar station Amster-
dam Amstel waar de HvA vlak 
naast ligt.

Hoe Andy zijn toekomst ziet? 
Andy: “Eind dit jaar kies ik een 
richting en dan ga ik de komen-
de jaren mijn opleiding afronden. 
Misschien dat ik deze opleiding 
nog universitair ga vervolgen en 
daarna ga ik het liefst naar het 
buitenland om van allerlei din-
gen te gaan bedenken.” (Moni-
que Teeling)

Uitstekende prestaties 
turnsters Unitas
Uitgeest - Dit weekeinde werd 
in Amsterdam het regiokampi-
oenschap vijfde divisie turnen 
gehouden.

Van de Uitgeestse turnvereni-
ging Unitas kwamen als eerste 
in actie Yente Blauw, Carmen 
Chezan en Quinsey v.d. Kleij, in 
de categorie pupillen 1. De balk 
was het eerste toestel en daarop 
werd goed gepresteerd zonder 
te vallen. De wedstrijd werd ver-
volgd op vloer, sprong en werd 
afgesloten op brug. Yente, Car-
men en Quinsey eindigde op een 
6e, 8e en 20e plaats.
Pupillen 2 turnster Billie Boyle 
turnde in de tweede wedstrijd en 
zij startte de wedstrijd sterk met 
een mooie balkoefening (12.00). 
Ook haar tweede toestel vloer 
zag er stijlvol uit 
(12.00). Op de laatste 2 toestel-
len sprong en brug heeft Billie 
goed geturnd. Billie eindigde op 
een 9e plaats.
Senior turnsters Isabella Flier-
man en Laura Langendijk turn-
den in de laatste wedstrijd en 
begonnen de wedstrijd ook op 
balk. Isabella had een zeer sta-
biele oefening en kreeg hier een 
11.550 voor. Laura begon haar 
oefening helaas niet goed, want 
ze viel er helaas 1 x van af en dat 
kostte haar een heel punt.
Sprong is voor Isabella niet haar 
sterkste toestel, maar ze heeft 
het met brug weer aardig goed 
gemaakt. Laura heeft haar val op 
balk op de andere 3 toestellen 
weer aardig gered, maar kwam 

op het eind net 0.20 tekort voor 
een medaille. Laura eindigde op 
een 6e plaats en Isabella werd 
15e.
Yente, Carmen, Billie, Isabella 
en Laura hebben zich geplaatst 
voor de districtskampioenschap-
pen op 22 juni in Amsterdam.

Quinsey van der Kley, Carmen Chezan en Yente Blauw

Isabella Flierman en Laura Lan-
gendijk

Billie Boyle

Burgernet in Uitgeest 
goed op schema
Uitgeest - Op donderdag 21 
maart vond een Burgernetactie 
plaats vanwege de vermissing 
van een zevenjarig jongetje in 
de omgeving van de Wethouder 
Zonneveldstraat. Als gevolg van 
die actie meldden zich in Uit-
geest nog diezelfde dag zestien 
nieuwe deelnemers aan Burger-
net. Het totaal kwam daarmee 
voor Uitgeest op 658 deelne-
mers: iets meer dan de gewens-
te dekking van 5%.

Een dekking van 5% is nodig om 
het systeem van Burgernet opti-
maal te laten functioneren. Vol-
gens dit systeem schakelt de po-
litie deelnemers in per e-mail of 
mobiele telefoon bij vermissin-
gen of bij opsporing criminelen.
Uitgeest is een van de eerste ge-
meenten in Kennemerland die 
het dekkingspercentage van 5% 
bereikt. Ga voor meer informatie 
naar www.mijnburgernet.nl en 
meldt u aan! 

‘Bepaal jij zelf of je 
donor wilt zijn?’

Uitgeest - In Uitgeest valt de-
ze week bij 141 jongeren, ge-
boren in 1994, een brief op de 
mat van minister Schippers 
van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport. Die bevat een 
oproep aan achttienjarigen 
om de keuze te maken wel 
of geen orgaandonor te wor-
den en dat vast te leggen in 
het Donorregister. Nederland 
heeft meer orgaandonoren 
nodig. Daarom ontvangen zo’n 
200.000 jongeren, geboren in 
1994, deze week de brief met 
daarbij een donorformulier. 
Volgens ervaringen in het ver-
leden laat ruim een derde van 
de jongeren zich na deze jaar-
lijkse actie registreren.
In de brief staat onder meer: 
‘De laatste tijd maak je steeds 
vaker keuzes. Welke opleiding 
je gaat doen. Waar je gaat wo-
nen of met wie je op vakan-
tie gaat. Eén van de keuzes 
is of je wel of geen orgaan-
donor wilt zijn. Zo bepaal je 
zelf wat er later met je lichaam 
gebeurt. Want door je in te 
schrijven in het Donorregister, 
weten de mensen die je ach-

terlaat wat jouw keuze is. Als 
je niets vastlegt, dan moeten 
je nabestaanden voor je be-
slissen.’
De gemeente Uitgeest zet zich 
actief in om het aantal regi-
straties in het Donorregister 
te verhogen, onder meer door 
donorformulieren te verstrek-
ken aan de publieksbalie in 
het gemeentehuis. Het is ook 
mogelijk online aan te geven 
of men wel of geen donor wil 
worden. Dit kan eenvoudig op 
www.jaofnee.nl met gebruik 
van een DigiD. 

Orgaandonatie is een actueel 
en belangrijk onderwerp. Er 
zijn namelijk veel meer  orga-
nen voor transplantatie nodig. 
Jaarlijks overlijden  zo’n 150 
patiënten die te lang op een 
donororgaan moeten wach-
ten. Donorregistratie is daar-
om van levensbelang. Uw ge-
meente zegt Ja tegen donor-
registratie. Bent u al donor? 
Meer informatie over orgaan- 
en weefseldonatie vindt u op 
www.transplantatiestichting.
nl.
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Rommelmarkt in de Tuin
Castricum - Zaterdag 27 april  
wordt er een rommelmarkt geor-
ganiseerd in de Tuin van Kapitein 
Rommel. Van 11.00 uur tot 15.00 
uur wordt er van alles verkocht; 
boeken, cd’s, speelgoed, kleding 
enzovoorts. De opbrengst komt 
geheel ten goede aan de Tuin 
van Kapitein Rommel. Van de 

opbrengst wil men nieuw tuin-
gereedschap aanschaffen. Ook 
bestaat de mogelijkheid om zelf 
spullen te komen brengen. 

Voor nadere informatie over het 
brengen van spullen: Wilma de 
Beurs, tel. 0643858866 of Mo-
niek Stricker, tel. 0657368686. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
05-04-2013: Julius Wim Hen-
drikus, zoon van V. Bisschop en 
M.J. Bruinier, geboren te Bever-
wijk. 06-04-2013: Kaylin Mag-
gy, dochter van Y. Schram en 
F.M.M. Dekker, geboren te Alk-
maar. 06-04-2013: Sep Jitse, 
zoon van J.W.G. Guit en S. Ove-
res, geboren te Alkmaar. 09-04-
2013: Siem Paulus, zoon van R.G. 
van Velzen en M.E. Westerweel, 
geboren te Castricum.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
08-04-2013: Hoog Antink, Anna 
A.H.J. en Heimans, Clara T.M.G., 
beiden wonende te Castricum. 
08-04-2013: van der Lecq, Maar-
ten en Reetraa, Christel, beiden 
wonende te Castricum. 10-04-
2013: van der Valk, Robbert B.M., 
wonende te Akersloot en Vos-
se, Maria S., wonende te Bever-
wijk. 10-04-2013: Leek, Sebasti-
aan H. en Zonneveld, Maria C.A., 
beiden wonende te Castricum. 
10-04-2013: van Riet, Michiel en 
Borg, Linda, beiden wonende te 
Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
05-04-2013: Sanches, Marcel 
A.C., wonende te Paramaribo en 
de Haas, Tamara, wonende te 

Assendelft. 09-04-2013: Tophoff, 
Michael M.W.A., wonende te 
Limmen en van Haeringen, Anna 
M.C., wonende te Amsterdam.
 
Overleden:
Wonende te Limmen:
07-04-2013: Min, Lars S.F., oud 
21 jaar, overleden te Limmen.
Wonende te Castricum:
05-04-2013: Damen, Jan, oud 
86 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met J.J.A. van der 
Wijk. 04-04-2013: Schimschei-
mer, Maria, oud 79 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met H.C.N. Appel. 08-04-
2013: Jakschtov, Josefa J., oud 
72 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd geweest met T.C. 
Schlebaum. 10-04-2013: Brug-
gink, Wilhelmina L.M., oud 91 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met J.J.H.L. van 
Eerdewijk.
10-04-2013: van Egten, Jan D., 
oud 59 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met A.M. Breet-
veld.
Wonende te Bakkum:
03-04-2013: Schenk, Irene G., 
oud 56 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met A.G.H. 
Heemskerk.
Wonende te Akersloot:
04-04-2013: Aafjes, Jan D., oud 
59 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd met M.A. Rietveld. 

Beleef de natuur van dichtbij
Castricum - Op zondag 21 april 
organiseert PWN in samenwer-
king met Cameraland Alkmaar 
van 11.00 tot 16.00 uur het Kijk 
op de Natuur Event: een evene-
ment gericht op natuurfotografie 
en verrekijkers. Er zijn geduren-
de de dag verschillende activi-
teiten en workshops in en rond-
om Bezoekerscentrum De Hoep. 
Deelnemers ontdekken de beste 
vogelkijkplekken in het Noord-
hollands Duinreservaat via een 
fietstocht, volgen een natuurfo-
tografieworkshop of bekijken de 
fotografische belevenissen van 
PWN boswachter Fred van den 
Bosch.
De fietsexcursie onder leiding 
van een PWN boswachter, is van 
8.30 tot 10.30 uur en is geschikt 
voor vogelaars op elk niveau.
Wie dit moois wil vastleggen 
kan met boswachter Fred van 
den Bosch en vogelfotograaf Jos 
Dekkers het duingebied in fiet-

sen en de fijne kneepjes van vo-
gelfotografie leren. De workshop 
is vooral bedoeld voor de begin-
nende (vogel)natuurfotografen. 
Deelnemers hebben een came-
ra met een redelijke telelens no-
dig en het is wenselijk om ge-
paste (onopvallende) kleding te 
dragen. Een klein stoeltje mee-
nemen wordt aangeraden. De 
workshop is van 7.00 tot 10.00 
uur. Beide excursies starten bij 
Bezoekerscentrum De Hoep. 
Voor meer informatie en aan-
melding: www.pwn.nl/eropuit of 
bel Bezoekerscentrum De Hoep 
0251-661066.
De fotopresentatie van Fred van 
den Bosch, die al twintig jaar 
boswachter bij PWN is, is om 
14.00 uur in de filmzaal van be-
zoekerscentrum De Hoep.
Voor meer informatie over het 
Kijk op de Natuur event, ga naar 
www.pwn.nl/kijkopdenatuur-
event.

Team CAL d’HuZes 
organiseert benefietsconcert
Castricum - Op zaterdag 27 
april organiseert team CAL 
d’HuZes, dat voor het derde 
jaar meedoet, in Hotel Borst te 
Bakkum een benefietsconcert. 
Op deze avond treedt de feest-
band Goet-Foud geheel belan-
geloos op. De vijfmans forma-
tie, met zangeres Leonie, heeft 
een modern en breed repertoire 
en zet overal de zaal op zijn kop. 
De bandleden spelen de meest 
recente nummers uit de top 40 
maar ook de all time classics ko-

men aan bod. Zij doen dit sa-
men met dj Sjoerd Bakker, die 
ook belangeloos klaarstaat voor 
team CAL.
Het benefietsconcert vindt plaats 
van 21.00 tot 1.30 uur.
Hotel Borst stelt ook zijn zaal en 
personeel beschikbaar om er 
weer een geweldige avond van 
te maken. De toegang (vanaf 16 
jaar) is 10,00 euro. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Hotel Borst, Cos-
mo Hairstyling Castricum, Gerda 
Burgering, tel. 072-5053612. 

100 van Castricum plus één
Castricum - De eerste gast was 
de dorpsmolenaar uit Akersloot 
en de laatste gast was burge-
meester Toon Mans. Hiermee is 
het bijzondere radioprogram-
ma ‘100 van Castricum’ op Radio 
Castricum105 ten einde. Er komt 
nog één uitzending waarin de 
programmamakers terugblikken 

op dit leuke radioproject dat vijf 
jaar duurde en waarin markan-
te en kleurrijke inwoners voor 
de microfoon kwamen. De aller-
laatste uitzending, waarin herin-
neringen worden opgehaald, is 
op woensdag 24 april om 20.00 
uur en de herhaling op zondag  
28 april om 12.00 uur.
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Bergen, Castricum en Heiloo 
praten over samenwerking

Castricum - De colleges van 
burgemeester en wethouders 
van de gemeenten Bergen, Cas-
tricum en Heiloo hebben maan-
dag met elkaar gesproken over 
samenwerking. De colleges heb-
ben in hun gesprek ook aan-
dacht besteed aan een raads-
breed aangenomen motie in Hei-
loo. Deze motie roept het colle-
ge van Heiloo op intensief te ver-
kennen of samenwerking met de 
Bergen, Castricum en Uitgeest 
op het gebied van bedrijfsvoe-
ringstaken mogelijk is. De raad 

van Heiloo wil hierover uiter-
lijk op 1 juli gerapporteerd wor-
den. Afgesproken is, dat de drie 
gemeentesecretarissen de mo-
gelijkheden voor ambtelijke sa-
menwerking verkennen, en de 
gemeente Uitgeest daarbij be-
trekken. Naast een eventuele 
ambtelijke samenwerking tussen 
de drie of vier gemeenten zien 
de colleges ook het belang van 
samenwerking in de regio Alk-
maar. De raden van de betrok-
ken gemeenten zullen in dit pro-
ces betrokken worden.
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Toonbeeld met muzikaal 
talent in de Storeyclub

Akersloot - Zondag 21 april 
presenteren vijf nieuwe bandjes 
zich in de Storeyclub. De organi-
satie is deze middag is in handen 
van Trudy Visser, gitaardocent bij 
Toonbeeld. 
De stijlen zijn veelzijdig; van 
rock, soul en blues tot punk. Op 
het podium staan Savannah’s 

Swingband, een coverband, Bi-
tes in the Marshmallows met 
moderne pop-metal, Purgato-
ry, een stevige  rock-metal band, 
Awkward met silencepop en The 
Rockin’ Donkeys met rock ‘n roll. 
Aanvang 15.00 uur in J.C. Sto-
rey Club Wilhelminaplein 1 in 
Akersloot.

Alkmaarse Hobbybeurs 
vol creatieve hobby’s

Alkmaar - Op zaterdag 20 en 
zondag 21 april wordt in IJshal 
de Meent in Alkmaar voor de ze-
vende keer het Hobbyfestival ge-
houden. De standhouders vullen 
circa tachtig marktkramen met 
nieuwe producten en benodigd-
heden voor de diverse hobby’s.
Veel hobby’s worden al jaren be-
oefend, maar steeds wordt er 
wel iets bedacht of uitgevonden 
om deze hobby te vernieuwen of 
te verbeteren. 

Noviteiten en kenners
Uiteraard komen er ook elke 
keer nieuwe hobby’s bij die nog 
nooit aan het publiek getoond 
zijn. Het Hobbyfestival in Alk-

maar is de uitgelezen plek voor 
de standhouders om de novi-
teiten op hobbygebied te tonen. 
Een bezoek aan het Hobbyfesti-
val is de beste manier om zich 
te laten informeren over nieu-
we producten. Demonstraties, 
workshops of een gesprek met 
een ‘kenner’... daar kan geen in-
ternet tegenop!
Op het Hobbyfestival in IJshal de 
Meent zullen de materialen aan-
wezig zijn voor (3D) kaarten, mi-
niaturen, sieraden maken, scrap-
booken, stempelen, ponsen, cri-
cut, decopatch, borduren, brei-
en, et cetera. Ook kan men aan-
schuiven bij diverse demonstra-
ties en workshops. Vanzelfspre-

kend zijn er ook stands voor de 
poppen- en berenliefhebber; 
nieuw én antiek. 
 
Gratis magazine
Deze maand nieuw verschenen: 
het magazine ‘Hobbyfestival’, 36 
pagina’s gevuld met informatie 
over diverse hobby’s. De bezoe-
kers krijgen deze gratis, zolang 
de voorraad strekt, bij de entree.
Belangstellenden kunnen het 
totale programma bekijken op  
www.hobbyfestival.nl, men kan 
daar ook een kortingbon down-
loaden.  
Het Hobbyfestival wordt georga-
niseerd door Heins & Hobby’s. 
De Meent is te vinden op de Ter-
borchlaan 301 in Alkmaar. Ope-
ningstijden: zaterdag en zondag 
van 10.30 tot 16.30 uur. Entree 
volwassenen: euro 5,- (korting-
bon op site), kinderen tot twaalf 
jaar gratis onder geleide.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur  
Iron Man 3 - 3D

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur 

zondag 15.45 & 20.00 uur  
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  

Daglicht
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

APP
dinsdag 20.00 uur  

Hitchcock
donderdag 20.00 uur  

zondag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

Valentino
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

Silver Linings Playbook
zondag 15.45 uur 

maandag 20.00 uur  
dinsdag 14.00 uur

Amour
zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
De Croods - 3D
zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
Prinses Lillifee

Programma 18 april t/m 24 april 2013

Hitchcock en zijn vrouw
De film Hitchcock toont de boei-
ende en complexe verhouding 
tussen ‘The Master of Suspense’ 
en zijn vrouw. De film volgt het 
koppel tijdens hun meest uitda-
gende project, de film Psycho. 
Deze zenuwslopende thriller 
zal later uitgroeien tot een van 

Hitchcocks meest controversië-
le en legendarische films. Na de 
tumultueuze productie zou het 
filmlandschap nooit meer het-
zelfde zijn. Wat echter maar wei-
nig mensen weten, is dat er twee 
mensen nodig waren om het 
project te realiseren. 

Prinses Lillifee is een film die bij 
uitstek geschikt is voor de al-
lerkleinste kijkertjes! In Pinko-
via zijn Prinses Lillifee en haar 
vrienden aan het genieten van 
een prachtige zomer. Op een 
nacht verschijnt de eenhoorn 
Rosalie in een droom van Lillifee 

Prinses Lillifee en de kleine eenhoorn
en smeekt om haar hulp, Lil-
lifee moet zorgen voor de baby 
van Rosalie, Lucy. Wanneer Lil-
lifee ontwaakt, merkt ze dat Lucy 
op een magische wijze uit haar 
droom is gestapt en bij haar op 
bed zit, maar wat is er toch ge-
beurd met Rosalie? 

‘Lets go Bananas’op 
podium Café Balu 

Castricum - Zondag vanaf 16.00 
uur is het feest bij Café Balu op 
de Dorpsstraat. Lets go Bananas 
staat op het podium en dat be-
tekent show en lekkere muziek; 
van funk tot rock en van soul tot 

pop. De vier muzikanten hebben 
opgetreden in binnen- en bui-
tenland. Bandleider Rafael Hek-
ker zorgt in de pauzes als dj voor 
danceclassics en de nieuwste 
muziek. De entree is gratis. 

Castricum - Herbie Hancock, 
Gotan Project, Glenn Miller, Ga-
re du Nord en Caro Emerald; dat 
zijn de artiesten die op zaterdag 
20 april De Bakkerij gaan vul-
len met hun jazzmuziek. De Bak-
kerij verandert in een sfeervolle 
jazzclub. Wie het mooist gekleed 
gaat die avond in jazzstijl, maakt 
kans op een prijs. Aanvang 21.00 
uur en de entree is gratis. 

Jazzclub Onstuimig Schuim in Bakkerij
Castricum - Tien mannen, tien 
vrouwen en zelfgeschreven Ne-
derlandstalige liederen over de 
zee en alles wat daarmee verwe-
ven is. Dat vormt het programma 
van Zomaar een Zondagmiddag 
op zondag 21 april met Onstui-
mig Schuim. Er valt voor het pu-
bliek veel mee te zingen, mee te 
lachen, maar ook ontroerd te ra-
ken. De groep begeleidt zichzelf 

op saxofoon, fluit, accordeon, 
cello, banjolele, gitaar en ritmes. 

Zomaar een Zondagmiddag 
wordt wekelijks georganiseerd 
door vrijwilligers van de Bakke-
rij van het eerste uur uit de ja-
ren ‘70. Zondag in De Bakkerij. 
De zaal is open om 14.00 uur en 
om 15.00 uur begint het optre-
den van Onstuimig Schuim. 

Golden Earring speelt 
in Sporthal Beverwijk
Beverwijk - Golden Earring 
komt voor de dertiende keer 
naar Beverwijk. Na vijftig jaar 
wordt deze rockband nog steeds 
de beste van Nederland ge-
noemd. Alle hits komen weer 
voorbij; Radar Love, Twilight Zo-
ne, When De Lady Smiles et ce-
tera. 
Het optreden vindt plaats op 
vrijdag 26 april in Sporthal Be-
verwijk. De deur gaat open om 
19.00 uur. Het voorprogramma 
gaat om 20.00 uur van start met 

een optreden van de band Na-
varone. Rond 21.45 uur klimmen 
de muzikanten van Golden Ear-
ring op het podium. 
Kaarten kosten dertig euro in de 
voorverkoop en 32,50 euro aan 
de deur. Het is mogelijk kaar-
ten te kopen via www.sportcafe-
dewalvis.nl. Ze zijn bovendien te 
koop bij Sportcafé de Walvis of 
Sporthal Beverwijk, van Loenen-
laan 1 Beverwijk. En bij Blond 
lunch & diner, Rijksstraatweg 
161 in Heemskerk. 
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Modeshow Klaver 5 
groot succes

Uitgeest - Op donderdag 11 
april vond in de winkel aan de 
Middelweg de allereerste mode-
show van Klaver 5 plaats in het 
bijna vijfjarige bestaan.
Circa vijftig trouwe klanten had-
den zich aangemeld voor het 
evenement. Met een glaasje pro-
secco en een hapje kreeg het 
publiek een presentatie van de 

nieuwste  voorjaars- en zomer-
collecties,  van de merken  MAC, 
Sandwich, Geisha en Soyacon-
cept. Het geheel werd aangevuld 
met de sieraden van Pimps & 
Pearls en met de lederen tassen 
van Sticksandstones. Gedurende 
een anderhalf uur durende show 
liepen de gelegenheidsmodellen 
van deze avond over de rode lo-

per  in de door het verkoopteam 
samengestelde combinaties.  Na 
afloop van de show was er de 
mogelijkheid tot kopen, waar-
van door de aanwezigen gretig 
gebruik werd gemaakt. Eigena-
resse Jeanette Goedhart (uiterst 
links op de foto) gaf aan in de 
toekomst meer van deze evene-
menten te willen organiseren. 

Op maandag 29 april
Het zwemwater kleurt 
oranje in De Witte Brug
Castricum - Eigenlijk wilde ma-
nager Herman Rijsdijk het water 
in zwembad De Witte Brug al tij-
dens de WK een oranje kleur ge-
ven, maar toen vertrouwde hij de 
kleurstof niet. Nu heeft hij een 
kleurstof gevonden die volko-
men veilig is voor de zwemmers 

die op maandag 29 april naar 
het zwembad komen. Van 13.00 
tot 15.00 uur is het mogelijk om 
vrij te zwemmen in een zee van 
oranje water om vast in de stem-
ming te komen voor de konink-
lijke feestelijkheden die de vol-
gende dag plaatsvinden.  

Zilver voor Kristien van 
Team Fietsshop Uitgeest 
Uitgeest - Het team van Fietsshop Uitgeest was afgereisd naar de 
Ambleve/Remouchamps  waar op 14 april de zware Enduro ver-
eden werd van de Le Erec Dark Dog-serie. Kristien Nelen wilde 
wat rechtzetten na een lekke band vorige keer. Verder reden Vivi-
an Smeets, Niels de Wit, Nigel Spoor en teammanager Hans Haver. 
Hans vertelt: ,,Het was schitterend weer, maar de ondergrond was 
nat en glibberig. Het had de hele nacht geregend. De proeven hier 
zijn zwaar en het omhoog fietsen vergt veel van je lichaam. Het zou 
een uitputtingsslag worden.” En dat werd het. Hans won de eerste 
proef, maar lag bij proef twee in de eerste bocht al onderuit. Later 
viel hij nog eens. ,,Proef drie is de heftigste met veel steile stukken 
en een gevaarlijke afdaling over een leiplaat. Ook deze proef liep 
totaal niet. Ik crashte vreselijk hard op een stenen afdaling. 
Op de leiplaten afdaling ging Vivian hard onderuit. Wij besloten 
niet verder te gaan.” 
Nigel probeerde het nog, maar moest vanwege een eerder opge-
lopen blessure ook opgeven. Niels finishte in de middenmoot van 
zijn klasse. Kristien streed verder voor de winst, maar werd versla-
gen door de kleine Francaise, Het verschil was vijftig seconden en 
Kristien werd tweede.
Volgende week kan het team revance nemen tijdens de Enduro 
van Ovivat in België.

Toekomst museum ziet 
er wat rooskleuriger uit
Castricum - De toekomstkan-
sen voor  het Strandvondsten-
museum achter het NS-stati-
on zien er rooskleuriger uit. Het 
gemeentebestuur heeft de wens 
van bollenteler Menno Twisk om 
zijn grond aan de Geversweg 
voor agrarische- en tuinbouw-
doeleinden te bestemmen inge-

willigd. Hierdoor zijn de kansen 
voor de agrariër toegenomen dat 
hij een bedrijfswoning op zijn 
perceel mag bouwen, zodat zijn 
bedrijf de museumfunctie als ne-
venactiviteit in de bedrijfsvoering 
kan betrekken.
Voor de bouw van bedrijfswonin-
gen op agrarische gronden be-

staat een provinciale richtlijn te 
die agrariërs onder strenge voor-
waarden toestaat in het buiten-
gebied te bouwen. 
Twisk en de lokale politieke partij 
De VrijeLijst hebben samen naar 
wegen gezocht om een functie-
menging van bollenteelt en cul-
tuur in het stationsgebied moge-
lijk te maken. Nog deze maand 
wordt het bestemmingsplan Bui-
tengebied, waarin het perceel 
van Twisk is opgenomen, voor 
gelegd aan de gemeenteraad 
van Castricum.

Fietspad Startingerweg 
ingewijd door redders
Akersloot - Wethouder Bert 
Meijer opende afgelopen maan-
dag officieel het fietspad langs 
de Startingerweg. Met dit fiets-
pad is de fietsverbinding tussen 
Castricum en Akersloot gereed.
Sinds half 2010 is de route tus-
sen Akersloot en Castricum al 
een stuk veiliger geworden. 
Een fietsroute tussen Uitgees-
terweg en het Buitendijkse-
pad maakt het voor onder meer 
schoolgaande fietsers een stuk 
korter en veiliger. Het nieuwe 
fietspad langs de Startingerweg 
sluit aan op dit eerder aangeleg-
de fietspad.

Het nieuwe fietspad werd fees-
telijk ingewijd in aanwezigheid 
van enkele fietsers die wel bij-
zondere aandacht verdienen. Zij 
traden in februari koelbloedig op 
toen ze in de sloot langs de Uit-
geesterweg een man aantrof-
fen die te water was geraakt. Zij 
hebben de man uit het water ge-
haald, de ambulance gebeld en 
eerste hulp verleend totdat deze 
arriveerde.
Wethouder Meijer en één van de 
‘redders’ maakten op een bijzon-
dere duofiets een ritje over het 
nieuwe fietspad om hem offici-
eel in te wijden. 

Castricum - Nelson Zonneveld 
(23) uit Castricum en zijn stu-
diegenoot Jorrit Groot uit Eg-
mond studeren Management, 
Economie en Recht en zitten in 
hun vierde studiejaar. Ze volg-
den de minor ondernemerschap 
en de opdracht was een onder-
neming te starten. Jorrit kwam 
met het idee en samen werkten 
zij het uit. Het resultaat is een we-
bwinkel waar zowel ondernemers 
als consumenten hun voordeel 
mee kunnen doen. ,,Jorrit merk-
te op dat er veel detaillisten zijn 

die blijven zitten met restproduc-
ten”, vertelt Nelson. ,,Omdat de-
ze producten normaal gespro-
ken tegen extreem lage prijzen 
aan opkopers verkocht worden, 
drukt dit verlies sterk op het re-
sultaat van de onderneming. Jor-
rit dacht dat hier op een betere 
manier mee omgegaan kon wor-
den en ik had ondertussen con-
tact met een bedrijf dat de rest-
producten via een externe web-
shop wilde aanbieden. Hieruit 
ontstond magazijnshopper.nl. Dit 
concept heeft meerdere voorde-

len, De bedrijven ontvangen hier-
door meer voor hun producten en 
consumenten krijgen de kans om 
deze producten tegen flinke kor-
tingen te bestellen. Het doel van 
magazijnshopper.nl is om te voor-
zien in het aanbieden van een to-
taal interieur. Door een snelle-
re omloop van producten dragen 
we bovendien ons steentje aan 
duurzaamheid bij. Dankzij minder 
volle magazijnen hebben onder-
nemers te maken met een daling 
van opslag- en energiekosten.” 
Maar met een idee heb je nog 
geen bedrijf. ,,We zijn op zoek ge-
gaan naar een webshopontwik-
kelaar en in oktober 2012 zijn wij 
de lucht ingegaan. Het geld dat 
tot nu toe verdiend is, besteden 
wij aan investeringen.” De ver-
wachting van de studenten was 
dat het starten van een onder-
neming eenvoudig zou zijn. Nel-
son: ,,Je hebt een idee, je schrijft 
je in bij de Kamer van Koophan-
del, laat een website bouwen en 
klaar. Inmiddels zijn wij er achter 
dat er meer bij komt kijken, zo-
als regelgeving, administratie en 
keuzes die gemaakt moeten wor-
den. Wij ervaren het ondernemen 
als een spannend avontuur en 
kunnen iedere student aanraden 
om eens iets te proberen op het 
gebied van ondernemen.”

Nelson en Jorrit 
scoren met idee 



     Korfbalflits
       Stormvogels

Uitgeest - Dit weekeinde stond 
voor Stormvogels 1 de uitwed-
strijd in en tegen Hilversum 
op het programma met een 
scheidsrechter uit Culemborg. 
In de eerste minuut was het voor 
Stormvogels nog wat wennen 
waardoor Hilversum wist te sco-
ren uit een doorloopbal. Eva trok 
5 minuten later de stand gelijk 
door van afstand raak te schie-
ten. Tot de 24e minuut ging het 
nog gelijk op. Voor Stormvogels 
scoorde Gerard uit een wegtrek-
bal en Eveline uit een doorloop-
bal waardoor de tussenstand op 
3-3 kwam. Op dat moment wist 
het team goed door te drukken 
en scoorde driemaal op rij: Ge-
rard vond een kleine kans on-
der de korf, Saskia schoot van 
afstand raak en ook Jeroen 
schoot uit een korte kans raak. 
De scheidsrechter floot voor het 
einde van de eerste helft, waarbij 
Hilversum nog een laatste maal 
van afstand schoot. De bal werd 
afgevangen en nogmaals op de 
korf geschoten. Tot ieders ver-
bazing keurde de scheidsrechter 
dit doelpunt goed waardoor de 
ruststand op 4-6 uit kwam.
Ondanks deze kleine tegenslag 
ging de ploeg uit Uitgeest weer 
met frisse moed van start in de 
tweede helft. Sebas scoorde di-

rect in de eerste aanval uit een 
kleine kans. Binnen 7 minuten 
wist Stormvogels weer uit te lo-
pen naar een veilige marge van 
6-10. Door enkele goede af-
standschoten van Hilversum wist 
die ploeg toch aan te klampen. 
Net als aan het einde van de eer-
ste helft vond de scheidsrechter 
het noodzakelijk om in het laat-
ste kwartier van de wedstrijd een 
meer prominente rol op zich te 
nemen. Danny Haije kreeg een 
gele kaart nadat een overdui-
delijke strafworp voor Storm-
vogels wederom niet werd toe-
gekend door de scheidsrechter. 

Door een zeer dubieuze straf-
worp kwam Hilversum op een 
11-10 voorsprong. Stormvogels 
toonde veerkracht, stond boven 
het gedrag van de scheidsrech-
ter en liep op eigen kracht (vrije 
ballen van Eveline & Gerard en 
een afstandschot van Demi) uit 
naar een 11-13 voorsprong. Met 
nog één minuut te spelen leek 
deze wedstrijd toch nog positief 
te eindigen. Echter, in de laat-
ste minuut en twee minuten na 
blessuretijd gaf de scheidsrech-
ter Hilversum wederom twee du-
bieuze strafworpen. Beide straf-
worpen werden verzilverd waar-
door er uiteindelijk toch een ge-
lijke stand (13-13) op het score-
bord stond. 

Net als vorige week heeft het 
team een goede wedstrijd neer 
gezet. (Gerard Valkering)

Dak Fort bij Veldhuis 
weer waterdicht
Regio - Fort bij Veldhuis is weer 
waterdicht. Door een nieuwe 
dakbedekking is het 110 jaar ou-
de fort klaar voor de toekomst. 
Bijzonder is dat ook de oude 
zandlaag op het dak van het fort 
is teruggebracht. De grootste 
bijdrage voor dit project kwam 
van de provincie Noord-Holland.
Fort bij Veldhuis, langs de Com-
municatieweg in Heemskerk, is 
onderdeel van het Werelderf-
goed de Stelling van Amster-
dam. Het gebouw is in 1897 op-
geleverd. Landschap Noord-Hol-
land is beheerder van het 8,8 ha 
grote gebied en verhuurt het 
fortgebouw aan de Stichting Air-
craft Recovery Group (1940-
1945) die er het Luchtoorlogmu-
seum heeft.
Al langere tijd lekte het dak van 
het fort. Dit zorgde voor gro-
te vochtproblemen en de be-
tonconstructie werd aangetast. 
Landschap Noord-Holland heeft 
daarom zo’n 60.000 euro bij el-

kaar gezocht om het dak water-
dicht te maken en in oude staat 
terug te brengen. Het dak is heel 
bijzonder. Het bestaat uit ‘trech-
ters’ die het regenwater via bui-
zen in de muren naar grote wa-
terkelders onder het fort voeren. 
Dat was de drinkwatervoorzie-
ning in het fort. Een laag zand en 
grintfilters zorgden vroeger voor 
het reinigen van het regenwater.
Deze winter heeft Landschap 
Noord-Holland het dak schoon 
laten maken en een nieuwe bi-
tumenlaag aangebracht. Daarna 
heeft Landschap Noord-Holland 
weer zand teruggebracht op het 
fort. Ook de grintfilters zijn her-
steld. Het dak is daarna inge-
zaaid met gras.
Het project kostte 61.000 eu-
ro waarvan de provincie Noord-
Holland de helft bijdroeg. De rest 
werd opgebracht door St. Air-
craft Recovery Group, het Maer-
ten van Heemskerkfonds en 
Landschap Noord-Holland zelf.

Het dak met bitumenafdeklaag wordt afgedekt met zand (foto: Jo-
han Graas)

heeft nog plaatsen beschikbaar 
zowel in de ochtend als in de middag! 

Uniek is dat wij ruime openingstijden hebben. In de ochtend 
kunnen kinderen vanaf 8.30 uur komen en opgehaald worden tot 
12.00 uur, in de middag vanaf 13.00 uur en tot 16.00 uur. Tevens 
kunt u zelf kiezen hoeveel en welk dagdeel u uw kind graag 
geplaatst zou willen hebben. Ook 1 dagdeel is dus mogelijk.

Kinderen kunnen geplaatst worden vanaf 2 jaar. 
Wij zijn ook op woensdagmiddag geopend.

Ons gebouw is gelegen in het landelijke “Heemskerker Duin” 
slechts 10 minuten fietsen vanuit het centrum. Wij hebben een 
mooie, pas vernieuwde buitenspeelplaats. Tevens gaan wij 
geregeld met mooi weer een stukje wandelen en op visite bij 
konijnen, geitjes en kuikentjes in de buurt.

U kunt altijd even op visite komen om een idee te krijgen.
Voor info:  www.evelaer.nl
Voor inschrijven:  soraya@evelaer.nl
Op donderdagochtend:  0251-244544

PEUTERSPEELZAAL 
D’EVELAER

Peuterspeelzaal d’Evelaer • Luttik Cie 35 • 1969 MV  Heemskerk

Maerelaan 5 • Heemskerk • 0251-251514

Kleurrijk het
voorjaar in!!
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Uitgeest - Popkoor SurpriSing 
gaf zaterdag 6 april in het Ken-
nemer Theater in Beverwijk een 
schitterende show in samenwer-
king de Tata Steel Bigband The 
Swing Masters. Een vol thea-
ter heeft mogen genieten van 
een concert dat verdeeld was 
in 3 secties. Allereerst het Pop-
koor met haar eigentijdse re-
pertoire dat bestond uit diver-
se hits uit heden en verleden 
en wat met een nieuwe chore-
ografie een verfrissende uitstra-
ling had. Gevolgd door een blok 
waarbij de Bigband haar bes-
te beentje heeft voorgezet en na 
de pauze was er dan het lang-
verwachte gezamenlijke optre-
den van Popkoor SurpriSing en 
de Tata Steel Bigband. Surpri-

Sing had een dergelijk optre-
den al 5 jaar op haar verlanglijst-
je staan maar eindelijk was het 
dan zover. Zowel voor het Pop-
koor als de Bigband een enor-
me uitdaging om dit technisch in 
goede banen te leiden maar ook 
de samenwerking qua o.a. mu-
ziekstijl tempo vroegen de no-
dige inspanning en niet zonder 
succes.  Nummers als That Man 
wat nu wederom een hit is ge-
worden van Caro Emerald, Sen-
timental Yourney en Big Spen-
der hebben hiertoe bijgedragen. 
Kortom een feest!

Popkoor SurpriSing wil haar 
zangkunsten naar een nog ho-
ger platform brengen en heeft 
daarom meer mannen nodig die 

de baspartij wil versterken. Dus 
wilt u ook graag deelnemen aan 
een volgend concert meldt u dan 
nu aan via www.surprising.nl en 
word lid. (foto: Arno Hiemstra)

Voorjaarsconcert 
Uitgeester Harmonie
Uitgeest - Op zaterdag 20 april 
om 20.00 uur vindt het Voor-
jaarsconcert plaats van de Uit-
geester Harmonie in Dorpshuis 
De Zwaan.
Alle onderdelen van deze ver-
eniging werken eraan mee, zoals 
de slagwerkleerlingen, het oplei-
dingsorkest, het harmonieorkest 
en de dixielandband.
Het programma is zeer geva-

rieerd. U hoort onder andere 
nummers van Abba, Frank Sina-
tra, The Phantom of the Opera, 
Pirates of the Caribbean.
U bent van harte welkom op za-
terdag 20 april in De Zwaan. 
Aanvang 20.15 uur. Toegang 
7,50, 65+ 5 euro en voor dona-
teurs gratis.
Reserveren is verplicht via kaar-
tenconcert@gmail.com 

Wie nomineer jij voor 
een Groen Lintje?
Uitgeest - GroenLinks Heems-
kerk/Uitgeest reikt op zaterdag 
8 juni voor de zesde maal de 
“groene lintjes” uit. Deze onder-
scheiding gaat naar Heemsker-
kers en/of Uitgeesters die zich 
op positieve wijze inzetten voor 
duurzaamheid en milieu: men-
sen die hun nek uitsteken voor 
het doel dat ze nastreven. De 
huldiging is gekoppeld aan We-
reldmilieudag (5 juni). Groen-
Links wil met de uitreiking van 
groene lintjes de onderwerpen 
milieu en duurzaamheid op een 
positieve manier in het nieuws 
brengen.
Voor deze uitreiking mag ieder-
een kandidaten aandragen, die 
zich op wat voor wijze dan ook 
inzetten voor een beter milieu. 
Het is de bedoeling dat niet al-
leen particulieren genomineerd 
worden, maar ook bedrijven en/
of instellingen die verantwoord 
en duurzaam bezig zijn met het 
milieu. Weet u iemand die een 
groen lintje verdient? Dan hoort 
de afdeling dit graag. Iedereen 
die iemand nomineert en de ge-
nomineerden krijgen uiteraard 

een uitnodiging voor de feeste-
lijke uitreiking. Tijdens de uitrei-
king wordt bekendgemaakt wie 
er een lintje zal gaan ontvangen.
 
U kunt uw nominatie sturen naar 
GroenLinks Heemskerk/Uitgeest 
via  het emailadres redactie@
groenlinksheemskerk.nl. Graag 
voorzien van motivatie uiterlijk 
23 mei aanstaande.
Op www.groenlinksheemskerk.
nl kunt u alles ook nog eens na-
lezen.
De afgelopen jaren kregen on-
der meer de buurtteams Boven 
de Baandert en Acker tot Burcht 
in Heemskerk een groene onder-
scheiding voor hun inzet op het 
milieugebied in de buurt. 
Vorig jaar werden onder andere 
Dirk-Jan Knoester en  Saskia van 
Vuuren onderscheiden met het 
groene kleinood voor hun bij-
drage aan milieu en duurzaam-
heid. Basisschool  De Kariboe is 
een hele duurzame school. Hier-
voor ontvingen zij een groen lint-
je. En ook NMEcentrum Dieren-
dorp werd onderscheiden met 
het groene kleinood.

Uitgeest - Het speelschema 
van de jeugdhockeyers van 
MHCU ziet er de komende 
week alsvolgt uit:

Woensdag 17 april:
Thuis
20:15 HA - Bennebroek HB

Zaterdag 20 april:
Thuis 
09:00 MD2 - Xenios MD4 
10:30 JE1 - Pinoké JE1 
10:30 JE2 - Hisalis JE2 
10:30 ME1 - Pinoké ME2 
10:30 ME3 - MHC Castricum 
ME4 
11:45 JD1 - HIC JD2 
13:15 MC2 - Hisalis MC5 
14:45 JC1 - Overbos JC2 
16:15 JB1 - Bloemendaal JB3 
17:45 MB1 - Castricum MB2

Uit 
--:-- MB2 - Myra MB4 
09:00 ME4-Strawberries ME6 
09:00 MixF1 - Kraaien mix F1 
09:30 MF2 - Heerhugowaard 
MF1 
09:30 M8D1 - Spire M8D1 
09:30 MF1 - Alkmaar MF2 
10:00 ME2 - HBS ME3 
10:00 MF3 - Magnus MF1 
10:15 JE3 - Abcoude JE3 
10:30 MD1 - Strawberries 
MD2 
12:00 JD2 - Haarlem JD2 
14:00 MC1 - Bloemendaal 
MC4 
16:00 MA1-Amsterdam MA3
 
Zondag 21 april
Uit
12:45 HA - Bennebroek HB 
12:45 D1 - Bennebroek DJ2

Speelschema 
jeugd MHCU

Uitgeest - Woensdag 24 april is 
iedereen tussen 6 en 99 jaar van 
harte welkom in vestiging Uit-
geest van Bibliotheek IJmond 
Noord voor de voorstelling de 
kroon. Het begint om 15.00 uur 
en het is gratis. De voorstelling 
is bedacht, gemaakt en gespeeld 
door de kinderen van de Kamer-

commissie Uitgeest. De kinderen 
zijn bij studio JP in Wijk aan Zee 
geweest om hun zelfgemaakte 
liedjes op te nemen. Ze  willen 
het verhaal nog niet verklappen, 
maar hier zijn alvast een paar 
steekwoorden: De kroon, ver-
mist, koningin Beatrix en de dief. 
Kom kijken!

Ruime overwinning 
eerste herenteam de Dog
Uitgeest - Het eerste zondags 
heren team van de Dog heeft af-
gelopen weekeinde prima zaken 
gedaan door Westzaan 1 met 
liefst 6-0 klop te geven.
Zondag werd begonnen met de 
dubbels en het waren Marco 
Zoeteman en Robin van Rijssel 
die als eerste dubbel mochten 
openen. De tegenstander werd 
vanaf het begin constant onder 
druk gezet en met goed serveer-
werk werd deze wedstrijd vrij 
eenvoudig gewonnen met 6-1 en 
6-1. Het tweede dubbelkoppel 
Menno Kuik en Don van der Kleij 
had wat meer moeite met de te-
genstanders, maar door er af en 
toe wat hoge ballen in te gooien 
raakte de tegenstander zo ge-
irriteerd dat er uiteindelijk toch 
ruim gewonnen werd, 6-2 7-6.
 
De enkels werden begonnen 
door eerste man Marco die geen 
spaan heel liet van zijn tegen-
stander, met degelijk spel werd 

het liefst 6-0 6-0. Een goed be-
gin dat een vervolg kreeg door 
tweede man Don, die net als in 
de dubbel, zijn tegenstander zo 
uit de wedstrijd wist te spelen 
met af en toe wat hoge ballen, 
dat Don deze pot makkelijk won 
met 7-6 6-2.
Derde man Mark Bonekamp  is 
de laatste maanden steeds beter 
in vorm geraakt en ook vandaag 
was het weer heerlijk om naar 
te kijken. Net als vorige week 
speelde Mark agressief service/
volley en wederom had het suc-
ces. Uitslag 6-4 6-3. 
Als vierde man mocht Robin  het 
laatste punt binnenslepen en dit 
ging makkelijker dan gedacht. 
Op een 3-0 voorsprong in het 
voordeel van Robin gaf zijn te-
genstander met een enkelbles-
sure op. Totaal uitslag dus een 
lekkere 6-0 zodat er volop wordt 
meegestreden om de bovenste 
plaatsen. Volgende week uit naar 
Zeswielen (Alkmaar).

Prachtig optreden Popkoor SurpriSing

Voorstelling 
‘De Kroon’



Uitgeest - De strepen verraden veel over de atmosfeer op grote hoogte. Lossen ze snel op dan wijst 
dat op droge lucht en is de kans op een weersomslag klein. Lossen de vliegtuigstrepen langzaam op en 
groeien ze flink uit dan is er in de regel een weersverandering op til, die hooguit een paar dagen op zich 
laat wachten. De meer uitgestrekte wolkensluiers zijn soms moeilijk te onderscheiden van natuurlijke 
hoge bewolking en blijven lang intact. Uit satellietwaarnemingen blijkt dat vliegtuigstrepen in omgeving 
Nederland en België in veel gevallen langer dan een dag blijven bestaan en in een kwart van de geval-
len zelfs langer dan twee dagen. Deze foto is afgelopen zondag rond 20.00 uur gemaakt aan de rand van 
Uitgeest. (tekst en foto: Bas van der Landen)

Kerk in Beweging deelt uit
Uitgeest - Zaterdag 20 april is 
er weer een hedendaagse vie-
ring van Kerk in Beweging. Het 
thema voor deze viering is ‘uit-
delen’, gastspreker is Judith Rec-
kers. Ze komt uit Haarlem, is ge-
trouwd en heeft 2 zoons. Judith 
werkt als leraar in het speciaal 
onderwijs. ‘Onderwijzen is mijn 
passie’, vertelt Judith. Daarnaast 
is ze actief in de Baptisten Ge-
meente IJmuiden.  
Nu al zo’n zeven jaar verzorgt  
Judith, samen met een team, 
goed bezochte alphacursussen 
in IJmuiden. ‘Wie is Jezus?’ is de 
eerste vraag die centraal staat 
op de eerste alpha cursusavond. 
‘Veel mensen weten amper nog 
wie Jezus Christus was en wat 
Hij vertelde. Wat moeten we met 
Hem, is zijn boodschap niet ach-
terhaald? Juist daarom voor ons 
als gelovigen een uitdaging om 

het gesprek aan te gaan met ge-
interesseerden. Niet om mensen 
te overtuigen, maar om men-
sen uit te dagen om zelf ook te 
onderzoeken wie Jezus is’, ver-
telt Judith enthousiast. Ook dit 
jaar wordt zo’n cursus gegeven 
in IJmuiden. Jongeren en vol-
wassenen met heel verschillen-
de achtergronden bezoeken de 
cursus. ‘Juist dat maakt het zo 
mooi’, meent Judith. ‘Als gelovi-
gen hebben we iets bijzonders, 
we hebben iets geweldigs om te 
delen!’

De viering wordt muzikaal on-
dersteund door het koor Sound 
of Life, met dirigente Titia Mij-
nen en pianist Jan Mooij. U bent 
van harte welkom op zaterdag 
20 april, om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk aan de Langebuurt in 
Uitgeest.

DJ-school voor jongeren
Uitgeest - De Zienhouse orga-
niseert een DJ school voor jon-
geren tussen de 12 en 15 jaar. 
Een eigen dj set is niet nodig, de-
ze is aanwezig in de Zienhouse.

Jordens DJ School is bedacht 
en opgezet door professional 
dj en producer William Jordens. 
Hij begon zijn loopbaan als pro-
ducer in 1993 toen hij voor een 
Amsterdamse platenmaatschap-
pij de kans kreeg om zijn eigen 
hardcore platenlabel Point44 ge-
stalte te geven. Nu bijna 20 jaar 
en talloze optredens later in bin-
nen en buitenland (waaron-
der Thunderdome, Dance Valley, 
Ground Zero, Energy Rave, Mys-
teryland) en meer dan 150 pro-
ducties op verschillende labels 
te hebben gemaakt (waaronder 

voor The Party Animals) werd 
het tijd voor een nieuw hoofd-
stuk en een nieuwe uitdaging. 
Deze school heeft hij voorname-
lijk opgezet om de nieuwe gene-
ratie te laten zien hoe en wat het 
dj vak daadwerkelijk inhoudt. De 
filosofie die William daarbij han-
teert is dat iedereen min of meer 
al een dj in zich heeft. Zijn motto 
is dan ook ‘Be A Dj’.

De lessen worden gegeven op 
de woensdag van 14.00 tot 15.00 
en 15.00 tot 16.00 uur op 24 april, 
8, 15, 22 en 29 mei, 5 en 12 ju-
ni en de uitvoering is op vrijdag 
14 juni van 19.00 tot 20.30 (voor 
vrienden en familie). Kosten 42 
euro (de eerste les contant beta-
len). Geef je op via andreajonge-
renwerker@gmail.com.

De wind in de zeilen
Uitgeest - Er was ons afgelo-
pen zondag een lenteachtige 
dag beloofd met zon en rond de 
20 graden. Door de wind voelde 
het in Noord-Holland iets min-
der warm aan maar voor de zei-
lers onder ons kwam dit windje 
als geroepen.
Er werd door de zeilschool druk 
geoefend met overstag gaan 
en gijpen. Terrasgangers geno-
ten tijdens het nuttigen van een 
hapje en een drankje van deze 
aanblik. Nu maar hopen dat er 
vele nog warmere dagen zullen 
volgen. (Monique Teeling)

Uitgeest - Vorige week maan-
dag heeft team 1 van Tafelten-
nisvereniging Uitgeest flink uit-
gehaald tegen ZTTC 6. Gezegd 
moet worden dat deze heren niet 
voor niets op de onderste plaats 
in de poule staat, maar toch is 
een 8-2 overwinning knap te 
noemen. Nu was het weer Henk 
Spoelstra die de volle winst pak-
te, terwijl Patrick Schuddeboom 
en Victor Tchernov beiden van 
dezelfde tegenstander verloren. 
Hierna staan de heren naar alle 
waarschijnlijkheid op een veilige 
plek in de poule.

Team 2 ging deze week naar het 
op de onderste plaats staande 
Nootwheer. Daar deden de he-
ren prima zaken, want de volle 
winst werd meegenomen naar 
Uitgeest. Thom van Son, Ruud 
Pel en Pim Koelman waren op-
permachtig, hoewel twee par-
tijen in vijf games werden ge-

speeld. Op de laatste avond van 
het seizoen is er nu nog een mi-
nimale kans de koploper van Pa-
trios te passeren.
Uitgeest 3 behaalde een ge-
lijkspel tegen Spaarne 6. Voor-
al kopman Dennis Janssen was 
hieraan debet met drie prachti-
ge overwinningen. Marcel Cou-
wenberg en Nico Baltus wonnen 
ieder nog van de minst sterke 
Haarlemse tegenstander, waar-
mee het gelijkspel een feit was.

Het vierde team moest het de-
ze week weer hebben van And-
re Hermans. Hij was verantwoor-
delijk voor de enige twee tegen-
punten tegen Volewijckers 4. Eu-
genie Rasch en Nick de Vries 
waren uiteindelijk niet opge-
wassen tegen de Amsterdam-
mers, maar speelden wel fantas-
tische games. Het is een kwestie 
van tijd of ook deze spelers gaan 
meer winstpunten binnenhalen.

     Tafeltennisnieuws

De snelweg boven 
Uitgeest
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Dodenherdenking Uitgeest: 
toespraken, muziek en poëzie
Uitgeest - De Dodenherdenking 
in Uitgeest begint zaterdag 4 mei 
om 16.00 uur met een kransleg-
ging door burgemeester Mieke 
Baltus. Dat gebeurt bij het mo-
nument achter het Kooghuis aan 
de provinciale weg. Om 19.00 
uur volgt de plechtige herden-
king in de protestantse kerk aan 
de Castricummerweg. De bur-
gemeester en de heer H. Koop-
man houden in de kerk een toe-
spraak. De muzikale omlijsting 
is in handen van vrouwenkoor 
Femmes Vocales. Leerlingen 
van de groepen acht van de Uit-
geester basisscholen dragen per 
school een gedicht voor.
Vanaf 19.40 uur vertrekt de stille 
tocht van de kerk aan de Castri-
cummerweg naar het plein voor 
het gemeentehuis. Inwoners in 
heel Uitgeest – en in het bijzon-
der langs de route van kerk naar 
plein – worden verzocht van-
af 18.00 uur de vlag halfstok te 
hangen. Tijdens de plechtigheid 
vanaf 19.45 uur bij het oorlogs-
monument speelt de Uitgees-
ter Harmonie stemmige muziek. 
De heer Co van Tongeren blaast 
op de trompet de ‘Last Post’ en 
na de twee minuten stilte laat de 
harmonie het Wilhelmus klinken. 
De heer N. Kranenburg decla-
meert evenals de vorige twee ja-
ren een gedicht. Er worden kran-
sen en bloemen gelegd door on-
der anderen burgemeester Mie-
ke Baltus, nabestaanden van 
slachtoffers ’40-’45, leden van 
gemeenteraadsfracties en inwo-
ners. 
De heer Koopman, een van de 
twee sprekers in de kerk, werd 
in 1942 geboren in een joods ge-
zin in Amsterdam. Al na een jaar 
werd hij gescheiden van zijn fa-
milie, om op te groeien bij een 
pleeggezin. Alleen zijn vader 

overleefde de oorlog. Met hem 
werd hij uiteindelijk herenigd, 
maar ook zijn pleegouders ble-
ven een belangrijke rol spelen in 
zijn leven.

Femmes Vocales luistert de 
herdenking in de kerk op. Dit 
Heemskerkse vrouwenkoor be-
staat uit zestien leden en staat 
onder de muzikale leiding van 
Piet Hulsbos. In zijn vijftienjarig 
bestaan verzorgde het koor suc-
cesvolle optredens en kerstcon-
certen en nam het deel aan di-
verse korenfestivals. Ook werd 
verschillende keren als gastkoor 
aan concerten meegewerkt, zo-
wel in onze regio als daarbuiten. 
De leerlingen van de basisscho-
len declameren in de kerk een 
eigen gedicht dat werd geselec-
teerd als beste van hun school. 
Na afloop van de herdenking bij 
het gemeentehuis is binnen in 
de hal een expositie te bezich-
tigen. Daarin staan de gedich-
ten en tekeningen centraal van 
de groepen acht van de Uitgees-

ter basisscholen over het thema 
Tweede Wereldoorlog. De expo-
sitie in het gemeentehuis kan al 
worden bekeken vanaf 1 mei en 
blijft daar nog tot en met 8 mei. 

Evenals vorige jaren leest raadslid Niek Kranenburg op 4 mei een spe-
ciaal gedicht voor (foto: gemeente Uitgeest)

Uitnodiging 
voor de 

kranslegging
Uitgeest - Het 4 mei comité 
Uitgeest nodigt politieke par-
tijen, maatschappelijke or-
ganisaties, vredesbewegin-
gen en inwoners nadrukke-
lijk uit om deel te nemen aan 
de krans- en bloemlegging 
bij het oorlogsmonument. De 
plechtigheid op het plein aan 
de voorzijde van het gemeen-
tehuis begint zaterdag 4 mei 
om 19.45 uur. 
De kranslegging start kort na 
20.02 uur.

Filmhuis in teken 4 mei
Uitgeest - Filmhuis De Zwaan 
vertoont op vrijdag 26 april met 
‘Süskind’ een film die in het te-
ken staat van de herdenking 
van de Tweede Wereldoorlog. 
De rolprent van regisseur Rudolf 
van den Berg vertelt het verhaal 
van de Amsterdamse jood Wal-

ter Süskind, die in 1942 honder-
den joodse kinderen wist te red-
den van transport naar de con-
centratiekampen.

De voorstelling begint om 20.15 
uur. Toegang: 5 euro. Dat is in-
clusief een kop koffie.

Open Atelier bij S.U.S.
Uitgeest - Tijdens de vakantie-
maanden worden er geen bege-
leide creatieve activiteiten geor-
ganiseerd bij de Stichting Uit-
geester Senioren. Het gezel-
lig samen schilderen, beeldhou-
wen, kaarten maken en zo is 
dan voorbij. Daarom organiseert 
de S.U.S. in deze maanden elke 

donderdagmorgen Open Atelier. 
Er is dus geen begeleiding maar 
de echte hobbyisten kunnen dan 
gezellig met elkaar hun liefheb-
berij beoefenen.
Het Open Atelier begint op 2 mei 
en gaat door tot het begin van 
het nieuwe seizoen. Iedere don-
derdag van 10.00 tot 11.30 uur.

Werken in de wijk 
krijgt andere aanpak

Uitgeest - De gemeente Uit-
geest gaat het werk in wijk en 
buurt op andere wijze aanpak-
ken. Dat gebeurt op grond van 
ervaringen in de afgelopen jaren. 
Ook dwingt de financiële situa-
tie de gemeente nog eens kri-
tisch te kijken naar een aantal 
activiteiten. Belangrijkste veran-
dering is het schrappen van de 
jaarlijkse buurtbijeenkomsten. 
Daar werden de laatste jaren 
vooral klachten naar voren ge-
bracht over de openbare ruimte. 
Dat soort problemen verneemt 
de gemeente bij voorkeur via het 
Meldingen- en klachtenformu-
lier op de gemeentelijk website. 
Of per post of telefoon.
De buurtcontactpersonen in de 
drie wijken van Uitgeest krijgen 
binnenkort weer een uitnodiging 
voor een platformbijeenkomst. 
Daar krijgen zij onder meer uit-
leg over het vervangen van de 
wijkwerkplannen door buurt-

contracten. Die zijn bedoeld om 
afspraken vast te leggen tussen 
gemeente, gemeentelijke hand-
haver, wijkagent en eventueel de 
woningbouwvereniging ter op-
lossing van knelpunten. In de 
loop van dit jaar wordt een begin 
gemaakt met het opstellen van 
het eerste buurtcontract.
Verder krijgt ook de wijkschouw 
een andere vorm. In plaats van 
met een grote groep op pad te 
gaan bekijkt de wijkbeheerder 
voortaan samen met de buurt-
contactpersonen wat er aan ver-
beteringen mogelijk is in een 
buurt.

Ten slotte wordt jaarlijks per 
buurt een themabijeenkomst ge-
houden. Daar kunnen allerlei on-
derwerpen aan bod komen: van 
openbaar groen en speelvoorzie-
ningen tot sociale thema’s als de 
ontwikkelingen in de Wet maat-
schappelijke ondersteuning.  

IJmondiale samenwerking 
op gebied ICT
Uitgeest - De colleges van de 
gemeenten Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest hebben 
besloten te gaan samenwerken 
op het gebied van informatie-
voorziening en automatisering. 
Door samen te werken willen de 
gemeenten waarborgen dat zij in 
staat blijven om de noodzake-
lijke informatie- en ict-voorzie-
ning operationeel te houden en 
verder te ontwikkelen, in lijn met 
de ambities en doelen van de 
gemeentelijke organisaties. Bo-
vendien moet de samenwerking 
de huidige risico’s op het gebied 

van beschikbaarheid, veiligheid 
en integriteit van informatie mi-
nimaliseren.
De gemeenten willen ook slag-
vaardiger kunnen inspelen op 
de komende ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
decentralisaties van het rijk, 
de Participatiewet (Werkplein), 
AWBZ en Jeugdbeleid. 
Ten slotte verwachten de 
IJmondgemeenten dat samen-
werking kan helpen de kwaliteit 
van nieuwe ontwikkelingen op 
het vereiste niveau te brengen 
en tegen lagere kosten.

Zomercafé
S.U.S.

Uitgeest - De vakantieperi-
ode breekt gauw weer aan. 
Veel senioren trekken er 
heerlijk op uit maar een groot 
aantal blijft ook thuis. Stich-
ting Uitgeester Senioren or-
ganiseert voor die senioren 
elke woensdagochtend het 
Zomercafé.
Vanaf 10.00 uur bent u wel-
kom voor een praatje, een 
kopje koffie of om de krant 
te lezen. Voor de prijs van de 
koffie hoeft u het niet te la-
ten. Een kopje koffie/thee 
met een koekje kost 
35 cent. U kunt gewoon bin-
nenlopen.
Het zomercafé  is van 1 mei 
tot en met 28 augustus in 
Dorpshuis de Zwaan, Middel-
weg 5 in Uitgeest. 29 Mei is 
er geen zomercafé in verband 
met de ziekendag.
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Discussie randweg
Er vindt een discussie plaats over de aanleg van een randweg. De tegen-
standers laten ruimschoots van zich horen. Ik heb het gevoel dat er bij 
vrijwel elke verandering, waar de natuur bij getrokken kan worden, zich 
een grote groep tegenstanders mobiliseert met het motto: geen ver-
anderingen! (stilstaan blijkt achteraf vaak schadelijk en kostbaar). Elke 
groeiende en aantrekkelijk gesitueerde gemeente krijgt te maken met 
toenemende verkeersoverlast. En ga er maar vanuit dat in de komende 
tientallen jaren de druk vanuit de randstad om hier te wonen en te re-
creëren alleen maar zal toenemen, of we dat leuk vinden of niet! Verder 
wordt mede daardoor het treinverkeer intensiever, overigens milieutech-
nisch een goed teken alhoewel het autoverkeer niet afneemt (misschien 
minder snel groeit?). Dit zijn trends. Gevolg is dat het verkeer in de ker-
nen steeds drukker wordt, zeker ook bij spoorwegovergangen, zoals met 
name de Beverwijkerstraatweg. De aanleg van een randweg is dan ver-
standig, ook gelet op de toekomst. Kost natuur en dat is jammer. Neem 
je deze beslissing nu niet, dan kom je later op de koffie. De randweg, of 
iets nog ingrijpender, komt er dan toch, maar tegen veel hogere kosten 
en hoogstwaarschijnlijk met veel meer natuurafbraak. De argumenta-
tie van de opposanten komt neer op korte termijn redeneringen en het 
ontkennen van de trends. Goede besluitvorming wordt gekenmerkt door 
durf en visie. Mijns inziens is er dus maar een logische beslissing, dat 
moge duidelijk zijn. Hans Dijkstra. (Ingekort door de redactie). 

Een oostelijke rand-
weg?: Nimmer!

Castricum heeft de grootste variatie aan landschappen van heel 
Noord-Holland. Eén van de kernwaarden van onze gemeente is de 
centrale ligging in het mondingsgebied van het voormalige Oer-IJ. 
Archeologisch is dit een bijzonder rijk gebied. Vandaar de keuze van 
het Provinciaal Bestuur om hier het nieuwe Archeologisch Informa-
tie Centrum te vestigen. Het gemeentebestuur wil Castricum als een 
duurzame gemeente profileren. Open landschap. natuur, oude water-
lopen, cultuurhistorische- en archeologische waarden worden steeds 
meer bedreigd. En daarmee de grootste kansen voor recreatie en 
toerisme. Met de verwachte klimaatverandering zullen we het Oer-IJ 
gebied nog hard nodig hebben voor eventuele waterberging en om 
droge voeten te houden. Het Oer-IJ ligt als een parelsnoer in het pol-
derlandschap. Voor onze lokale economie, de vele toeristen die onze 
mooie gemeente jaarlijks bezoeken en voor toekomstige generaties, 
is het juist van groot belang dat we de parels nog meer glans geven. 
Een oostelijke randweg zou ze definitief ontsieren. Hans van Weenen.

Spoortunnel? No way!
Al een aantal jaren blijkt de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg 
een heus knelpunt te zijn. Niet voor niets was er 20 jaar geleden al een 
stemming over of er een randweg moest komen. Toen bleek er één 
stem te weinig te zijn. Aangezien de verkeerssituatie onveranderd is, 
de intensiteit fors zal toenemen tot maar liefst 16000 gemotoriseerde 
voertuigen per dag, de gemeenteraad van 23 zetels naar 21 zetels 
gaat, gaan we het nu dus wel voor elkaar boksen! 
Nu er nog 4 varianten over zijn: oostelijke randweg, de twee tunnel va-
rianten en de 0 variant. Met de berekende toename van de verkeersin-
tensiteit zal de 0 variant de al bestaande problemen vergroten, en een 
definitieve keuze naar de toekomst doen verplaatsen. Deze variant lijkt 
in eerste opzichten kosten te besparen. Dit is echter niet het geval. 
Een deel van de ondernemers zal wegtrekken, omdat de bereikbaar-
heid ernstig in het geding is. De tunnel bied voor de doorstroming 
bij het spoor perspectief. Echter niet voor de verkeersintensiteit. De 
knelpunten zullen zich doen verplaatsen naar andere delen binnen de 
kern Castricum. De oostelijke randweg is de enige variant is, waarbij 
de leefbaarheid in Castricum voor iedereen het meest toereikend is. 
Economisch wordt het aantrekkelijk voor locale ondernemers, bijvoor-
beeld kijkend naar de Castricummerwerf. De gemeente heeft 20 jaar 
geleden een forse inschattingsfout gemaakt. Maar wij hebben goede 
hoop dat  deze nu eindelijk gaat kijken naar een structurele oplos-
sing. Voor ons en voor toekomstige generaties. Hierbij een optimaal 
woongenot voor de gehele gemeente in ogenschouw nemend. Zoals 
de onderzoeken nu onomstotelijk aantonen zal dit alleen mogelijk zijn 
met de komst van een randweg. De keuze is nu aan de gemeente: 
wordt Castricum deel van een zwaar belast verkeersnetwerk of plaat-
sen we het verkeersprobleem eindelijk buiten de gemeente om? Jan 
Niemeijer, namens Castricumontspoort. (Ingekort door de redactie).

Officiële status voor SP
Castricum - De SP-afdeling 
Castricum heeft de officië-
le afdelingsstatus verkregen. 
Op 10 april werd aan het tij-
delijke bestuur mandaat ver-
leend om nog twee jaar door 
te gaan als definitief bestuur. 

De leden van het bestuur wer-
den unaniem gekozen nadat zij 

zichzelf in het kort hadden ge-
presenteerd. Hierna werd er ge-
stemd en de uitslag werd be-
kendgemaakt door regiovoor-
zitter Wim Stolk. Natuurkundige 
Jan Groenewold gaf tot slot een 
lezing over de chemie van de to-
maat, het herkenningsteken van 
de partij dat staat voor protest. 
Het bestuur doet een oproep 

aan de leden om de ogen en 
oren van de afdeling te zijn. Op 
de foto v.l.n.r.: Jan van der Wei-
den (penningmeester), Petra Ga-
zendam (vervangend voorzitter 
en woordvoerder), Linda Lou-
we (algemeen bestuurslid), Mar-
jo Husslage (voorzitter) en Ber-
dien Admiraal (algemeen be-
stuurslid). 

Zonbespaart; de zonne-
stroomdeskundige!

Castricum - Wie op zoek is naar 
en een eerlijk en helder advies 
over een zonnepanelensysteem, 
is bij Zonbespaart aan het juis-
te adres. ,,Het is bij zonnesyste-
men heel belangrijk dat er goed 
gekeken wordt naar de verschil-
lende aspecten die nodig zijn om 
een goed renderend systeem te 
ontwerpen”, aldus Mark Meijne. 
,,Er kunnen aanbiedingen ge-
maakt worden via internet of een 
telefoongesprek, maar het beste 
is als er een gekwalificeerde ad-
viseur van Zonbespaart een be-
zoek brengt thuis. Hiermee kun-
nen alle facetten worden beke-
ken die in de meeste gevallen via 
internet of een telefoongesprek 
niet achterhaald kunnen wor-
den. Daardoor worden proble-
men of onduidelijkheden achter-
af voorkomen.” Het door de over-
heid ingevoerde erkenning ‘Zon-
nestroominstallateur’ is als koren 
op de molen voor Zonbespaart. 
Na het recent behalen van het 
ISSO theorie examen ‘zonnes-
troomdeskundige’ en de BDA 
praktijkexamens, is het wachten 
op het diploma van de Stichting 
Erkenning Installateurs SEI. ,,De-
ze erkenning is heel belangrijk 
voor de branche omdat het kaft 

van het koren wordt gescheiden 
in deze jonge markt, waar een-
ieder zich zomaar zonnepane-
leninstallateur mag noemen. Dit 
terwijl er tijdens of na installatie 
veel mis kan gaan door het on-
deskundig installeren van een 
zonnestroomsysteem.” Niet al-
leen het monteren van veilige en 
gekeurde producten, maar zeker 
ook het veilig installeren van de-
ze producten, staat hoog in het 
vaandel van Zonbespaart. De 
aanschaf van zonnepanelen voor 
de zakelijke markt laat een ster-
ke stijging zien. Ook de onder-
nemers hebben door dat met de 
verschillende aftrekposten zo-
als de EIA, KIA, MIA en het te-
rugvorderen van de btw er wel 
en heel mooi verdienmodel ont-
staat. ,,Deze modellen kunnen 

wij voor iedere ondernemer met 
elke rechtsvorm kosteloos aan-
bieden, net zoals de offerte na-
tuurlijk. Door lidmaatschap bij 
de bracheorganisatie SunNed 
kan men profiteren van een goe-
de voorraadpositie, garantie, een 
inspectieplan en goed opgelei-
de solarteurs.” Een persoonlijke 
en vrijblijvende offerte van Zon-
bespaart kan eenvoudig aan-
gevraagd worden bij Zonbe-
spaart, de zonnestroomdeskun-
dige uit de buurt met veel ken-
nis en ervaring. Zonbespaart is 
gevestigd op de Castricummer-
werf 49 in Castricum. Mailen kan 
naar info@zonbespaartbv.nl en 
op de website www.zonbespaar-
tbv.nl staat meer informatie. Bel-
len kan naar 0251-676221 of 06–
22222771.

Castricum - Bas Haring, volks-
filosoof, is op dinsdag 23 april te 
gast in de bibliotheek. Zijn op-
treden begint om 20.00 uur. Bas 
Haring is filosoof en bijzonder 

Bas Haring in bibliotheek
hoogleraar ‘Publiek begrip van 
wetenschap’ aan de Universiteit 
van Leiden. Op een toeganke-
lijke manier probeert hij weten-
schap en filosofie zo uit te leg-

gen dat het begrijpbaar wordt 
voor iedereen. 

De toegang is 6,00 euro en voor 
bibliotheekleden 5,00 euro. Re-
serveren via tel.: 0251 – 655 678 
of castricum@bibliotheekkenne-
merwaard.nl. 
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Jaarlijkse plantenmarkt 
van het Clusius College
Castricum - Op het Clusius Col-
lege aan de Oranjelaan vindt op 
donderdag 25 april van 10.00 
tot 15.00 uur de jaarlijkse plan-
tenmarkt plaats. Op de markt 
zijn allerlei plantjes te koop on-
der andere éénjarige en twee-
jarige plantjes, vaste planten en 
kruiden. Gedurende dit planten-

marktproject hebben de leer-
lingen ook zelf de kostprijs per 
plant berekend, de verkoopprijs 
vastgesteld, informatiekaarten 
gemaakt, bestellijsten voor me-
dewerkers van de school ge-
maakt, flyers en posters ontwor-
pen. Ook de verkoop doen de 
leerlingen zelf. 

Benjamin Herman in 
Iskra jubileumconcert
Castricum - Iskra Jazzclub ont-
vangt met grote trots Neder-
lands grootste en meest veel-
zijdige jazzsaxofonist Benjamin 
Herman. Zij viert met zijn trio 
op swingende wijze haar 10-ja-
rig jubileum op zaterdag 27 april 
in Hotel het Oude Raadhuis. Po-
dium bieden aan jong, energiek 
en vernieuwend jazztalent, dat 

is ook waar Herman zich graag 
voor inzet. Naast Benjamin Her-
man bestaat het trio uit Joost 
Patocka (drums) en Ernst Gle-
rum (contrabas). Ook voor de 
rest van het jubileumjaar heeft 
Iskra nog bijzondere jazzconcer-
ten in petto. Informatie over de 
komende concerten is te vinden 
op www.iskra.nl. ‘Choir of my Life’ bij 

open dag Toonbeeld
Castricum - Zaterdag 20 april 
houdt Toonbeeld van 12.00 tot 
15.00 uur haar open dag. Aan 
de Jan van Nassaustraat vin-
den de hele middag activiteiten 
plaats waaronder het evenement 
‘Choir of my Life’. Alle kinde-
ren van Castricum en omgeving 
worden deze middag in de ge-
legenheid gesteld mee te doen 
met een groot kinderkoor dat om 
17.00 uur een afsluitend concert-
je geeft in de Maranathakerk te-
zamen met het Junioren Symfo-
nie Orkest Artiance. Om 14.00 
uur is er voor dit optreden een 
koor-repetitie in Toonbeeld en 
vervolgens is er in de Maranat-
hakerk een tweede repetitie met 
het orkest. 
Tussen 12.00 en 15.00 uur zijn 
er verschillende optredens van 
leerlingen en ensembles, wor-
den er openbare lessen gege-

ven en volwassenen en kinderen 
kunnen zelf eens proberen hoe 
het is om op een muziekinstru-
ment te spelen.
Ook de afdeling beeldende vor-
ming is aanwezig. In het gebouw 
is veel werk van cursisten te zien. 
Daarnaast kan men tussen 12.00 
en 13.00 uur een kijkje nemen 
bij de les pottenbakken, tussen 
13.30 en 14.00 uur meedoen aan 
een workshop schilderen en/of 
tussen 14.00 en 15.00 uur mee-
doen met een workshop portret. 
De hele middag zijn er steenhak-
kers aan het werk op het plein 
waar als het weer het toelaat ook 
nog muziek wordt gemaakt.
De culturele werkgroep presen-
teert het nieuwe programma van 
de Concerten op Zondag. Infor-
matie, kaartjes en abonnemen-
ten zijn tijdens deze dag ver-
krijgbaar. 

Castricum - Op zaterdag 20 
april organiseert IVN Midden-
Kennemerland in samenwer-
king met Duincamping Gevers-
duin een excursie voor volwas-
senen en kinderen in en om de 
camping. 
Sluipend door de nacht vertelt 
Edwin Kapitein verhalen over de 
vleermuizen, uilen, nachtvogels, 
maar ook over padden en kik-
kers. Dit is een excursie zonder 
verlichting. 

Aanmelden bij  de receptie van 
Duincamping Geversduin. Ver-
trek vanaf de receptie om 20.30 
uur. Deelnamekosten 3,75 euro. 

Nachtexcursie

Castricum - Op vrijdag 19 april 
is er een nachtvlindersafari die 
PWN organiseert bij Bezoekers-
centrum De Hoep. De nachtvlin-
dersafari start om 20.00 uur en 
duurt tot ongeveer 23.00 uur. 
afhankelijk van de weersom-
standigheden. De kosten zijn 
3,50 euro. Aanmelden voor de-
ze avond is noodzakelijk en gaat 
kan via www.pwn.nl/eropuit of 
bel Bezoekerscentrum De Hoep: 
0251-661066. 

Nachtvlindersafari

Tweede ronde groeps-
aankoop zonnepanelen

Castricum - De gemeente Cas-
tricum zet zich actief in om het 
opwekken van duurzame ener-
gie onder bewoners te stimule-
ren. Daarom organiseren Castri-
cum samen met andere Noord-
Hollandse gemeenten een 
groepsaankoop SamenZonne-
Energie. Inwoners van Noord-
Holland kunnen zich tot en met 
20 mei gratis en vrijblijvend in-
schrijven op www.SamenZonne-

Energie.nl. Iedereen die eigenaar 
is van een huis (en dak) of toe-
stemming heeft van de verhuur-
der, kan meedoen. Wethouder 
Portegies roept in een brief ie-
dereen op om mee te doen. Wie 
intekent, hoeft pas te beslissen 
na ontvangst van een persoon-
lijk aanbod. 
Meer informatie: www. Samen-
ZonneEnergie.nl en www.castri-
cum.nl.

Vijf evenementen goed 
voor lokale oranje strik
Castricum - Burgemeester 
Mans deelt deze week, namens 
het Nationaal Comité Inhuldi-
ging, vijf oranje strikken uit in de 
gemeente Castricum. De uitver-
koren organisaties mogen het 
Oranje Striklogo voeren voor hun 
feestelijke activiteit op 30 april.
De strikken gaan naar Crea 
Bea, een veiling waarbij tien-
tallen kunstenaars een schilde-
rij van Koningin Beatrix hebben 
gemaakt. De opbrengst van de 
veiling gaat naar een goed doel. 
Oranjefeest Bakkum, een tra-
ditioneel oranjefeest met vrij-
markt en spellen dat heel druk 
bezocht wordt en waar dit jaar 
alle lintjesdragers uit de ge-
meente worden ontvangen door 
de burgemeester. De aanwezi-
gen kijken samen naar de ab-
dicatie. Vrijmarkt Akersloot, in 
Akersloot wordt geheel volgens 
traditie een vrijmarkt in rond-

om sporthal de Lelie georgani-
seerd, een waarbij ook muziek te 
horen is. Vrijmarkt Bakkersplein, 
voor het eerst sinds jaren wordt 
er in Castricum op het Bakker-
splein een vrijmarkt georgani-
seerd. Op en rond de vrijmarkt 
hangen portretten van de Hoog-
heden Beatrix, Willem-Alexander 
en Maxima, geschilderd door lo-
kale kunstenaars. Oranjefeest 
Limmen: Naast de traditionele 
vrijmarkt, muziek en spelletjes in 
het park te Limmen, organiseert 
het oranjecomité Limmen een 
groot scherm, waarop gezamen-
lijk naar de abdicatie en inhuldi-
ging wordt gekeken. 
Daarnaast wilde de burgemees-
ter in al onze dorpskernen waar 
activiteiten zijn een strik, aange-
zien de oranje strikken ook voor 
verbinding staan. Zo zijn de  ker-
nen met elkaar verbonden met 
deze ‘lokale’ strikken. 

Verdachte van vernielen 
autospiegel aangehouden
Castricum - In de nacht van 
zaterdag 12 op zondag 13 april 
kreeg de politie even na 1.00 
uur de melding dat een jongen 
op heterdaad betrapt was door 
beveiligers van een horecagele-
genheid toen hij een buitenspie-
gel van een auto vernielde aan 
de Dorpsstraat.

Politiemensen namen de aan-
gehouden jongen, een 16-jarige 
Castricummer, over van de be-
veiligers. Hij bleek flink onder in-
vloed van alcohol. De jongen is 
overgebracht naar een politie-
bureau voor verhoor en zijn ou-
ders zijn in kennis gesteld van 
zijn aanhouding.

Castricum - Het college is be-
gin april met de strandpaviljoen-
houders van Zoomers en Dei-
ning overeengekomen om twee 
strandrolstoelen beschikbaar te 
stellen. 
De strandrolstoelen worden 
waarschijnlijk in de eerste helft 
van mei geleverd en worden dan 
officieel overgedragen aan de 
paviljoenhouders. De twee pavil-
joenhouders lenen de strandrol-
stoelen uit aan alle strandbe-
zoekers die zijn aangewezen op 
een rolstoel. De twee nieuwe 
strandrolstoelen vervangen de 
oude strandrolstoel die al jaren 
op het strand wordt gebruikt en 
aan vervanging toe is. 

Strandrolstoelen

Castricum - Donderdagavond 
heeft de gemeenteraad een 
verklaring van geen bedenkin-
gen afgegeven voor een bed & 
breakfast op het strandplateau. 
Strand 10 wil twaalf kamers re-
aliseren, een ontbijtzaal en een 
winkeltje.  

B&B mag op 
strandplateau



3FC Uitgeest: ondergestroomd 
bij krachtig Hercules

Uitgeest - Kon FC Uitgeest in 
de thuiswedstrijd nog enigszins 
weerwerk bieden tegen de club 
met de mythische naam Hercu-
les, in Utrecht werd het compleet 
overstroomd in een wedstrijd die 
wel iets weghad van een open 
lucht voorstelling met als thema 
de reiniging van de stallen van 
Augias. 
Als een snelstromende rivier 
raasde de zwart-wit gestreep-
te hemden door de stallen van 
FC Uitgeest. Overal en nergens 
leken ze te zijn, de helden van 
Hercules. 
Overal doken ze op maar voor-
al daar waar de verdediging van 
FC Uitgeest niet was. Het gevolg: 
een gevoelige tik op de Uitgees-
ter billen met een kansloze 4-0 
nederlaag. 

FC Uitgeest moest het dit week-
einde helaas stellen zonder Bart 
Meijland en Stefan Winter die 
zijn kunsten mocht vertonen in 
het tweede elftal. 

Vreemd genoeg was het FC Uit-
geest dat de eerste grote kan-
sen kreeg. Eerst wist keeper van 
Riezen Kick Smit ternauwernood 
van scoren af te houden waarna 
hij nogmaals reddend moest op-
treden na een inzet van Remco 
van Boxtel.
In de 5e minuut was het aan de 
andere kant wel raak. Een ver-
keerd uitgevoerde buitenspel-
truc door de verdediging van 
FCU gaf de mee opgekomen ver-
dediger Rietveld de kans te sco-
ren. 1-0. Toch hadden de gas-
ten in de 11e minuut op gelijke 

hoogte kunnen komen maar in 
een kansrijke situatie liet Rem-
co van Boxtel de bal van zijn voet 
afspringen wat de verdediging 
van Hercules de kans bood als-
nog in te grijpen. 
Daarna was het alleen maar Her-
cules wat de klok sloeg. Het leek 
wel of FC Uitgeest op deze eer-
ste prachtige lentedag collec-
tief besloten had een snipper-
dag op te nemen om te genie-
ten van het zonnetje en de eer-
ste ontblote knieën bij de da-
mes langs de zijkant op wat mis-
schien wel “rokjesdag” (column 
Martin Bril) was.

Als een mes door zachte boter 
sneden de aanvallers van Hercu-
les door de verdediging van FC 
Uitgeest heen. Een treffer kon 
niet uitblijven en dat gebeur-
de ook niet. In de 20e minuut, 
na weer een vloeiende aanval, 
kon de beste man van het veld, 
rechtsback Ligtermoet, beheerst 
scoren. 2-0.

Vlak voor rust bracht spits Voc-
king met een fraai doelpunt de 
ruststand van 3-0 op de klokken 
waarna FC Uitgeest duizelig van 
het doldraaien door Hercules de 
kleedkamers kon opzoeken. Al-
daar besloten zowel Pim Mole-
naar als Kick Smit de wedstrijd 
niet te vervolgen als gevolg van 
een enkelblessure. Hun vervan-
gers heetten Jorn Brouwer en 
Stefan Winter die aan zijn twee-
de wedstrijd van de dag kon be-
ginnen en daardoor al wat moe-
gestreden leek.

Het was in deze fase vooral doel-
man Erik Alders die met een 
aantal fraaie reddingen verde-
re schade wist te voorkomen. Zo 
had hij goed het oog op inzetten 
van Koppel en Jebli maar was 
hij uiteindelijk in de 77e minuut 
kansloos op een inzet van de 
laatste die met een fraaie schui-
ver de definitieve eindstand van 
4-0 op het scorebord vast wist te 
leggen. 

Daarmee kwam FCU uiteinde-
lijk nog goed weg want het had 
zomaar het dubbele kunnen zijn 
in een voor Hercules geslaag-
de voorstelling van “De reiniging 
van de stallen van Augias”, ter-
wijl groengeel vandaag kaarten 
gekocht leek te hebben voor de 
verkeerde voorstelling. De mee-
gereisde supporters hadden in 
ieder geval genoten van een an-
dere voorstelling namelijk die 
van het “lentetheater”. Meer was 
er niet vandaag. (De Afvallende 
Bal)

FC Uitgeest: 
Alders, ten Hoope, Groen, van 
den Helder (78e Idema), de Jong, 
den Nijs, Molenaar (45e Win-
ter), de Wit, van Boxtel, Smit (45e 
Brouwer), Koedijk.

Woensdag 17 april meisjes:
Uitgeest MC1-Buitenveldert MC2 18:45

Donderdag 18 april pupillen:
Uitgeest D1-IVV D1 18:30
Junioren:
Uitgeest C1-DWV C1 18:45

Zaterdag 20 april pupillen:
DSS D1-Uitgeest D1 11:45
Uitgeest D2-SVW 27 D2 10:30
Kolping Boys D3-Uitgeest D3 11:30
Vitesse 22 D3-Uitgeest D4 12:15
Uitgeest D5-Foresters de D4 13:00
Uitgeest D6-Kolping Boys D8 11:45
Uitgeest D7-DTS D4 11:30
Uitgeest D8-WMC D1 09:00
Uitgeest E1-Always Forward E1 09:00
Uitgeest E2=vrij
Uitgeest E3-Foresters de E4 10:15
Kolping Boys E6-Uitgeest E4 11:30
Uitgeest E5-Vrone E3 09:00
Uitgeest E6-Meervogels 31 E4 11:30
Koedijk E7-Uitgeest E7 08:45
Egmondia E3-Uitgeest E8 09:30
Uitgeest E9=vrij
Uitgeest E10-Castricum E12 10:15
Castricum E11-Uitgeest E11 10:00
Alcmaria Victrix F1-Uitgeest F1 09:00
Meervogels 31 F2-Uitgeest F2 09:00
Berdos F2-Uitgeest F3 09:30
Uitgeest F4-Limmen F2 10:15
Uitgeest F5-Alcmaria Victrix F3 09:00
Uitgeest F6-Sporting S F1G 10:15
Koedijk F4-Uitgeest F7 08:45
Uitgeest F8-Kolping Boys F8 09:00
BOL F4-Uitgeest F9 09:00
Uitgeest F10-GSV F2 09:00
HSV MP1-Uitgeest MP1 09:00
Uitgeest MP2-Alcmaria Victrix MP2 09:00
Junioren:
Uitgeest B1=vrij
FC Amsterdam B1-Uitgeest B2 12:30
Castricum B2-Uitgeest B3 12:30

Alcmaria Victrix B2-Uitgeest B4 12:00
Uitgeest B5-Kolping Boys B5 14:30
Uitgeest C1-Kon. HFC C1 12:45
Limmen C2-Uitgeest C2 13:00
Uitgeest C3-WSV 30 C2 14:30
SVA C3-Uitgeest C4 11:00
Sp. Krommenie C4-Uitgeest C5 09:30
Uitgeest C6-WSV 30 C4 14:30
G-team:
Overamstel G2-Uitgeest G2 13:00
Only Friends JG1G-Uitgeest JG1 10:00
Meisjes: 
Uitgeest MB1-Schagen MB1 14:30
Uitgeest MC1-Vitesse 22 MC1 13:00
Uitgeest MC2-Meervogels 31 MC1 11:30
LSVV MD2-Uitgeest MD1 10:30
Limmen MD2-Uitgeest MD2 11:00
Duinrand S ME1-Uitgeest ME1 09:00

Zondag 21 april senioren: 
Uitgeest 1-Purmersteijn 1 14:00
Uitgeest 4-KSV 3 10:30
Uitgeest 5-Kolping Boys 5 10:30
HSV 5-Uitgeest 6 10:00
DTS 5-Uitgeest 9 12:30
Uitgeest 10-DTS 6 12:45
Zeevogels 5-Uitgeest 11 11:00
Kennemers 8-Uitgeest 12 12:00
Alcmaria Victrix 5-Uitgeest 13 10:00
Junioren: 
VVW A1-Uitgeest A1 11:00
Alcmaria Victrix A1-Uitgeest A2 11:30

Dames: 
Uitgeest VR1-LSVV VR1 10:30
Meisjes:
Uitgeest MA1-Andijk MA1 13:30

FC Uitgeest D4 toch 
nog in de krant......

Uitgeest - Hoe het gekomen 
is kunnen we niet achterhalen, 
maar de door Jan Paul Vaalburg 
ingestuurde foto van FC Uitgeest 
D4 heeft onze redactie niet be-
reikt en heeft dus niet in de krant 
gestaan. De foto werd gemaakt 
op Tweede Paasdag in Hoofd-
dorp, waar het team meedeed 
aan het Kalmhout Paastoernooi 
en verdienstelijk tweede werd.
Niet leuk natuurlijk voor de jon-

gens, dat hun foto niet geplaatst 
is, daarom bij deze alsnog. 

Op de foto staand van links naar 
rechts Dani Leyen, Lars Zonne-
veld, Maarten Jongewaard, Niek 
Putter, Daan Landman, Jelle Mo-
lenaar, Noah Sajet en Yannick 
Tuin. Zittend: Mitch Beentjes, 
Gijs Schavemaker, Nick Schol-
ten, Kick Castricum en Thijs 
Vaalburg.

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Gehuwd
G. Bus en A.E.M. Gooijer

Kom kennismaken met 
Scouting Uitgeest

Uitgeest - Scouting Uitgeest 
heeft weer plek voor nieuwe le-
den. Daarom organiseert de 
scoutinggroep de komende za-
terdagen activiteiten voor alle 
jongens en meiden van 10 tot 15 
jaar die willen ervaren wat scou-
ting zo leuk maakt.

Zaterdag 20 april is het program-
ma “tafelvuur” waarbij de deel-
nemers in groepjes vuur gaan 
stoken en daar hotdog broodjes 
op bakken. Op 27 april gaan ze 
zaklampen maken en daar mee 
leren seinen. Zaterdag 4 mei is 
er een adventure tocht waarbij 
moderne en authentieke speur-

tochttechnieken worden ont-
dekt en op 11 mei gaan ze een 
vlot maken van tonnen, touwen 
en palen.

Nieuwsgierig? Kom langs of kijk 
op www.scouting-uitgeest.nl.
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Uitgeest - Tjonge, schreven we 
vorige week nog over de relatief 
luxe zetel waarin Fred van An-
del en Ruud Berkhout op weg 
zouden zijn naar het kampioen-
schap (consolideren, geen bok-
kesprongen maken), na afgelo-
pen woensdag moeten we dat 
beeld toch weer enigszins (ei-
genlijk iets meer dan enigszins) 
bijstellen. Opeens hebben Klaas 
de Groot en Peter Kossen. die 
je hieronder niet ziet in de uit-
slag, weer de beste papieren om 
kampioen te worden. ‘Hoe kan 
dat nou weer?’, is de logische 
vraag. Dat heeft twee oorzaken. 

Fred en Ruud laten een steekje 
vallen met een score van 49%. 
Dat steekje zou met enig ge-
mak kunnen worden opgehaald 
op de komende, laatste compe-
titieavond. Maar ernstiger is dat 
als een Deus ex Machina, al-
thans vanuit het gezichtspunt 
van Klaas en Peter, Harry Twaalf-
hoven en Eric Molenaar zich met 
een zeer goede score van 65% 
een tweede plaats in de rang-
schikking toeëigenen. ‘Shit’, om 
niet met erger krachttermen te 
smijten, ‘hebben we het kampi-
oenschap over het touwtje laten 
springen?’ Ik kan me voorstel-

        Bridgenieuws len dat Fred en Ruud zo denken. 
Met deze stand worden ze geen 
kampioen. Maar eigenlijk vind 
ik dat ze wél kampioen moeten 
worden, maar dan wel op eigen 
kracht. Een speeddate bij dokter 
Fuentes  zal te laat zijn en ook 
de tegenpartij verlokken met de 
belofte van een mooie doos Ha-
vanna’s zal niet werken. Nee, ge-
woon op het scherp van de sne-
de en met open vizier, op eigen 
kracht. Jullie hebben de laatste 
maanden, eigenlijk het gehele 
seizoen, laten zien dat jullie dat 
kunnen. Nu niet bezwijken on-
der de druk: ‘Yes, you can!’. (Paul 
Wijte)

De belangrijkste uitslagen:
A-lijn: 1 Harry Twaalfhoven-Eric 

Molenaar 65,28%, 2 Arie vd Eng-
Jaap Willemse 61,11%, 3 Klaas 
de Groot-Peter Kossen 55,56%.
B-lijn: 1 Aad Visbeen-Simon 
Wijte 59,58%, 2 Evelien Huising-
Ria Weel  
59,17%, 3 Cees Davidson-Frank 
Rentenaar 57,50%.
C-lijn: 1 Lea v Dommelen-Nel 
Weber 60,42%, 2 Ria Admiraal-
Wout Admiraal 56,25%, 3 Auke 
Hulshof-Gonny Hulshof 55,73%.
D-lijn: 1 Theo Huising-Pieter 
Andringa 61,46%, 2 Riet Balster-
Evert Rozemeijer  
60,42%, 3 Jan vd Booren-Eddy 
Jansen 56,25%.
E-lijn: 1 Jan Aben-Annie Nijman 
60,83%, 2 Marianne de Groot-
Hans Kollerie 60,42%, 3 Joop de 
Beer-Fieneke de Beer 59,58%.

Ophaaldata 
gft-afval 

in Uitgeest
Uitgeest - Volgende week 
(week 17) wordt het gft-af-
val opgehaald:

Oude Dorp en bedrijventer-
rein: maandag 22 april.
De Kleis en Waldijk: woens-
dag 24 april.
De Koog: donderdag 25 
april.
Buitengebied, Uitgeester-
weg: vrijdag 26 april.   

www.vivazorggroep.nl

ViVa!  Hulp & Zorg Thuis 
bel 088 995 8000

Home Sweet Home.
Met wat hulp van ViVa!… ook ná 1 april

ViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Ook na 1 april
Thuis bij ViVa!
U heeft het waarschijnlijk al 
gehoord: in de IJmond gemeenten 
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest  
en Velsen verandert met ingang  
van 1 april aanstaande de thuiszorg. 
Sommige thuiszorgorganisaties  
zullen hierdoor uit de regio  
verdwijnen en andere juist hun 
intrede doen. 

ViVa! blijft ook ná 1 april voor u  
de vertrouwde Hulp bij het Huis
houden, met de meeste ervaring in 
de regio. Voor u als klant van ViVa! 
verandert er dus niets. Ook nu geldt 
Home Sweet Home, met wat hulp 
van ViVa!
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