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Een bonte stoet 
van blije snoetjes
Uitgeest - Vierentwintig blije 
snoetjes stonden afgelopen zon-
dagochtend in het zonnetje bij 
Geesterheem om in optocht naar 
de kerk te lopen.
Een van de vaders had de stok-
ken gemaakt en in de Klop had-
den de kinderen hun best ge-
daan en de Palmpasen stok 
kleurrijk versierd. De slinger 
van 13 ringen stond voor de 13 
apostelen, de muntdrop voor 
het bloedgeld van Judas. Er za-
ten paaseitjes aan, een kaars-
je en een papieren haan die de 
broodhaan verving. Astrid Valke-
ring: “De kinderen geven de stok 
aan iemand die een steuntje in 
de rug kan gebruiken en als je 
een dag van te voren een brood-
haan er op zet, is het de volgen-
de dag niet meer te kauwen. Er 
werden dan plastic zakken om 
gedaan en dat zag er niet zo leuk 
uit dus vandaar deze oplossing.’’
De kinderen hadden op zater-

dag, onder begeleiding van Pas-
toor Bruno Sestito, de kruistocht 
door de kerk gelopen waarbij zij 
uitleg van hem kregen over het 
Paasverhaal.  
Sibbe wist precies aan wie hij de 
stok ging geven: “Aan mijn Oom 
Patrick omdat hij ziek is en ge-
scheiden en dat is niet leuk. En 
het mooie gele paaseitjespapier 
waarin ik de stok heb gewikkeld 
heeft een geheim…..”
Na enig doorvragen wilde Sibbe 
het geheim wel delen en fluister-
de: “Het is wc papier!” 
Kris en Tess zouden de stok aan 
hun buurvrouwen geven omdat 
deze ziek zijn en Bryan aan zijn 
zieke oma want daar zou ze ze-
ker blij van worden. 
Pastoor Bruno maakte er een ge-
zellige happening van, door sa-
men met twee misdienaartjes op 
een ontspannen manier, grapjes 
makend de tocht naar de kerk te 
beginnen. (Monique Teeling)
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Uitgeest - Hij heeft een passie 
voor vuurwerk, de in Uitgeest 
geboren en getogen Franck Roo-
zendaal. En dat komt goed uit, 
want hij mag het ook verkopen. 
Zijn opslag- en verkoopruimte 
voldoen aan alle wettelijke eisen. 
De eerste voorbereidingen star-
ten al in oktober, maar eigenlijk 
is Franck het hele jaar bezig met 
vuurwerk. “In maart wordt onze 
‘vuurwerkbunker’ gecontroleerd 
door Nederlandse controleurs. 
Als de oorkonde is afgegeven 
komt in april een Belgisch bedrijf 
checken of alles inderdaad in or-
de is. Als ook die goedkeuring 
binnen is, kunnen we er weer te-
gen aan. Ieder jaar zijn er nieu-
we wettelijke eisen. Zo hebben 
we een paar jaar terug een wa-
tertank van 10.000 liter onder de 
grond laten plaatsen. Want als er 
brand uitbreekt moet er direct 
geblust kunnen worden.”
 
Vuurwerkshows
Franck bezoekt vuurwerkshows 
om zijn inkoop te bepalen. “Te-
genwoordig zijn ook op inter-
net veel vuurwerk-demonstra-
tie-filmpjes te vinden. Sinds een 

Zelfstandig in Uitgeest
Blijft Uitgeest wel of niet zelfstandig? Deze discussie inspireerde de Uitgeestse 
fotografe Yvonne Mul voor haar serie ‘Zelfstandig in Uitgeest’. Zij portretteerde 

zo’n vijftien winkeliers die soms al generaties lang werken en wonen in het 
mooie dorp aan het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. In de Uitgeester Courant, 

indien de ruimte het toelaat, iedere week één winkelier uit deze serie.

paar jaar hebben we een eigen 
vuurwerksite: www.sirovuur-
werk.nl. Hierop staat ons volle-
dige assortiment en ook daar 
zijn de filmpjes te zien. De site 
gaat in de maand november live. 
Jaarlijks gaat er zo’n 5000 kilo 
vuurwerk over onze toonbank.”
 
Drie generaties
Maar er is meer dan vuurwerk 
hoor, lacht Franck. “Samen met 
mijn vrouw Carla ben ik sinds 
2007 eigenaar van de SIRO. 
Maar de winkel bestaat al sinds 
1936. Toen startte mijn opa Si-
mon Roozendaal de SIRO (af-
korting van zijn naam). Hij ver-
kocht eerst alleen huishoudelij-
ke artikelen en speelgoed. La-
ter kwam daar gereedschap bij. 
Mijn vader Mijne en zijn broer 
Gerrit kwamen direct na hun 
schooltijd werken in de zaak. 
Toen hun vader rond 1977 stopte 
werden zij eigenaar. Mijne hield 
zich bezig met de huishoudelij-
ke artikelen, Gerrit met het ge-
reedschap. Een tijdje verkocht de 
SIRO geen speelgoed, maar 25 
jaar geleden kwam dat product 
toch weer terug. In 1990 werd ik 

mede vennoot, ik werkte toen al 
acht jaar mee. En sinds 2007 dus 
eigenaar.”
 
Drie in één
Samen met dertien medewerkers 
runnen Franck en Carla hun drie 
bedrijven, want SIRO bestaat uit: 
Enorm (gereedschap), Marskra-
mer (huishoudelijke artikelen) 
en Toys to Play (speelgoed). “We 
zijn ook een ‘Kiyala-punt’ en ver-
kopen duinkaarten en VVV-bon-
nen. En vergeet onze seizoenar-
tikelen niet: tuinmeubelen, para-
sols, zwembadjes regenpakken, 
laarzen. We houden het weer al-
tijd goed in de gaten. Zodra er 
ijs ligt, liggen de schaatsen in de 
winkel. We hebben ruim honderd 
paar op voorraad.’
 
Vakkennis
“In tegenstelling tot bouwmark-
ten, kun je bij ons alles per stuk 
kopen én, niet onbelangrijk, wij 
hebben vakkennis en denken in 
oplossingen”, vertelt Franck. Het 
allerbelangrijkst vindt hij het le-
veren van service. “Dat is de 
kracht van een winkel in een 
dorp.”

SIRO: drie in één

Jaarlijkse dag voor 
zieken en ouderen
Uitgeest - Op woensdag 21 mei 
organiseert de ziekenbezoek-
groep van de parochie o.l.v. Ge-
boorte in dorphuis de Zwaan aan 
de Middelweg haar jaarlijkse zie-
kendag. Alle zieken en ouderen 
worden uitgenodigd om deze 
dag met elkaar te vieren.
Velen verkeren in een levensfa-
se waarin de dagen soms zwaar 
kunnen zijn, door afhankelijk-
heid, eenzaamheid, of verlies van 
een dierbare. De organisatoren 
willen er een gezellige dag van 
maken en u extra verwennen.
Begonnen wordt om 10.00 uur 
met koffie en daarna een Eu-
charistieviering met medewer-

king van gemengd koor Laus 
Deo en aansluitend de zieken-
zalving voor extra kracht in ons 
leven. Hierna is er een gezellig 
samenzijn met een hapje en een 
drankje.
De dag wordt om 14.00 uur af-
gesloten met een Lof en daarna 
wordt er voor gezorgd dat ieder-
een weer veilig thuiskomt.
 
Als u bij deze dag aanwezig wilt 
zijn, geef u dan zo spoedig mo-
gelijk op bij: mevr. A. Kager, tel. 
075-6878618, mevr. C. de Leeuw, 
tel. 0251-314285, mevr. T. Deijle. 
tel. 0251-311584 of in de pasto-
rie, tel. 0251-312331.

Rommelmarkt bij 
Fort Veldhuis

Regio - Op zondag 18 mei wordt 
voor het luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis de voorjaarsrom-
melmarkt gehouden. De Stich-
ting Aircraft Recovery Group 
1940-1945 roept particulieren, 
die graag wat spulletjes wil-
len verkopen, op om op 18 mei 
naar Fort bij Veldhuis te komen. 
U kunt zich aanmelden via ri-
co.halstein@arg1940-1945.nl of 
06-29082372. De kosten voor 
een tafel zijn 10 euro. Dit be-
drag dient u vóór 10 mei a.s. over 
te maken op rek.nr.: NL54RA-
BO0149086725 ten name van 

St. ARG1940-1945 te Heems-
kerk onder vermelding van ‘Tafel 
Rommelmarkt 18 mei’.

Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Het Fort ligt aan de Genieweg 1 
in Heemskerk, op de grens van 
Heemskerk en Zaanstad.
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gra-
tis en houders van een vetera-
nenpas gratis. Openingstijden: 
10.00 – 17.00 uur. Zie ook: www.
arg1940-1945.nl.

Kamerkoor Krommenie 
zoekt nieuwe leden
Regio - In Krommenie bestaat 
sinds 25 jaar het Kamerkoor 
Krommenie. Vanaf het begin 
bouwt  het koor aan een reper-
toire van vooral a capella werken 
uit de gehele muziekgeschiede-
nis, inmiddels uitgebreid tot een 
gevarieerd geheel van diverse 
soorten muziek uit verschillen-
de periodes. 
Het koor staat  onder leiding van 
Bas Halsema en is onlangs be-
gonnen met het instuderen van 
het repertoire voor het volgende 
concert in november 2014.
Op het programma staan onder 
andere Engelstalige stukken van 
Farmer en Dowland. Ook zingen 
we werken van Josquin des Prez 
en van Scarlatti.
Om deze, en de andere stukken,  

goed uit te kunnen voeren is het 
koor op zoek naar enthousiaste 
nieuwe leden. Vooral sopranen, 
tenoren en bassen zijn van har-
te welkom!
Het koor streeft naar minimaal 
twee optredens per jaar. Re-
petities zijn elke woensdag-
avond van 20.00-22.00 uur  in de 
Doopsgezinde Vermaning, Noor-
derhoofdstraat 46, Krommenie.

Mocht je geïnteresseerd zijn, wat 
meer informatie willen hebben 
of eens een repetitie bij willen 
wonen, dan kun je contact op-
nemen met: José van der Beek 
(075-6288740) of Nelleke Kers-
sens (06- 19810166). Zie ook: 
http://kamerkoor-krommenie.
zaankoren.nl.
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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Wonende te Castricum: 28-03-
2014: Tygo Pieter Joost, gebo-
ren te Beverwijk; zoon van Kor-
ver, Lotte en Glorie, Kick J.S. 
29-03-2014: Hugo, geboren te 
Alkmaar; zoon van Van Am-
stel, Kelly en Goedkoop, Mark. 
30-03-2014: Ruben Simon Pe-
trus, geboren te Alkmaar; zoon 
van Castricum, Bianca C.R.M. 
en Geerlings Robertus P.M. 30-
03-2014: Ferre, geboren te Alk-
maar; zoon van Hoek, Rianne 
en Weijers, Raymond G. 31-03-
2014: Maria Camilla, geboren 
Beverwijk;  dochter van Meeu-
sen, Christine en Poleij, Tij-
men F. 31-03-2014: Daan Juli-
an, geboren te Beverwijk; zoon 
van Kat, Anna M. en Kerssens 
Martinus C.J. 04-04-2014: No-
ra Sofie, geboren te Castricum; 
dochter van Heimens Niels en 
Kleijn, Mariska. 10-04-2014: 
Amber Javié, geboren te Castri-
cum, dochter van  Bakkum Re-
né C.N. en Lewe, Edith J. 10-04-
2014: Loïs, geboren te Castri-
cum, dochter van Duimeijer Je-
roen J.M. en Blankendaal Kris-
tel H.M.
Wonende te Limmen: 01-04-
2014: Merel Sophie Maria, 
dochter van Mooij Edwin N.P. 

en Buitelaar Marjolein geboren 
te Limmen.
Wonende te Akersloot: 03-04-
2014: Emma, dochter van Krom 
Adrianus J. en Dillin Tammi J. 
geboren te Akersloot.

Aangifte Huwelijk/Geregi-
streerd Partnerschap
11-04-2014: Jans, Wouter en 
Spijker, Nadine J.

Huwelijk/Geregistreerd Part-
nerschap
09-04-2014: Atanasov, Ljubo-
mir en Koper, Nathalie H. 09-
04-2014: Atanasov, Ljubomir, 
wonende te Macedonie  en Ko-
per, Nathalie Huberta, wonende 
te Castricum. 10-04-2014: Moll, 
Sjoerd en Possen Sifra G.B.H., 
beiden wonende te Castricum.

Overleden
Wonende te Castricum: 04-
04-2014: Baltus, Theodorus W. 
B.gehuwd met Blom, Jansje C., 
overleden te Castricum. 05-04-
2014: Kampstra, Douwe P. we-
duwnaar van Veltman, Renske, 
overleden te Castricum.
Wonende te Akersloot: 04-04-
2014: Velzeboer, Johannes N. 
gehuwd met de Jong, Juliana 
M.S., overleden te Alkmaar.

Help Anouk wereld-
verbeteraar te worden

Castricum - 5Vwo-leerling 
Anouk Hopman van het Jac. P. 
Thijsse College heeft haar pro-
fielwerkstuk ingezonden naar  
de Millennium Gemeente en zij 
maakt nu kans om ‘wereldver-
beteraar’ van het jaar te worden. 
Voor haar profielwerkstuk heeft 
zij, in samenwerking met de or-
ganisatie Hope Alive Uganda, 
een informatief prentenboek ge-
maakt voor Oegandese kinderen 
tussen de zes en tien jaar over 
aids.
In haar prentenboek legt ze ui-
terst speels, beeldend en meta-
forisch de werking van dit virus 
uit en de wijze waarop het zich 
verspreidt. Dit maakt haar pro-
ject bijzonder omdat het de mo-
gelijkheid biedt om zeer jonge 
kinderen dit uiterst ernstige on-
derwerp uit te leggen. Als Anouk 
eerste wordt wint ze 1.500 euro 
en een reis naar Cambodja. Dit 
geldbedrag heeft ze echter ook 
dringend nodig om haar project 
af te ronden. 
Met het prijsgeld kan zij haar 

prentenboek compleet maken, 
laten drukken en naar Oeganda 
versturen. Om te winnen is één 
van de voorwaarde dat ze voor 
1 mei zoveel mogelijk ‘likes’ (of 
volgers) op Facebook krijgt. Haar 
Facebook-pagina is eenvoudig 
te vinden onder de zoek term 
‘Prentenboek over AIDS’.

Eerste prijs op Dutch Open
Castricum - De Jazz Dance af-
deling van Dos heeft succesvol 
gedanst tijdens Dutch Open Per-
froming Arts 2014 te Heemstede. 
Met alle selecties en showteam 
Fris kwamen zij uit in de cate-
gorie productions, dat betekent 
groepen van meer dan 25 dan-
sers. 
Bij Dos waren dat er 67. Zij be-

haalde met zijn allen de eer-
ste plaats. Ook bij de duo’s en 
de solisten waren er prijzen eer-
ste werden Amber Croon en Es-
mee Bakker in de categorie duo 
Jazz juniors, tweede werden Ka-
te Stratton en Fabienne Mulder 
in de categorie duo showdance 
juniors, derde werd Esmee Bak-
ker solo Jazz juniors. 

Velsertunnel in 2016 
negen maanden dicht
Regio - De Velsertunnel gaat 
vanaf het voorjaar 2016 ne-
gen maanden helemaal dicht 
wegens een grootschalige re-
novatie. Afsluiting van beide 
tunnelbuizen is nodig vanwe-
ge de veiligheid van wegge-
bruikers en wegwerkers. 

Aanvankelijk ging de wegbe-
heerder uit van een bouwtijd van 
anderhalf jaar. Dit is nu terug-
gebracht tot negen maanden. 
,,Door in beide buizen aan het 
werk te gaan, kan de beschikba-
re bouwtijd zo efficiënt mogelijk 
worden benut”, zegt Rijkswater-
staat-omgevingsmanager Ilkel 

Taner. ,,Zo verloopt het werk dus 
sneller, beter en veiliger.” Rijks-
waterstaat beseft hoe belangrijk 
het is voor de economie van de 
IJmondregio om de bereikbaar-
heid tijdens de renovatie op peil 
te houden. Daarom presenteren 
lokale overheden, ondernemers 
en Rijkswaterstaat deze zomer 
een plan met bereikbaarheids-
maatregelen. De Velsertunnel 
is bijna 60 jaar oud en toe aan 
groot onderhoud. Rijkswater-
staat laat onder meer de door-
rijhoogte van de tunnel vergro-
ten, zodat er minder incidenten 
plaatsvinden met te hoge vracht-
wagens.  

Examenexpositie 
Bonhoeffer bij Sopit

Castricum – Leerlingen van het 
Bonhoeffer College met beelden-
de vorming als examenvak, ex-
poseren hun examenopdracht bij 
Galerie Sopit. De leerlingen zijn 
vrij in de uitwerking van een ge-
kozen thema wat een heel ge-
varieerd totaalbeeld oplevert tij-
dens de eindtentoonstelling: van 
verhalende miniatuursieraden 
van elektriciteitsdraad tot uitbun-
dige mensgrote assemblages en 
objecten van keramiek, hout en 
metaal. Hoewel de heel verschil-
lende benaderingen nu al goed 
zichtbaar zijn, moet er de komen-
de weken nog wel het een en an-
der gebeuren voordat het zover 
is. De feestelijke opening door 
kunstconnaisseur Douwe de 
Jong is op woensdag 7 mei om 
16.30 uur. Daarna is de tentoon-
stelling nog te bezichtigen op 
zondag 11 mei vanaf 13.00 uur 

met muzikale omlijsting van de 
huisband Sopitmachine die een 
mix van Dylan, Cooder en Clap-
ton brengt. Het adres is Anna 
Paulownastraat 22 in Castricum.

Plantenmarkt op Clusius 

Castricum - Het hele schooljaar zijn leerlingen uit de derde klas-
sen Basis van het Clusius College bij het vak Plantenteelt druk be-
zig planten te telen en te kweken voor de jaarlijkse plantenmarkt. 
Op deze plantenmarkt is er veel keuze: eenjarigen, kruiden, vaste 
planten, bloembakken, et cetera. De markt vindt plaats op woens-
dag 23 april van 9.30 tot 15.00 uur. De bekende marktkraam is ook 
op de plantenmarkt aanwezig met Clusiusproducten. De ingang is 
vanwege de verbouwing te vinden aan de Eerste Groenelaan. Zelf 
doos of krat meenemen.
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Musicalgroep maakt sprong 
naar een Broadway-niveau
Castricum – ,,Verfijnd spel, uit-
gebalanceerde belichting, zuive-
re meerstemmige zang, fantasti-
sche groepschoreografieën, per-
fect geluid, schitterende kleding, 
sprekende grime ,geweldige so-
listen en meer dan enthousiast 
ensemble spel hebben de uit-
voering van Beauty and the Be-
ast junior opgetild tot bijna een 
professionele uitvoering. Het pu-
bliek sprak na het zien van de 
voorstelling over Broadway-ni-
veau.” Docent Rolien Eikelen-
boom is zoals te lezen heel en-
thousiast over de uitvoering. Een 
half jaar lang hebben vijftig leer-
lingen uit klas een tot en met vijf 
keihard gewerkt om dit te kun-
nen realiseren. Rolien heeft sa-
men met docent  Mirjam Spij-
ker, Arma Vriend en Sevil Koçak 
het uiterste uit de kinderen we-
ten te halen. ,,Alles klopte, de 

leerlingen bleven vanaf de eer-
ste tot de laatste seconde he-
lemaal in hun spel. Het publiek 
had ogen en oren te kort en keek  
naar een voorstelling wat zich af-
speelde op drie podia. Menig-
een heeft enkele malen even een 
traantje weg moeten pinken. De 
zang kwam recht in het hart bin-
nen. J. P. Thijsse plukt nu al  de 
vruchten van een musicaltradi-
tie van vier jaar maar ook van 
het feit dat groepen leerlingen in 
de onderbouw theatersport vol-
gen. Daarnaast biedt de school 
sinds twee jaar het vak theater 
aan vanaf 4VWO. Enkele hoofd-
rolspeler kwamen uit deze klas-
sen.” JPTeens on stage heeft nu 
vier productie op de planken ge-
zet. ,,Elke keer werd de lat hoger 
gelegd en elke keer werden er 
stappen gemaakt. Deze keer is 
er een sprong gemaakt.”

Mary Zoo en Axemunkee 
zingen in Oude Keuken

Bakkum - Mary Zoo is de ar-
tiestennaam van singer-song-
writer Christine Zufferey. Ze 
heeft al eerder opgetreden in 
Het Oude Theehuys. Zij neemt 
als speciale gast Axemunkee 
mee. Het publiek krijgt sfeer-
volle songs en chansons te ho-

ren, deels Edith Piaf, deels haar 
eigen stevige folksongs. Zater-
dag 19 april in De Oude Keuken 
van 14.00 tot 16.00 uur. De Oude 
Keuken is te vinden op het ter-
rein van Dijk en Duin. Vanaf de 
ingang aan de Zeeweg is de rou-
te duidelijk aangegeven.

Kunst en muziek tussen 
de bollen Vredeburgers
Limmen - Tijdens de Bloemen-
dagen op 26 en 27 april orga-
niseert het gemengd koor De 
Vredeburgers in samenwerking 
met de Stichting Hortus Bulbo-
rum een kunst- en muziekeve-
nement op zaterdag van 11.00 
tot 17.00 uur en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur. Het evene-
ment vindt plaats bij Hortus Bul-
borum, Zuidkerkenlaan 23A in 
Limmen. In de tuin achter ‘Ons 
Huis’ staan kunstenaars die  al-
lerlei kunstvormen laten zien zo-
als sieraden, keramiek, vilt, tas-
sen, beelden en schilderijen. In 
de nieuwe muziektent, het Pieter 
Boschman Paviljoen, is muziek 
te beluisteren. Zaterdag begint 
het festijn met om 11.00 en 12.00 
uur klein ensemble muziekver-
eniging Harmonie Excelsior, om 
13.00 uur de Dixieland Band en 
om 14.00 uur Peter Dekker met 
onder andere een speciaal door 
hem gecomponeerd lied  over 
de ‘Laatste Keer Bloemenda-
gen’ met tekst van Henk Brands-
ma. Zondag van 12.00 tot 13.30 
uur de Harmonie Excelsior, daar-

na Phonation, een zanggroep 
van zeven heren uit Akersloot. 
Om 14.30 uur Spijker Drums uit 
Limmen, om 15.30 uur Gemengd 
koor De Vredeburgers en om 
16.30 uur gaat Peter Dekker op 
herhaling. 
Op het terras en in Ons Huis 
worden koffie, thee en andere 
drankjes met huisgemaakt ge-
bak geserveerd. Er is ook een 
loterij met originele prijzen. De 
opbrengst van al deze activitei-
ten komt ten goede aan het ge-
mengd koor De Vredeburgers 
om in de toekomst mooie con-
certen te kunnen blijven presen-
teren.

Castricum - De landmacht-
dag 2014 vindt woensdag 23 
april plaats. Circa 6.000 militai-
ren kleuren die dag Nederland 
groen om te vertellen, laten zien 
en laten ervaren wat zij voor en 
namens Nederland doen. In Cas-
tricum lopen militairen patrouille 
van school naar school en praten 
met belangstellenden. De mees-
te activiteiten in Noord Holland 
worden gedaan door 10  atres-
bataljon, maar ook de genees-
kundige compagnie en het Ope-
rationeel Ondersteunings Com-
mando Land (OOCL) draagt een 
steentje bij.

Landmachtdag

Castricum - Dinsdag 22 april 
vertelt Gorri van Os over het ont-
staan van het Koninkrijk Ne-
derland in 1813 en hoe zich 
dat daarna heeft ontwikkeld tot 
en met de regeerperiode van 
Beatrix. Ze illustreert dit met ve-
le dia’s en in de pauze verzorgt 
ze een gratis verloting. De lezing 
is van 14.00 tot 16.00 uur in De 
Kern aan de Overtoom en wordt 
georganiseerd door Vrouwen 
Contact Castricum. Niet-leden 
betalen 4,00 euro entree.

Lezing over 
Koningshuis

Koningstocht van Amak
Akersloot - Amak organiseert 
dit jaar een Koningstocht. De 
wandeltocht is op zondag 27 
april. De afstanden zijn 5, 10, 15, 
25 en 40 km. 
De wandelroutes gaan door 
het weiland, polders, bos en 
duin. Naast de routebeschrij-
vingen zijn alle routes met pij-

len uitgezet. Dit jaar is op de 
40 km route een duinkaart ver-
plicht. Startplaats is de hand-
balkantine, tegenover Boschweg 
26, Akersloot. Starttijden: 40 km 
7.00–9.00 uur, 25 km 8.00–10.00 
uur, 15 km 9.00–13.00 uur, 10 
km 10.00–13.00 uur, 5 km 10.00-
15.00 uur. Sluiting 16.30 uur. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 15.30 & 19.00 uur   
vrijdag 21.15 uur   

zaterdag, zondag & maandag 19.00 uur  
dinsdag 14.00 & 21.15 uur 

woensdag 19.00 uur 
The Grand Budapest Hotel

donderdag, vrijdag & zaterdag 19.00 uur   
zondag 16.00 & 19.00 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 19.00 uur   
Toen was geluk heel gewoon 

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 
& maandag 21.15 uur   

dinsdag 14.00 & 21.15 uur   
woensdag 21.15 uur   

Lucia de B.
donderdag 21.15 uur    dinsdag 19.00 uur 

Hartenstraat
donderdag 15.30 uur   

vrijdag 19.00 uur    woensdag 21.15 uur   
Kenau

zaterdag, zondag & maandag 21.15 uur   
12 Years a Slave

vrijdag, zaterdag, zondag & maandag 11.00 uur 
woensdag 16.00 uur 

Tinkerbell (NL) 3D
vrijdag, zaterdag, zondag & maandag 13.30 uur 

Tinkerbell (NL) 2D
vrijdag, zaterdag, zondag 

& maandag 13.30  & 16.00 uur 
woensdag 13.30 uur 
Rio 2 (NL) 3D

woensdag 16.00 uur 
Rio 2 (NL) 2D

vrijdag & zaterdag 11.00  & 16.00 uur 
zondag 11.00 uur 

maandag 11.00  & 16.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

Pim en Pom

Programma 17 april t/m 23 april 2014

The Grand Budapest Hotel
De nieuwe film van regisseur 
Wes Anderson speelt zich af in 
een gerenommeerd Europees 
hotel tussen de Eerste en Twee-
de Wereldoorlog. De film vertelt 
over de avonturen van de legen-
darische conciërge M. Gusta-
ve en Zero Moustafa, de picco-

lo die zijn beste vriend wordt. Het 
verhaal gaat over de diefstal en 
opsporing van een Renaissance 
schilderij van onschatbare waar-
de en de strijd om een aanzien-
lijk familiefortuin, allemaal tegen 
de achtergrond van een drama-
tisch veranderend Europa.

TinkerBell en de Piraten zet 
koers voor het spannendste Dis-
ney Fairies avontuur ooit. 
Zarina is een onbegrepen elf-
je en elfenstof-bewaarder. Wan-
neer ze de belangrijke Blauwe 
Elfenstof uit Pixie Hollow steelt, 
vliegt ze er vandoor om te gaan 
samenwerken met de piraten 
van de Schedelrots. Het is nu 
aan TinkerBell en haar elfen-
vriendjes om een groot avontuur 

TinkerBel en de piraten in 3D
aan te gaan en de elfenstof weer 
terug te brengen. Maar wan-
neer ze achter Zarina aanzitten, 
staat Tinks wereld ineens op zijn 
kop. TinkerBell en haar vriendjes 
merken dat hun speciale talen-
ten omgeruild zijn. 

Het is een race tegen de klok om 
de Blauwe Elfenstof terug te ha-
len en terug naar huis te keren 
om Pixie Hollow te redden.









16 april 201410

Elektrische 
fi ets

PUZZEL MEE EIND APRIL ENPUZZEL MEE EIND APRIL EN WIN!!!
Ter 

waarde van

€ 2099,-

- Versnellingen Shimano Nexus 7
- Remmen Shimano Rollerbrakes
- Verende voorvork en zadelpen

- Accu 360 Wh
- Actieradius tot 80 km*

- Remmen Shimano Rollerbrakes
- Verende voorvork en zadelpenWIN!!!

- Remmen Shimano Rollerbrakes
- Verende voorvork en zadelpen

WIN!!!

Castricum - In de meivakantie 
organiseert Sportservice Kenne-
merland in samenwerking met 
diverse verenigingen weer va-
kantieactiviteiten voor basis-
schoolleerlingen uit Castricum 
en Heemskerk. Op dinsdag 29 
april kunnen de kinderen van 
groep 3 tot en met 8 deelnemen 
aan een sportinstuif in sportcen-
trum De Waterakkers. Alle deel-
nemers ontvangen bovendien 

een kortingskaartje voor zwem-
bad De Waterakkers. Voor de 
kinderen van groep 1 en 2 is er 
een kleuterinstuif in Limmen op 
woensdag 30 april. Andere acti-
viteiten zijn een skeelertocht op 
29 april, het verstopspel op 30 
april, beachvolleybal bij 2Beach 
in Castricum en een turnclinic 
van Toss in Heemskerk beiden 
op 1 mei. Inschrijven via www.
sportservicekennemerland.nl.

Oranjefeest op Koningsdag
Limmen - Op 26 april vanaf 9.00 
uur is er vrijmarkt op het noorde-
lijke gedeelte van het park. Tus-
sen 11.00 en 12.00 uur kan er 
gestart worden met de Konings-
rit van circa vier kilometer. De-
ze puzzeltocht start op de Vuur-
baak. Kinderen tot twaalf jaar 
kunnen zich inschrijven voor de 
wedstrijd ‘de mooist versierde 
kinderfiets’. Omstreeks het mid-
daguur zal er begonnen worden 
met pannenkoeken bakken en 
de limonadekoe is er weer. Van 
12.00 tot 18.00 uur is de bar ge-
opend, die wordt verzorgd door 

Muziekvereniging Excelsior. Van 
12.00 tot 18.00 uur is er mu-
ziek van dj Ivan. En van 14.00 tot 
18.00 uur livemuziek van Poker. 
Dan zijn er ook vele attracties 
voor de jeugd. Circa 16.00 uur de 
prijsuitreiking van de Koningsrit. 
en mooist versierde kinderfiets. 

Het is vijftig jaar geleden dat het 
Oranjefeest voor het eerst werd 
gevierd en dit is dus een jubile-
umjaar. De organisatie is op zoek 
naar alle mensen die door de ja-
ren heen lid zijn geweest van het 
Oranjecomité. 

Pasen en Koningsdag
vieren in De Vriendschap

Akersloot – Pasen is pas com-
pleet met live-muziek op eerste 
paasdag in De Vriendschap en 
dit jaar is dat met Memphis. De 
formule is simpel; muziek uit de 
jaren ‘60 en ‘70, aangevuld met 
hedendaagse muziek. Dj Squad 
zet de Koningsnacht op zijn kop. 
Drie jonge dj’s met een eigen 
stijl; dj Baba zweept het publiek 
op met Hollandse meezingers 
tot de nieuwste housenummers. 

Double Q draait van lounge tot 
technobeats, dj Cean house en 
deephouse. Het gastoptreden is 
in handen van dj Swift. 

Zaterdag 26 april wordt een gro-
te konings-klaverjasdrive ge-
houden. Iedereen is welkom. De 
aanvangstijd is 19.30 uur en men 
kan zich opgeven via tel.: 0251-
312866. Natuurlijk zijn er mooie 
prijzen te winnen.

Rommelmarkt, spelletjes 
en muziek op Koningsdag
Bakkum – Koningsdag begint 
in Bakkum al vroeg met de rom-
melmarkt die al jaren druk be-
zocht wordt door jong en oud. Ie-
dereen die tweedehands spullen 
te verkopen heeft kan een plekje 
zoeken op de vrijmarkt. Voor de 
kleintjes is er een springkussen 
en een draaimolen en er worden 
spelletjes georganiseerd. Bij Ho-
tel Borst begint het feest op het 

buitenpodium om 11.00 uur met 
de rockabillyband de Barnbees 
tot 15.00 uur. Dan stapt rock ‘n 
rollband Eightball Boppers het 
podium op.  Mensen die om 
commerciële redenen op de vrij-
markt willen staan, kunnen con-
tact opnemen via tel.: 06-1272 
4400. Zonder toestemming is 
deelnemen op commerciële ba-
sis niet mogelijk .

Paasdienst
Limmen - De paasdienst in de 
protestantse kerk belooft fees-
telijk te worden. Een koperen-
semble van Excelsior verleent 
muzikale medewerking aan de-
ze dienst. In de dienst is het the-
ma ‘Christus alleene is de deure 
ten leven’ Het thema is ontleend 
aan de gevelsteen van de kerk 
van de zuiderburen van Limmen, 
namelijk de protestantse kerk in 
Uitgeest. Er worden verschillen-
de verhalen uit de Bijbel gelezen, 
waarin een deur of een deurpost 
een rol speelt en hier zijn paas-
liederen bij gezocht. Aan het ein-
de van de dienst gaat de deur 
die uitkomt op de begraafplaats 
open. Er is een pad naar het veld 
achter de kerk en achter de be-
graafplaats. Achter de kerk zal 
het slotgezang klinken. Eerste 
paasdag 20 april om 10.00 uur 
aan de Zuidkerkenlaan.

Regio - Op zondag 27 april gaan 
de leden van club Stapmaatjes 
tussen de 30 en 55 jaar fietsen 
langs de Limmer bloemenmoza-
ieken. Daarna naar Egmond aan 
Zee voor een strandwandeling. 
Iedereen kan vrijblijvend lid wor-
den, zie www.stapmaatjes.nl.

Fietsen met de 
Stapmaatjes

Paaseieren zoeken 
en prijzen winnen

Castricum - Initiatiefnemer is 
Simone Veldt-Bakker en zij 
organiseert namens de win-
keliersvereniging een actie 
waarbij heel veel veel paas-
eieren worden verstopt. Za-
terdag 19 april worden pre-
cies 184 eieren verstopt en 
jong en oud kan gaan zoe-
ken. 

Op die dag worden op Face-
book Paasei Castricum tips ge-
geven vanaf 8.30 uur. Er lig-
gen een heleboel leuke prijzen 
klaar bij Lijstenmakerij Ida Bak-
ker, die worden aangeboden 
door de winkeliers van Castri-
cum. Denk dan aan een nachtje 
slapen met ontbijt bij Hotel Het 
Oude Raadhuis, een hoofdkus-
sen van Piet Post, een sjaal van 
Britt Mode en chocoladeprijsjes 
van De Roset, een tas van Hurk-
mans Schoenen, een zonnebril 
van Bossinade en cadeaubon-
nen van diverse winkels. Simo-
ne: ,,De actie is bedoeld voor al-
le leeftijden, maar natuurlijk het 

allerleukste om te gaan zoeken 
met kinderen. Inleveren van de 
eieren kan zaterdag tussen 9.30 
en 16.00 uur bij Lijstenmakerij 
Ida Bakker, Dorpsstraat 102 en 
er geldt een maximum van twee 
eieren per persoon. Dit jaar ha-
ken de winkeliers van Akersloot 
aan bij deze actie, hierover kun-
nen Akersloters meer informatie 
vinden in het Witte Blaadje.

Castricum - Tijdens de Vites-
se’22 clubveiling is 36.000 eu-
ro bijeengebracht; een geweldig 
resultaat waar iedereen binnen 

Vitese’22 trots op is. Het aanbod 
van de kavels was ook dit jaar 
weer groot en zeer gevarieerd en 
viel in de smaak van het publiek. 

Veiling levert 36.000 euro op!

www. .nl

www. .nl



        Bridgenieuws
Uitgeest - Als je zo de scores 
bekijkt lijkt het erop dat in al-
le lijnen de eindspurt is ingezet. 
We speelden de een-na-laatste 
competitieavond van dit seizoen 
en de scores hoog in de 60 wa-
ren niet van de lucht. In de E-lijn 
zien wij Will Griffith-Ronald Klein 
die de magische grens van 70% 
benaderen. In de A-lijn helpen 
wijzelf Klaas de Groot-Peter Kos-
sen aan een topscore en in de D-
lijn zien wij dehoogste score van 
de avond, ruim 67%, voor Alyne 
en Han Dumas. Zo’n score haal 
je niet elke avond!
In deze kolommen heb ik al eer-
der betoogd dat je om zo’n ho-
ge score te halen a) zelf vrijwel 
alles goed moet doen; en b) ge-
luk moet hebben, de tegenstan-
ders moeten je wel een handje 
helpen.
Wij behoorden tot de spelers 
die onder categorie b) vielen: 
wij hebben flnk geofferd aan 
de score van meer dan 67% van 
Klaas en Peter. Wij speelden de 
eerste tafel tegen die gasten en 
toen wij, het was onze eerste ta-
fel, na vier spellen naar de vol-
gende tafel gingen dachten wij 
nog: ‘mmmm, gemiddeld tafel-
tje, of beter!’
Nadat de kruitdampen waren 
opgetrokken, na zes rondes, een 
bar-sessie en een fietstocht naar 
huis, het was inmiddels ruim na 
twaalf uur en de scores waren 
reeds ingelezen, bleek dat wij 
precies 25% hadden gescoord. 
En zij dus 75%. Hoe kan dat dan, 
vroegen wij ons zelf af? Geluk-
kig kunnen wij de scores en de 
spelverdelingen terugzien op de 
website en daaruit trekken wij 
de volgende conclusie. Als je 
een dooie vier-harten speelt te-
gen Klaas en Peter, dan scoor je 
gewoon 50%, net als de rest van 
het veld, maar als je in een SA-
deelscore belandt en de man-

nen spelen dat tegen, dan moet 
je van goeden huize komen om 
méér te halen dan de rest van het 
veld. De mannen geven namelijk 
geen slagje cadeau en ook als 
je de technisch juiste speelwijze 
hebt toegepast, blijkt dat ande-
ren in de lijn baat hebben gehad 
bij slippertjes van de tegenpartij. 
Wij niet, dus! We gunnen ze het 
van harte, maar, om met Bach te 
spreken: Wir setzen uns mit trä-
nen nieder. (Paul Wijte)

De uitslagen:
A-lijn: 1 Klaas de Groot-Pe-
ter Kossen 67,01%, 2 Marléne 
Heijne-Henk Jonker 59,72%, 3 

Evelien Huising-Ria Weel 57,64%. 
B-lijn: 1 Guurtje Brakenhoff-
Ton Brakenhoff 63,02%, 2 Auke 
Hulshof-Gonny Hulshof 55,73%, 
3 Riet Schafgans-Leo Tromp 
51,04%. 
C-lijn: 1 Nelleke vd Kraats-Joke 
Mooy 63,89%, 2 Dick Hendrikse-
Jac Sintenie 59,38%, 3 Ans An-
dringa-Ria de Wildt 55,56%. 
D-lijn: 1 Alyne Dumas-Han Du-
mas 67,71%, 2 Jan vd Booren-
Eddy Jansen 64,58%, 3 Riet Bal-
ster-Evert Rozemeijer 58,33%. 
E-lijn: 1 Will Griffith-Ronald 
Klein 66,25%, 2 Wies de Wit-An-
nie Nijman 61,25%, 3 Tineke de 
Groot-Constance Dirks 55,21%. 

FC Uitgeest G2 speelt 
in stadion FC Volendam
Uitgeest - Zondag was de G2 
van FC Uitgeest uitgenodigd 
voor een voetbaltoernooi in het 
FC Volendam stadion. Deze mid-
dag was goed georganiseerd 
door Dennis Reus als afstudeer-
opdracht  “sport en beweging” 
voor zijn CIOS-opleiding. Reus  
is ook techniektrainer van FC 
Volendam. Hij werd hierbij geas-
sisteerd door de spelers van de 
C2 van de FC Volendam jeugd-
opleiding.

Na de ontvangst en de opening 
door een bestuurslid van Volen-
dam werden er 9 rondes van 15 
minuten gespeeld. Deelnemen-
de teams waren HBC, HOSV, 
Only Friends, WMC, Berdos, Ro-
da ’23, KGB, Zwaluwen ’30 en FC 
Uitgeest. Op het speelveld had 
men 4 velden gecreëerd waarop 
de wedstrijden werden gespeeld. 

Helaas speelde de G2 maar één 
wedstrijd gelijk, maar eigenlijk 
ging het ook niet om het resul-
taat. Opzet was dat de jeugdspe-
lers van Volendam leren omgaan 
met spelers met een beperking. 
Reus had vooraf een voorlich-
tingsdag voor de spelers van FC 
Volendam gehouden, waarin de 
beperkingen van de spelers aan 
bod kwamen maar nog belang-
rijker: de omgangtips. 

Onze spelers van de G2 hadden 
Cerillio als leider. Cerillio was 
trouwens enorm handig met een 
bal! De jongens hebben enorm 
genoten, het was een hele bele-
venis om in het stadion van Vo-
lendam te mogen spelen. 

Al met al een zeer geslaagde 
dag  waaraan iedereen veel ple-
zier heeft beleefd!

FC Uitgeest E9 kampioen!
Uitgeest - Zaterdag is de E9 van FC Uitgeest ongesla-
gen kampioen geworden. De enig overgebleven concur-
rent voor de titel, Kolping Boys uit Alkmaar, werd op eigen 
veld met 4-1 verslagen. Op de foto is het kampioensteam 
te zien. Achter van links naar rechts Gertjan Teeling, Stefan 
Sutterland, Jasper Bakker, trainer/coach Guus Otten, Mi-
lan Otten en Daan Paap. Op de voorgrond Jesse Kuik, Sjors 
Maas en Roy Zonneveld.

VOORDEEL

   

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

DIT IS OP Z’N PAASBEST….!! 

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

Wij wensen u een Vrolijk Pasen !
*Handgemaakte Chocolade Paaseieren, en geen ei is hetzelfde !*

Oudhollandse 
Rozijnen-, 
Naturel- en 
Moscovische 
Tulband

Luxe 
opgemaakt 
Spijsbrood 
met amandel 
of kaneel

Met onze verrukkelijke Paasspecialiteiten,
heeft u een extra feestelijke Paastafel !

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

www.wereldwinkelheemskerk.nl

Pasen: een ei hoort erbij!
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wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Kinderfeestjes bij De 
Oude Knegt groot succes
Akersloot - De verjaardags-
partijtjes voor schoolkinde-
ren in molen De Oude Knegt in 
Akersloot zijn een groot succes. 
De molenaars Joop van Vliet uit 
Egmond aan den Hoef en Ella ter 
Heide uit Castricum zijn verrast 
door het enthousiasme van jon-
gens en meisjes, die met veel in-
teresse de rondleiding volgen.
Na een proefperiode en evalua-
tie is besloten met de organisa-
tie van de speciale kinderfeest-
jes door te gaan. De wachtlijst is 
inmiddels weggewerkt, dus ou-
ders kunnen weer een woens-
dagmiddag reserveren om hun 
jarige kinderen met hun vriend-
jes en vriendinnetjes een onver-
getelijke middag te bezorgen.  
,,We hebben alleen maar leuke 
reacties gehad’, vertelt Ella. ,,Ook 
zelf wij hebben er veel plezier in’’, 

vult Joop haar aan. ,,Je krijgt de 
meest onverwachte vragen. Ze 
zijn echt geïnteresseerd.’’  
De kinderfeestjes zijn leuk en 
actief, maar bovendien erg leer-
zaam. Veel jeugd heeft geen idee 
hoe een korenmolen werkt. Dat 
wordt nu op een speelse ma-
nier uitgelegd. Het verband tus-
sen graan, meel en brood is ook 
vaak onbekend. Het wordt pas 
echt een feest als ze zelf met de 
handsteen graan gaan malen en 
we van het meel beslag maken 
en pannenkoeken gaan bakken.

De kinderfeesten zijn bedoeld 
voor schooljeugd van 6 tot 12 
jaar. De prijs is 7,50 euro per kind. 
De opbrengst komt ten goede 
aan de molen. Verdere bijzon-
derheden en boeken kan via de 
website: www.oudeknegt.nl.

Kinderen helpen bij het in de wind zetten van de molen

Opzwepende Braziliaanse 
muziek in De Zwaan 
Uitgeest - Zaterdagavond 19 
april is in de Zwaan te Uitgeest 
heerlijk swingende Braziliaanse 
muziek te beluisteren. De mu-

ziekgroep Carinhoso benadert 
de Braziliaanse muziek op een 
intieme, liefdevolle manier, waar-
bij zij zich richten op het akoesti-

sche repertoire van de swingen-
de samba en bossa nova tot de 
mooie melodieën van de samba 
canção.
Er worden nummers vertolkt van 
de grootste legendes uit de Bra-
ziliaanse muziek, zoals Anto-
nio Carlos Jobim, Sergio Men-
des, Elis Regina, Gal Costa, Ta-
nia Maria en vele anderen. Dit 
wordt aangevuld met repertoi-
re uit andere Zuid-Amerikaan-
se landen. De band (met gast-
zangeres Bodhi Sykora) is intiem 
en subtiel, mooie meerstemmige 
vocale arrangementen met per-
cussie en gitaar, maar ook ener-
gieke ritmes die uitnodigen tot 
dansen en waarmee zij de sfeer 
oproepen van een zwoele avond 
in Rio! 
Aanvang van dit uniek concert is 
dit maal om 21.00 uur en duurt 
circa 2 uur. Het adres van de 
Zwaan is Middelweg 5 te Uit-
geest en de toegangsprijs is � 
12,50, Vrienden van de Zwaan 
Cultureel krijgen � 2.50 kor-
ting. Kaartverkoop via boekhan-
del Schuyt te Uitgeest of aan de 
zaal, of via online reservering. 
Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel (www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl).

Zeilevenement voor 
gehandicapte kinderen
IJmond - Net als vorige jaren 
organiseert Pro Kids IJmond een 
zeiltocht voor jong gehandicap-
te kinderen. Op 14 en 15 juni 
wordt vanuit Enkhuizen het IJs-
selmeer bevaren. Gevaren wordt 
met het prachtige, geheel ver-
bouwde en aangepaste, zeil-
schip “De Vrijheid”. Er is nu meer 
ruimte, vooral ook voor daggas-
ten. Er gaan 34 kinderen mee die 
ook de nacht op het schip zul-
len doorbrengen. Overdag kun-
nen ook 30 broertjes en zusjes of 
vriendjes mee. De begeleiding is 
in handen van professionals. Pro 
Kids IJmond zorgt voor de koks 
en het helpen van de kinderen 
bij het hijsen van de zeilen. 

De tocht wordt betaald door 
de ambassadeurs van Pro Kids 
IJmond. Aanmelden kan door 
een e-mail te sturen naar info@
prokidsijmond.nl.

Pro Kids IJmond is een zelfstan-
dige serviceclub, waarvan de ba-
sis al in 1993 is gelegd. Het is 
een club waarvan de leden zich 
dienstbaar willen maken aan de 
gemeenschap en in het bijzon-
der aan de jeugd in de regio. 
Het doel van de vereniging is het 
in de praktijk brengen van de re-
gel: behandel je medemens zo-
als jezelf behandeld wilt worden. 
Het doel is vooral de jeugd in 
de IJmond, die dat nodig heeft, 
te ondersteunen. Daarbij ste-
ken de leden zoveel mogelijk 
zelf de handen uit de mouwen. 
De kennis en vaardigheden van 
de leden worden daarbij ingezet, 
evenals hun netwerken. De gel-
den voor goede doelen worden 
door een stichting beheerd.
Meer weten en contact? Kijk op 
www.prokidsijmond.nl Contact 
via info@prokidsijmond.nl of op 
twitter via @ProKidsIJmond.

Uitgeest - Op Tweede paasdag, 
zondag 21 april, organiseert IVN 
Afdeling Midden Kennemerland 
een fi etsexcursie om De Krom-
menieër Woudpolder. Deze pol-
der ligt op NAP -1,25 meter en 
behoort tot een van rijkste wei-
devogelgebieden. Al fi etsend 
rondom dit prachtige veenwei-
degebied met zijn uitgebreide 
slotenpatroon en mix van land-
bouw- en natuurgebied gaat u 
samen met de natuurgids kijken 
naar de verschillende weidevo-
gels als kievit, grutto en scholek-
ster. Tevens is er aandacht voor 
de andere grotere en hele kleine 
bewoners, de kleurrijke beplan-
ting en de geschiedenis van dit 
gebied.
Er wordt verzameld om 8.30 uur 
op de parkeerplaats van Recre-
atieterrein Zwaansmeer aan de 
Lagendijk in Uitgeest. U kunt op 
de fi ets komen of hier uw auto 
parkeren en uw fi ets van de dra-
ger afhalen. 
Zorg voor onopvallende, warme, 
(geluidsloze) kleding. Het is han-
dig om een verrekijker mee te 
nemen. De route is ongeveer 9,5 
kilometer lang, een aardig fi ets-
tochtje en daarom wordt aange-
raden om jonge kinderen mee te 
nemen in een kinderzitje. 

De excursie start om 8.45 uur en 
we verwachten rond 11.00 uur 
weer terug te zijn. Aanmelden 
kan via  email excursieivnmk@
gmail.com onder vermelding van 
uw naam, aantal personen en te-
lefoonnummer. De kosten zijn 
3,50 per persoon.  

Fietsen naar de 
Krommenieër 
Woudpolder



Uitgeest - Deze maand fo-
to 23854 uit de beeldbank van 
de Vereniging Oud Uitgeest van 
precies vijftig jaar geleden. Het is 
een groep welpen (tegenwoor-
dig zeggen we scouting) die on-
derdeel was van de katholieke  
jeugdbeweging. U ziet de wel-
pen op deze foto met hun leid-
sters.  De verkennerij was onder-
gebracht in het Baefgenhuis dat 
stond tussen de RK kerk en de 
Jozefschool. Het pand is in de ja-
ren zestig afgebroken.  

Van links naar rechts op de ach-
terste rij: Truus Nielen, Cor Vree-
burg, Riet Tromp met voor haar 
Jaap van der Eng, Theo Betjes, 
Marcel van Goethem, Nico Ur-
sem (of Kees Zijp),  ??  ,  …..  
Winter en Riet van Duin. Tus-
senrij:  Nico Brandjes, Wijnand 
Krom,  ??  , Bert Groen en Wim 
Dubelaar.
Voorste rij: Jaap Kloes, Paul Wij-
te, Theo Mijnen,   ??  en Jan Win-
ter.
De meeste namen zijn bekend 
zoals u ziet. Wie lost de vraagte-
kens op? Heeft u de ontbreken-
de namen? 

Wie is wie?
Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest 

een foto uit haar databank in deze rubriek

Uw reactie kunt u kwijt op www.
ouduitgeest.nl bij ‘Wie is wie’. 

Hier kunt u de foto ook nog op 
uw scherm verder bekijken. Op 
de beeldbank staat deze foto 
met nummers bij de personen. 
Ook vindt u daar een reactiefor-
mulier of u kunt bellen met Her-
man Tervoort, 313196 of Greet 
Enkt-Mors, 311800.
Op de beeldbank is ook de foto 
die links staat afgedrukt te vin-
den van het Baefjeshuis (21698) 
waarbij op de achtergrond de 
voormalige Jozefschool zicht-
baar is.

Heeft u ook foto’s waarvan u 
denkt dat ze voor onze vereni-
ging interessant zijn, dan houdt 
de vereniging Oud Uitgeest zich 
graag aanbevolen. Neem in dat 
geval contact met hen op. 

Ook Palmpasenstokken 
in de Protestantse Kerk
Uitgeest - Op zondag 13 april 
was het Palmpasen en een druk-
te van belang in het Jeugdhuis 
van de Protestantse Kerk in Uit-
geest. De nog kale Palmpasen-
stokken lagen klaar. En 16 kin-
deren zaten klaar om daar ver-
andering in te brengen.
De meeste stokken waren voor-
zien van lint, maar er waren ook 
een aantal kale stokken. Die 
werden eerst versierd met crêpe-
papier. Daarna begon het versie-
ren met lekkernijen. In het mid-
den stond de grote Palmpasen-
stok van het Paasproject. In de-
ze grote stok zat een groen takje, 
een slinger van poppetjes, mun-
ten en een haan. In de kleine 
Palmpasenstokken kwamen de-
ze zaken ook: een groen takjes, 
een slinger van chipjes, een zak-
je met muntdropjes en natuurlijk 
een broodhaantje. Ter versiering 
zaten er ook nog spekjes, drop-
sleutels en een lolly aan. En wie 
tijd had maakte er nog slingers 

van crêpepapier aan.
De grote kinderen hielpen de 
kleintjes, al moest een enkeling 
er wel aan herinnerd worden om 
ook eens aan haar eigen stok te 
beginnen. Gelukkig waren er ook 
nog een lading moeders, een va-
der en twee meiden om te hel-
pen. Bedankt allemaal!
Maar waar stonden al die za-
ken aan de Palmpasenstok ook 
alweer voor? Het kruis doet ons 
denken aan het lijdensverhaal 
van Jezus. Het groene takje aan 
zijn intocht in Jeruzalem waarbij 
met Palmtakken gezwaaid werd. 
De munten herinneren aan de 
geldwisselaars in de tempel en 
de slinger aan de mensen die 
riepen “kruisig hem”.

In optocht brachten de kinderen 
de stokken de kerk binnen, waar 
een vrolijk muziekje opstond. 
Wat een prachtig gezicht voor in 
de kerk! De kinderen kregen een 
welverdiend applaus!

Beloond voor trouwe dienst
Uitgeest - Met een gezellig samenzijn heeft het bestuur van KWF 
Kankerbestrijding afdeling Uitgeest afscheid genomen van Karin 
Schötker. Voor de 25 jaar waarin zij in het bestuur diverse taken heeft 
verricht, is zij door het KWF onderscheiden met de Zilveren Krab, die 
werd opgespeld door de plaatselijke voorzitter Lyda Koerten.

Uitgeest - De eerste downhill 
wedstrijd van het seizoen stond 
dit weekend gepland voor de 
mointainbikers van Team Fiets-
shop Uitgeest. Het bleek een 
heftige afdaling met een aan-
tal sprongen en stenenpartijen. 
Aan het einde van het parkoers 
moest steil omlaag een sprong 
worden gemaakt en vervolgens 
moesten de bikers een tijdelijk 
gemaakte brug over naar de fi-
nish.
Ook voor echt ervaren rijders en 
rijdsters was dit parcours zeer 
zwaar, zou blijken. Vijf zware on-
gevallen vonden plaats en diver-
se rijders moesten worden afge-
voerd naar het ziekenhuis waar-
van één met een gebroken kaak 
en schouder, geklapte long en 
miltschade. 

De wedstrijd werd stil gelegd 
door de politie en moest worden 
aangepast.

Roos op de Beeck van Team 
Fietsshop Uitgeest wilde goed 
presteren maar wel met in het 
achterhoofd dat het jaar nog 
lang is, dus toch iets voorzichtig 
naar beneden.
Je mag één kwalificatie run rij-
den, die bepaalt je startpositie, 
en dan daarna start meteen je 
wedstrijdrun. En bij grote wed-
strijden rijd je nog een run en 
dan telt de beste tijd van de twee 
gereden runs.

Roos moest tegen meer erva-
ren dames rijden maar wist zich 
er prima tussen te worstelen met 
een vierde plaats.
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wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

FC Uitgeest D3 kampioen!
Uitgeest - Zaterdag is FC Uit-
geest D3 overtuigend voorjaars-
kampioen geworden. Nadat vori-
ge week eerst al naaste concur-
rent FC Castricum D3, van wie 
eerder met 1-2 was verloren, van 
zich af was geschud door met 
een afgetekende 0-5 te winnen, 
werd zaterdag Vrone D2 aan de 
zegekar gebonden. Met maar 
liefst 6-0 werden de jongens uit 
St Pancras weer naar huis ge-
stuurd.
De D3 mocht de kampioens-
wedstrijd op het A-veld spelen 
en er stonden ook aardig wat 
toeschouwers langs de lijn. Een 
klein beetje zenuwachtig begon-
nen de jongens aan de wedstrijd, 
maar al snel werd duidelijk dat 
Uitgeest de betere ploeg was. 
De D3 begon in de inmiddels 
vertrouwde opstelling. Kasper 
als sluitpost op de goal, die van-
daag ook weer zijn doel schoon 
wist te houden. De voorhoede 
met de altijd scorende Stijn in de 
spits, bijgestaan door de soms 
onnavolgbare Thomas op de lin-
kerflank en Roel met zijn kapbe-
wegingen ala Wiel Curver, op de 
rechterkant. Het sterke midden-
veld met de hardwerkende Fe-
lipe op links, Jarno als creatie-
ve middenvelder met een goe-
de steekpass, de onverzettelij-
ke Alex als controleur en Dani 
als allrounder (kan ook rechts-
voor of back) op rechts. De so-
lide achterhoede onder aanvoe-
ring van Thijs die zich dit seizoen 
ontpopte tot een betrouwbare 
laatste man met voor zich de kui-
ten buitende Kitho die elke spits 
een lastige wedstrijd bezorgde. 

De backposities waren de vas-
te plekken van Kick en Noah, 
waarbij elke aanvaller Kick wel 
drie keer tegenkwam als hij er 
langs wilde en Noah met zijn fy-
siek een vaak onneembare ves-
ting was, waarbij de tegenstan-
der soms met bal en al over de 
zijlijn werd gewerkt. 

Na een klein kwartier spelen 
opende topscorer Stijn de sco-
re, 1-0. Na 20 minuten spelen 
verdubbelde Thomas de score 
en niet veel later wist Stijn met 
zijn tweede treffer de 3-0 aan 
te tekenen. Toen Dani vlak voor 
rust ook nog de 4-0 binnen wist 
te schieten kon het kampioen-
schap de D3 niet meer ontgaan. 
De tweede helft was dan ook 
een formaliteit waarbij Uitgeest 
het beste van spel bleef houden 
en Stijn met zijn derde goal van 
de middag de 5-0 in de touwen 
schoot en Roel ook weer zijn 
goaltje meepikte om zo de eind-
stand op 6-0 te brengen. Een 
overtuigende zege en een ver-
diend kampioenschap. Het feest 
kon beginnen met (alcoholvrije) 
champagne, een trofee, met kle-
ren aan onder douche waarbij 
ook coach Ed van der Pol zijn 
kleren niet droog wist te hou-
den. Uiteindelijk afgesloten met 
een lekker patatje van de club, 
waarvoor dank! Er volgt in mei 
nog 1 wedstrijd tegen het stug-
ge Zeevogels D2, maar die wed-
strijd kan onbevangen gespeeld 
worden, waarbij de D3 kan laten 
zien een waardig kampioen te 
zijn. Daarna volgen nog de toer-
nooien. Jongens, gefeliciteerd!

Achterste rij van links naar rechts Chris Leverve (trainer), Alex van der 
Pol, Kasper Stoops, Roel de Jeu, Ed van der Pol (Coach), Noah Sa-
jet, Stijn Hazevoet, Jarno Ruiter. Voorste rij van links naar rechts Feli-
pe Douwma, Kick Castricum, Dani Leyen, Kitho de Haan en Thijs Vaal-
burg. Liggend: Thomas van der Zon

Dog 1 verslaat grote 
concurrent Eemnes

Uitgeest - Het eerste zondags 
herenteam van De Dog heeft 
zondag een belangrijke over-
winning geboekt in en op het 
vooraf sterk geachte Eemnes 1.
De kleine blessures bij Mar-
co Zoeteman en Menno Kuik 
waren verholpen en dat was te 
merken ook.
Marco startte als eerste man te-
gen een veel oudere tegenstan-
der die bij de veteranen een ver-
dienstelijke 20 ste plek van Ne-
derland inneemt. Deze was dan 
ook zo vast als een huis en had 

al jaren niet verloren in compe-
titieverband, maar had de pech 
dat Marco ook aardig vast is. 
Met zeer degelijk tennis won 
Marco met liefst 6-1 6-1
Tweede man Jeroen Duinmaijer 
begon als gewoonlijk zeer ner-
veus, speelde meer tegen zich-
zelf dan de tegenstander maar 
kwam na verlies in de eerste 
set zeer sterk terug. Jeroen nam 
het initiatief volledig over en liet 
in de tweede en derde set zien 
over echt geweldige wilskracht 
te beschikken. Uitslag 4-6 6-1 

7-5  
Derde man Mark Bonekamp 
speelde net als vorige week een 
hele slimme partij door continu 
service volley te spelen. Zijn te-
genstander wist daar geen raad 
mee en werd totaal overlopen. 
Uitslag 6-2 6-3 in het voordeel 
van Mark.
Vierde man Robin van Rijssel 
had het lastig. De tegenstander 
van Robin had werkelijk alle bal-
len, had een ijzersterke conditie 
en ook nog een geweldige ser-
vice. In de eerste set kwam Robin 
er dan ook nauwelijks aan te pas 
maar in de tweede set rechtte 
Robin zijn rug en kwam hij sterk 
terug. Helaas ging het kaarsje in 
de derde set langzaam uit en kon 
Robin de partij er net niet uitsle-
pen. Uitslag 2-6 6-2 5-7
Tussenstand na de enkels dus 
3-1 in het voordeel van de Dog.
Als eerste dubbelkoppel gingen 
Mark en Marco de baan op. Bei-
de waren niet echt in de vorm die 
ze in de enkelspelen wel hadden, 
maar na winst in de eerste set en 
een aantal setpunten in de twee-
de set overleefd te hebben werd 
de tweede set na een tiebreak 
toch uit het vuur gesleept. Uit-
slag 6-3 7-6
Het tweede koppel, bestaande 
uit Don van der Kleij en Menno 
Kuik maakte er een waar spek-
takel van. Met prachtig volley 
spel aan beide kanten werd de 
wedstrijd echt een lust om naar 
te kijken. Menno en Don voch-
ten zich uit geslagen positie te-
rug en wonnen na een zenuw-
slopende tiebreak uiteindelijk de 
derde set. Uitslag 6-7 7-5 7-6.
Totaal uitslag 5-1 voor de Dog 
en prima zaken gedaan voor de 
ranglijst. Volgende week volgt 
De Zes Wielen uit Alkmaar. 

Uitgeest - Het lange en stil-
le winterseizoen zit er weer op 
voor de duivenmelkers, de dui-
ven zijn weer tot rust gekomen 
en we zijn weer gestart met de 
wedvluchten voor de oude dui-
ven. Na de hervatting van de da-
gelijkse trainingen en het lappen 
(zelf een eindje wegbrengen)  
van de duiven was vorige week 
de eerste en enige opleervlucht 
met de grote wagen. Dus ieder-
een stond weer op scherp voor 
de eerste officiële vlucht van 
het nieuwe duivenseizoen. Voor 
fondmannen (boven 500km) is 
dat een relaxte start om je dui-
ven inspelen, voor de vitesse/
midfondmannen weer spannend 
hoe zijn duiven de winter en de 
voorjaar trainingen zijn door ge-
komen. Dit jaar wederom uitko-

mend in het Rayon B. (Kenne-
merland)van de afdeling Noord-
Holland was het afwachten hoe 
zo’n eerste wedvlucht weer ver-
loopt. 

Ook dit jaar weer een algehele 
lossing in één groep van de ge-
hele afdeling Noord-Holland. Dit 
houdt in dat alle duiven in zijn 
geheel (plm. 17.294 duiven) in 
één keer los gaan. 

Voor de eerste Vitesse-vlucht 
stond het Belgische Meer ge-
pland met een afstand van 114 
km. Aantal deelnemers was 12 
met 256 duiven. Met een mati-
ge west-zuid-westen wind wer-
den de duiven gelost om 10.45 
uur en melden de snelste duif 
zich om 12.07.46 uur. De eerste 

       Zo vlogen de duiven 
overwinnaar van dit seizoen in 
de vereniging was geen outsi-
der maar een van de favorieten 
voor het Vitessekampioenschap. 
Het werd de Akersloter Combi-
natie Kerssens-Krom die de eer-
ste vlucht excelleerde met een 
eerste en tweede plaats. Hun 
duif maakte een snelheid van 
1445,070 mtr per minuut, ruim 
86 km per uur. Uitslag 1e wed-
vlucht Oude Duiven Vitesse op 
zaterdag 11 april van de eerste 5 
deelnemers luidt als volgt: Comb. 
Kerssens-Krom: 1-2-19-20-22, 
Gert Twaalfhoven: 3-4-15-30-31, 
Frank Rodenburg: 5-9-33-34-40, 
Dirk de Bruin: 6-7-16-17, Dutch 
Day Flyers: 8-44. De attractie-
prijs van deze week geschonken 
door Wim van Tol, gaat naar de 
Comb. Kerssens-Krom, evenals 
de taartbon welke goed is voor 
een 50e plaats in de uitslag. De 
overwinning van de Comb. Kers-
sens-Krom in de vereniging was 
tevens goed voor een 41e plaats 
in het Rayon B tegen 134 deel-
nemers met 2923 duiven. (Hein 
Berkhout)
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Vanaf heden ook Autoglaz
Martijn Kooijman biedt 

ook autoruitschadeherstel
Castricum – De jonge autoruit-
schadeketen Autoglaz en de on-
afhankelijke banden- en velgen-
specialist Profile Tyrecenter ko-
men gezamenlijk met de nieuwe 
formule ‘Sterpunt’ voor de snelle 
reparatie van een ster in de voor-
ruit. Consumenten kunnen nu 
ook bij Profile Tyrecenter Martijn 
Kooijman terecht voor professio-
neel ruitschadeherstel. De vesti-
ging op de Oude Haarlemmer-
weg 77a is voortaan één van de-
ze ‘Sterpunten’.  

Directeur Martijn Kooijman: 
,,De ruitschadeherstel markt is 
een interessante markt die vol-
op in beweging is en waar veel 
kansen liggen. Wij kunnen onze 
klanten nu een breder service-
pakket bieden; one-stop-shop-
ping is daarmee nog meer een 
feit geworden. Omdat wij al veel 
auto’s binnenkrijgen voor ban-
den en auto-onderhoud, kunnen 
we direct de ruiten van de auto’s 
controleren en eventuele sterre-
tjes in ruiten traceren. Dat voor-

komt ergere schade aan ruiten 
door bijvoorbeeld doorscheuren 
van een sterretje. We kunnen on-
ze klanten daarmee dus nog vei-
liger de weg op sturen en behoe-
den voor onnodige extra kosten. 
Onze medewerkers hebben al ja-
renlange ervaring in schadeher-
stel en vervanging en zijn klaar 
om de beste ruitreparatieservice 
te bieden. Daarnaast hebben we 
de meest moderne apparatuur 
om sterretjes in autoruiten te re-
pareren, ongeacht merk of ty-
pe auto. Als er overgegaan moet 
worden tot volledige vervan-
ging van de autoruit, dan rege-
len wij dit ook snel. Behalve ruit-
herstel hebben we een compleet 
ingerichte schadeherstelafdeling 
waar iedereen terecht kan met 
alle merken auto’s voor  kleine 
of grote schades.” Medewerkers 
van de deelnemende Profile Ty-
recenter vestigingen ontvangen 
bovendien een speciale scho-
ling om ruitschades conform de 
eisen van de verzekeraars te re-
pareren.

Healthy-Fit lanceert Milon Cirkel:

Slank en fit in 
slechts 35 minuten! 

Heemskerk - Healthy-Fit breidt 
uit met uniek afslankconcept. 
Begin dit jaar werd de uit Duits-
land afkomstige Milon Cirkel ge-
introduceerd, een nieuwe fit-
nessmethode die bij de ooster-
buren razend populair is en nu 
ook Nederland gaat veroveren. 
Inmiddels staat bij Healthy-Fit de 
telefoon al roodgloeiend en zijn 
de leden en nieuwe bezoekers 
erg enthousiast over deze nieu-
we aanwinst.
 ,,We wisten wel dat we iets 
unieks in huis gehaald had-
den op het gebied van afslan-

ken, maar deze opkomst hadden 
we niet verwacht. Onze agenda 
staat helemaal vol en de leden 
zijn razend enthousiast’’, aldus 
Alex Aberkrom van Healthy-Fit. 
Afslanken vormt voor veel men-
sen nog steeds een probleem, 
maar de Milon Cirkel biedt uit-
komst. ,,Het is ideaal; ik hoef 
geen gewichten of zittingen in 
te stellen. Dat doen de toestellen 
automatisch.  En omdat ik steeds 
per minuut een ander toestel 
moet doen, is het afwisselend en 
leuk. Ik voel me beter dan ooit 
tevoren’’, zegt een enthousias-

te deelneemster. De Milon Cirkel 
is een opstelling van zes kracht-
toestellen en zes conditietoestel-
len, die het mogelijk maakt om 
in slechts 35 minuten het hele 
lichaam te trainen, met boven-
dien vijftien maal meer resultaat 
dan op normale fitnesstoestel-
len. ,,Het unieke zit in de dubbe-
le weerstand in deze toestellen’’, 
leggen eigenaren Alex Aberkrom 
en Romano Morais van Healthy-
Fit uit. ,,Op die manier wordt de 
vetverbranding dermate goed 
gestimuleerd dat het lichaam 
nog drie dagen lang vet blijft 
verbranden. Daarnaast worden 
via deze manier van trainen ex-
tra spieren opgebouwd die ook 
op de lange duur voor een be-
tere verbranding zorgen. En een 
betere verbranding betekent een 
slanker en strakker lichaam.’’

Met deze nieuwe faciliteiten zet 
Healthy-Fit een nieuwe stap op 
het gebied van figuurtraining. 
,,Ruim 80% van onze leden komt 
naar ons toe om iets aan zijn of 
haar figuur te doen. Daarom in-
vesteren we extra in een weten-
schappelijk bewezen effectie-
ve manier van training. We zijn 
hiermee uniek in Heemskerk en 
voorlopig een van de weinigen 
in Nederland die de Milon Cirkel 
aanbieden.’’ Een afspraak maken 
kan via 0251 246660. Meer infor-
matie over de Milon Cirkel is op 
www.healthy-fit.nl te vinden. º

Siem Meijne wint ultraloop
Castricum - De achtst editie 
van de bos- duin- en strandloop 
werd afgelopen zaterdag ge-
wonnen door de uit Akersloot af-
komstige Siem Meijne (links op 
de foto). Hij legde de afstand van 
60 km af in 5:14:26. Het parcours 
voerde voornamelijk over on-
verharde paden en bevatte veel 
klimwerk. De loop wordt gezien 
als een van de zwaarste in zijn 
soort in Nederland.
63 ultralopers en -loopsters uit 
heel Nederland en zelfs Duits-
land en België verschenen om 
9.00 uur aan de start bij de kan-
tine van Vitesse in Castricum. De 

loop begon direct met een klim 
tegen de Papenberg op en ging 
daarna via de westkant van het 
duin en een stukje strand naar 
Schoorl. In die omgeving was 
de loop op zijn zwaarst, met veel 
hoge duinen en mul zand. Na 
Schoorl ging hij weer terug via 
de oostkant van het duin. Ne-
gen lopers lukte het uiteindelijk 
niet om de 60 km vol te maken. 
De laatst eindigende deelnemer, 
de 58 jarige Annie van Rossum 
uit Vianen, deed er 11:59:39 over. 
De organisatie van de loop was 
in handen van Willem Mütze uit 
Heerlen.Burgemeester Mans als 

model bij Perspectief

Bakkum - Zeer ingenomen wa-
ren ze zaterdag bij Perspectief 

met de komst van Castricums 
burgemeester Toon Mans. In 

plaats van alle gangbare repre-
sentatieve plichtplegingen die 
het pad van de burgemeester 
passeren was zijn optreden de-
ze middag uniek. Bijna twee uur 
lang nam hij plaats als model te 
midden van een achttiental kun-
stenaars van Perspectief om zich 
op hun verzoek te laten vereeu-
wigen. 

Toen was het tijd om de eerste 
resultaten te bekijken. Vol lof 
was Mans over de karakteris-
tieken die in alle werken te zien 
waren. De uiteindelijke werken 
zullen op de tentoonstelling van 
Perspectief tijdens de traditio-
nele Kunstfietsroute die door de 
burgemeester op zaterdag 7 juni 
geopend zal worden, tentoonge-
steld worden. Als dank mag hij 
dan zijn favoriete creatie uitzoe-
ken en behouden. 

Skaten leren bij VKIJ
Castricum - De Vereniging Ken-
nemer IJsbaan (VKIJ) start dit 
jaar vanaf zaterdag 3 mei met 
het Jeugd Inline Skaten. Kinde-
ren van zes tot en met twaalf jaar 
kunnen les krijgen in skaten. De 
lessen voor de jeugd worden ge-
geven op zaterdagochtend van 
10.00 tot 11.00 op het afgesloten 
parkeerterrein van het Bonhoef-
fer College in Castricum.
VKIJ Castricum geeft geduren-
de de zomerperiode vijftien les-
sen en volgt hierbij het KNSB 
programma Inline Skaten voor 
de jeugd in combinatie met het 
KNSB Vaardigheidspaspoort. 
Dit paspoort kan zowel gebruikt 
worden bij het Inline Skaten als-
mede bij het Jeugdschaatsen tij-
dens de winter. Hierdoor kunnen 

kinderen hun basisvaardigheid 
opdoen op de weg als op het 
ijs. Daarnaast verzorgd de VKIJ 
dit jaar ook weer enkele lessen 
voor basisschool leerlingen in 
combinatie met de Jeugdsport-
pas. Voor meer informatie over 
het Inline Skaten en opgave zie 
www.vkij.nl.
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Rabobank IJmond viert eerste Koningsdag

Gratis koningsdagpakket 
voor jonge Rabo-spaarders
Regio - Op zaterdag 26 april 
vieren we de eerste Koningsdag. 
Op die dag zijn er, zoals ande-
re jaren op Koninginnedag, op 
verschillende plaatsen weer vrij-
markten. Kinderen in heel Ne-
derland mogen die dag een ei-
gen winkeltje hebben. Dat is niet 
alleen heel gezellig, het is ook 
goed voor hun spaarpot. Rabo-
bank IJmond helpt kinderen op 
weg met een Koningsdagpakket.

Heeft u een kind tussen de vier 
en elf jaar met een spaarre-
kening bij Rabobank IJmond? 
Bezoek dan samen met uw 

kind(eren) een Rabobank bank-
winkel in Beverwijk, Heemskerk, 
Velserbroek, IJmuiden of Sant-
poort-Noord. Rabobank IJmond 
heeft voor hen vanaf woensdag 
16 april een gratis koningsdag-
pakket klaarliggen. Daarin zitten 
spullen die de kinderen kunnen 
gebruiken voor hun eigen win-
keltje op de vrijmarkt. Kinderen 
tussen de vier en elf jaar zon-
der spaarrekening bij Rabobank 
IJmond, ontvangen het pakket 
als de ouders een rekening voor 
ze openen bij deze bank. Wees 
er wel snel bij, want het aantal 
pakketten is beperkt. 

Airbag-dieven slaan 
weer toe in Uitgeest
Uitgeest - Airbag-dieven heb-
ben vorige week weer toegesla-
gen in Uitgeest. Onder andere op 
de hoek Hollandse Tuin/Dotter-
bloem, Meerkoetstraat, Zonne-
dauw, Benesserlaan en op een 
parkeerplaats aan de Binnen-
venstraat/Bergvenstraat werden 
auto`s opengebroken en airbags 
ontvreemd.
De eerste melding kwam vori-
ge week woensdagmorgen bin-
nen in de Burger Alert What-
sapp. Een bestuurder wilde ver-
trekken met zijn auto tot hij ont-

dekte dat de airbags ontvreemd 
waren. Ook op Facebook zijn er 
meldingen van diefstal.
Het voorkomen van airbag-dief-
stal is lastig. Parkeer uw auto op 
een goed verlichte plaats. Daar-
naast kan een alarmsysteem of 
een stuurklem uitkomst bieden. 
De airbag in het stuur kan dan 
niet worden gestolen.
Iets gezien of gehoord in de 
nacht van dinsdag 8 op 9 april? 
Neem dan contact op met de 
politie via 0900-8844. (bron: 
112-uitgeest.nl)

In Darkness vrijdag in 
filmhuis de Zwaan
Uitgeest - De film ‘In Darkness’ 
is te zien op vrijdag 25 april in 
Filmhuis de Zwaan in Uitgeest.
In Darkness is een Pools oor-
logsdrama uit 2011 van Agniesz-
ka Holland. De film is gedeelte-
lijk gebaseerd op het boek In the 

Sewers of Lvov (1990) van Ro-
bert Marshall. 
De film vertelt het waargebeur-
de verhaal van Leopold So-
cha, een kruimeldief en rioolar-
beider, die in 1943 in de Poolse 
stad Vlov twaalf Joden uit han-

den van de nazi’s weet te redden 
door hen 14 maanden in het ri-
ool te verbergen. Aanvankelijk 
ziet de opportunistische Leopold 
Socha het vooral als een lucra-
tief zaakje waarmee hij wat geld 
kan verdienen. Maar langzamer-
hand  krijgt hij steeds meer me-
dedogen met zijn onderduikers. 
Uiteindelijk is hij bereid om zijn 
eigen leven voor hen te riskeren.
Bij de Oscaruitreiking in 2012 
werd In Darkness genomineerd 
voor een Oscar in de categorie 
beste buitenlandse film.

In Darkness is te zien op vrijdag 
25 april in Filmhuis de Zwaan in 
Uitgeest. De zaal is open vanaf 
kwart voor acht en de film be-
gint om 20.15. Toegang: 5 euro 
inclusief een heerlijk kopje koffie 
voorafgaand aan de film. Vrien-
den van de Zwaan betalen 4 eu-
ro entree. Kaarten in de voorver-
koop zijn verkrijgbaar bij boek-
handel Schuyt, Middelweg 139 
in Uitgeest.

Stratenvolleybaltoernooi 
Uitgeest vraagt aandacht
Uitgeest - Het valt voor veel or-
ganisaties tegenwoordig niet 
mee om voldoende animo te krij-

gen voor evenementen. Zo ook 
voor het stratenvolleybal toer-
nooi in Uitgeest. Werd er vroeger 

De organisatoren Tineke Liphuyzen en Wim Brugman

twee dagen uitgetrokken voor 
deze sportieve activiteit, van-
daag de dag houdt men het bij 
een middag. En dat is bijzonder 
jammer want het was altijd een 
supergezellige bedoening op het 
ijsbaanterrein. 
Tineke Liphuyzen is samen met 
Wim Brugman de motor achter 
het toernooi en vindt het spijtig 
dat er zo weinig teams meedoen. 
Tineke: “Het vergt veel energie 
om het te organiseren, vorig jaar 
hadden we nog maar vijf teams 
en dan zakt de moed je snel in 
de schoenen. Dus ik zou ieder-
een willen oproepen om van de 
straat, familie, sportclub, vrien-
den of kennissen een team van 
zes personen te maken waaron-
der twee vrouwen. Voor maar 20 
euro inschrijfgeld heeft men op 
14 juni een supergezellige dag 
met een verloting met enorm 
veel leuke prijzen. Laten we met 
z’n allen zorgen dat dit geweldi-
ge evenement blijft bestaan!”
Aanmelden kan zeer binnen-
kort op de site van Volleybalver-
eniging Voluit, www.vvvoluit.nl. 
(Monique Teeling)

Uitgeest - Met het kampioen-
schap al in de achterzak be-
haalde team 1 van TTVU een 
benauwde zege op HTC 6.

De heren van het eerste team 
hadden toch niet van tevoren 
ingeschat dat de tegenstand 
in Hoofddorp zo groot was. Pa-
trick Schuddeboom en Victor 
Tchernov hadden nog de groot-
ste moeite, want ze konden ie-
der slechts eenmaal een winst-
punt boeken. Wel haalde Schud-
deboom nog de belangrijke dub-
belwinst binnen samen met 
Henk Spoelstra, die overigens 
geen kind had aan zijn tegen-
standers. De Hoofddorpers had-
den geen kijk op de dwarrelbal-

len, die Spoelstra met zijn speci-
ale rubbers veroorzaakt.
Team 2 kwam ook met de schrik 
vrij met een 6-4 overwinning. 
Amstelveen 3 kwam duidelijk 
versterkt naar Uitgeest, want 
Ruud Pel, Thom van Son (bei-
de met twee overwinningen) en 
Henk Pel (eenmaal een winst-
partij) moesten tot het uiterste 
gaan. De dubbel moest nog het 
winnende punt voor de Uitgees-
ters brengen.
Uitgeest 3 ging met 6-4 onder-
uit tegen Nootwheer 15. Dit lag 
niet aan Patrick Rasch, want hij 
speelde driemaal de tegenstan-
ders van tafel. Nico Baltus won 
nog zijn laatste partij, maar Mar-
cel Couwenberg kon niet echt 

     Tafeltennisnieuws
potten breken tegen de ervaren 
Purmerenders, hoewel één partij 
in vijf games verloren ging.
Het vierde team kreeg een in-
compleet team op bezoek. Dat 
uitte zich direct in de eindstand, 
want een 7-3 stand was daar-
mee misschien wat “overdone”. 
Billy Fatels liet overigens geen 
spaan heel van de Patrios tegen-
standers, maar Eugenie Rasch 
liet zich toch steeds weer het bos 
insturen. Technisch mankeert er 
weinig aan, maar het spreek-
woordelijk killen gaat haar slecht 
af. Jelle van Werkhoven kon deze 
keer ook maar één keer winnen, 
maar dat was dan ook een vijf-
gamer om van te smullen!

De volgende week is al weer de 
laatste speelronde van de com-
petitie. Opvallende eindstanden 
in de  poules lijken er niet aan 
te komen.
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Zwangerschap en shiatsu
Castricum - In deze tijd plan-
nen vrouwen hun zwanger-
schap en zij zijn heel blij als 
dit ook lukt. Vervolgens le-
ven ze negen maanden ver-
der zoals ze gewend zijn, in-
clusief de voorbereidingen op 
de komst van een kind. 

Marga van Koeveringe van prak-
tijk Oprecht en Rechtop vertelt: 
,,In feite brengt dit de focus van 
het lichaam af terwijl het lichaam 
en de baby om support vraagt. 
De verandering in het lichaam 
van de zwangere zijn groot. Shi-
atsu biedt  ondersteuning. Het 
helpt de energie balans van de  
moeder en biedt een beter con-
tact met haar lichaam, emoties 
en haar baby.” Voor, tijdens en 
na de zwangerschap zijn er veel 
veranderingen in het lichaam. 
Daarbij kunnen klachten ont-
staan die niet vanzelf weggaan. 
Marga: ,,Shiatsu is veilig, com-
fortabel en effectief  in de zwan-
gerschap. Zowel aan het begin 

Het is volop lente bij 
Tuinaanleg Frits Janssen
Akersloot - Zodra de eer-
ste zonnestralen zich weer la-
ten zien, begint het bij de ech-
te tuinliefhebbers weer te krie-
belen. Tuincentrum Tuinaanleg 
Frits Janssen is al ruim 32 jaar 
het vertrouwde adres, waar men 
alles voor de tuin onder één dak 
vindt. Van prachtige eerste kwa-
liteit bloeiende planten, hees-
ters en coniferen tot sierbestra-
ting , hardhouten schuttingen en 
tuinverlichting. Door zich aan te 
sluiten bij Groengilde kunnen de 
klanten verzekerd zijn van een 
ruim assortiment aan beplan-
ting en bomen, die van uitste-
kende kwaliteit zijn.  Een ander 
voordeel is de mooie Groengilde 
folder die ieder seizoen huis aan 
huis wordt verspreid. Deze fol-
der staat boordevol  aanbiedin-
gen die allemaal verkrijgbaar zijn 
bij Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen. 
 Naast het Tuincentrum op Klein 
Dorregeest, staat ook het bijbe-
horende hoveniersbedrijf goed 
aangeschreven in de regio. Een 
tuin aanleggen en onderhou-
den is een vak apart, maar voor 
de ervaren hoveniers is dit geen 
enkel probleem. Zij leveren een 
prachtig eindresultaat. Dennis 

Janssen: ,,Het voordeel van zo’n 
alles onder één dak tuincentrum 
is dat men vooraf kunt bekijken 
welke materialen het meest ge-
schikt zijn voor in de nieuwe tuin. 
De bestrating toch zelf leggen? 
Bij ons is keus genoeg!”
Binnen is er de nieuw ingerich-
te winkel waar alles te vinden is 
voor in de tuin: meststoffen,  ge-
reedschap, potterie en vijverpro-
ducten.  En niet te vergeten; er 
is een nieuwe uitgebreide die-
renafdeling. Hier vindt men wer-
kelijk alles voor elk huisdier. Van 
voer voor kippen en kanaries tot 
speelgoed voor de hond en kat. 
Alle bekende merken zijn aan-
wezig zoals Royal Canin, Natu-
re and Science, Fokker, Euka-
nuba, Iams , Whiskas, FarmFood, 
Puik hamster en caviavoer, Teur-
lings kippenvoer. Nieuw in het 
assortiment is paardenvoer van 
de merken Hartog, Marstall en 
Hippostar. Tevens verkoopt Frits 
Janssen vlas, hooi en stro. Alles 
in klein en grootverpakking ver-
krijgbaar, en dit alles voor een 
zeer scherpe prijs.  Frits Janssen 
is tweede paasdag en zondag 27 
april geopend van 11.00 tot 17.00 
uur. Zie ook www.tuincentrum-
fritsjanssen.nl.

van de zwangerschap als bij een 
gevorderde zwangerschap biedt 
shiatsu verlichting. Omdat het  
lichaam voor twee personen ac-
tief is maakt je lichaam een grote 
ommezwaai. Dit vraagt een groot 
aanpassingsvermogen. Shiatsu 
helpt lichaam en geest zich aan 
te passen aan de nieuwe situa-

tie. Als je dit zo leest dan vind je 
dat heel normaal maar vraag je-
zelf eens af hoe normaal is dit? 
Vaak gaat het inderdaad goed, 
maar zo  vanzelfsprekend is het 
niet. Er zijn diverse klachten en 
ongemakken die voorbij komen. 
Bij de eerste signalen van versto-
ringen is het makkelijker om de-
ze te verhelpen. Het contact met 
je lichaam en met je kind wordt 
prettig en sterker met shiatsu.” Er 
is een open avond op dinsdag 22 
april van 19.00 tot 21.00 uur op 
de Tijm 2A in Castricum.
Zie ook www.oprechtenrecht-
op.nl. 

Hummel kozijnen; goed 
voor portemonnee en milieu
Heemskerk - Steeds meer men-
sen kiezen voor kunststof kozij-
nen wanneer de oude houten 
exemplaren aan vervanging toe 
zijn. De nieuwe generatie kunst-
stof kozijnen is voorzien van een 
houtnerf en ‘houtlook’ verbindin-
gen. Zelfs de kenner met een kri-
tisch oog kan meestal niet aan-
geven welke kozijnen van hout 
zijn gemaakt en en welke van 
kunststof. 
Vooral de lage onderhoudsge-
voeligheid van kunststof kozij-
nen wordt beschouwd als een 
zeer belangrijk pluspunt ten op-
zichte van houten kozijnen. Ook 
de lange levensduur (75 jaar) en 
de milieuvriendelijkheid (nooit 
meer schilderen, geen hout-
kap) maken kunststof kozijnen 
tot een aantrekkelijke alterna-
tief. Ze zijn bovendien zeer goed 
geïsoleerd en voelen behaaglijk 

aan, ook in de winter. Wie daarbij 
kiest voor isolatieglas hierin be-
spaart tot wel honderden euro’s 
per jaar ten opzichte van enkel 
glas. Het is zelfs mogelijk om be-
staande glas in lood ramen over 
te laten zetten in de luchtspouw 
van het isolatieglas en dit later te 
plaatsen in het nieuwe kunststof 
kozijn, zodat men niet de uitstra-
ling van de woning verliest maar 
wel de behaaglijkheid van isola-
tieglas ervaart. De kozijnen zijn 
ook zeer inbraakbestendig. Ze 
worden standaard geleverd met 
veiligheidsbeslag, kennis en er-
varing hebben aangetoond dat 
de inbraakgevoeligheid van de 
woning met ruim 90% afneemt!
  
Bij Hummel Kozijnen kan men  
ook terecht voor het vervangen 
van zinken dakgoten en het ver-
vangen van bestaande dakbe-

dekking van de woning, schuur 
of garage. Deze werkzaamheden 
worden veelal gecombineerd 
met het plaatsen van een dak-
kapel. Hummel kozijnen is te-
vens exclusief dealer van Wilms 
buitenzonwering, leverancier van 
onder meer elektrisch bedienba-
re aluminium rolluiken, wind-
vaste sunscreens, zonnescher-
men en markiezen. Tijdelijk pro-
fiteert men nog van 6% BTW in 
plaats van 21%, doordat de over-
heid deze stimuleringsregeling 
heeft verlengd bespaart men ve-
le honderden euro’s op het ar-
beidsloon. 

Belangstellenden kunnen zich 
deskundig laten informeren over 
de vele mogelijkheden door de 
medewerkers van Hummel Ko-
zijnen. Bel voor een afspraak: 
0251-234484 of 06 -0273172. De 
showroom is gevestigd aan de 
Lijnbaan 44a en geopend op vrij-
dag van 13.00 tot 16.30 uur en 
zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. 
Daarbuiten ook op afspraak. 

Smits Woningverbetering
Smits Keukens breidt 
haar activiteiten uit

Uitgeest - Het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan. Vanaf de over-
name van Smits Keukens in 2003 
door aannemer René Schellevis 
deed hij al in eigen beheer klei-
ne verbouwingen en aanpassin-
gen van de keukenruimte om 
de nieuwe keuken te plaatsen. 
De grotere verbouwingen liet hij 
door collega aannemers doen.
Tijdens gesprekken met de klan-
ten in de showrooms in Haarlem 
aan de Rijksstraatweg en in Uit-
geest aan de Geesterweg in het 
pand van Bad & Keuken Plaza 
kwam steeds vaker de vraag van 

de klanten om toch ook  weer de 
grote verbouwingen onder eigen 
beheer te organiseren en uit te 
voeren, net zoals voor 2003.
Door voor de verkoop van de 
keukens meer personeel in te 
zetten, kreeg René Schellevis 
meer tijd om die draad als aan-
nemer weer op te pakken, wat 
het afgelopen jaar al resulteer-
de in grotere projecten van het 
plaatsen van nieuwe kozijnen/
open slaande tuindeuren tot 
een grote complete verbouwing 
of aanbouw. Woningverbeterin-
gen met een perfecte planning 

en korte doorlooptijd. Eind vorig 
jaar was Smits Keukens Haarlem 
vijf weken gesloten om zowel de 
binnen- als de buitenkant totaal 
te vernieuwen. In de showroom 
in Uitgeest zijn deze maand een 
aantal prachtige nieuwe keu-
kens geplaatst. Er staan weer 
twéé prachtige moderne show-
rooms tot de beschikking, waar 
de klanten terecht kunnen voor 
inspiratie van strakke hoogglans 
keukens tot prachtige landhuis-
keukens. Of het renoveren van 
de keuken door middel van an-
dere fronten, nieuw werkblad of 
energie zuiniger apparatuur.
Dat de werkwijze van Smits Keu-
kencentrum de klant centraal 
stelt en veel service en kwaliteit 
te bieden heeft is niet onopge-
merkt gebleven. Het bedrijf is na 
uitgebreid onderzoek door Else-
vier Retail uitgeroepen tot beste 

keukenzaak van Noord- Holland.
,,Daar zijn wij uiteraard enorm 
trots op’’, aldus René Schellevis. 
Smits Keukencentrum Uitgeest, 

Geesterweg 10, Uitgeest, tel.:  
0251-311880 of info@smitskeu-
kens.nl. Zie ook www.smitskeu-
kens.nl. 



Uitgeest - Gelukkig was het er 
weer: passie, inzet, de wil om 
te winnen en de bereidheid om 
voor elkaar te werken. Het zijn 
de al eerder genoemde ingredi-
enten van een cocktail dat uit-
eindelijk moet leiden tot een 
toast op een overheerlijk terras 
onder een warm zonnetje, voor 
nog een jaar in de Eerste Klasse. 
Tegen het sterke SV De Meern 
werd met 1-1 een punt gewon-
nen en daar was niets aan op af 
te dingen. 
FC Uitgeest kon gelukkig weer 
beschikken over Michael Kristel 
en Remco van Boxtel waarvan 
vooral de eerste vandaag weer 
een puike wedstrijd speelde. Op-
vallend genoeg had trainer Ron 
Bouman gekozen voor de pas 
zestienjarige Tim uit den Boog-
aard op de rechtsbackplaats. Het 
getuigde van lef en pakte bo-
vendien uitstekend uit want on-
danks zijn jonge leeftijd speelde 
Tim een hele “volwassen” wed-
strijd. 

FC Uitgeest ‘verdient’ gelijkspel

Hij laat het niet altijd zien maar 
zondag tegen SV De Meern 
was Joost de Jong weer ou-
werwets op dreef. Sterk in 
de duels, voortdurend op-
stomend langs de lijn en met 
een bewonderenswaardige in-
zet speelde hij zich in de kij-
ker van de jury. Hoewel het 
hele team deze zondag een 
goede prestatie neerzette was 
Joost toch het beste symbool 
voor de wilskracht die FC Uit-
geest uitstraalde. Joost, gefe-
liciteerd!

Bakkum en 
Krookspeler

Vanaf het eerste fluitsignaal 
kreeg het publiek een uiterst 
boeiende wedstrijd voorgescho-
teld door twee ploegen die vol 
de aanval zochten omdat ze bei-
den dolgraag de te verdienen 
drie punten in hun zak wilden 
steken. SV De Meern omdat het 
nog kansrijk is voor de promotie 
nacompetitie en FC Uitgeest dat 
hoopt rechtstreekse degrada-
tie te ontlopen. Het spel golfde 
heen en weer met kansen voor 
zowel de mannen uit Utrecht als 
de gastheren. Zo was in de 13e 
minuut Nick van der Valk dichtbij 
de openingstreffer maar moest 
even later doelman Erik Alders 
redden bij een inzet van Verweij. 
Zo leek er niet gescoord te wor-
den voor rust. Daar dacht Rem-
co van Boxtel in de 44e minuut 
anders over. Met een handige 
beweging ontfutselde hij de bal 
aan Zuidam, zette de bal strak 
voor waarna Ramon den Nijs de 
bal eenvoudig kon binnenlopen: 
1-0.

Na de rust werd SV De Meern 
sterker en sterker. Het liet zien 
over een aantal hele goede voet-
ballers te beschikken waarbij 
spits Hoeve en vleugelspelers 
Peters en Gerritsen de verdedi-
ging van FCU handenvol werk 
bezorgde. Vooral linksback Joost 
de Jong onderscheidde zich 
in deze fase maar ook “jonkie” 
Tim uit den Boogaard wist van 
geen wijken. Tot de 68e minuut. 
Een fraai aangesneden hoek-
schop kon door de ongedekte 
van Rooijen zomaar worden in-
gekopt. 1-1

FC Uitgeest bleef geloven in een 
goed resultaat en zocht waar 
mogelijk de aanval maar de ver-
dediging van SV De Meern liet 
zich niet meer van de wijs bren-
gen en bleef zelf ook het doel 
van FCU bestoken. 
Zo kon het gebeuren dat de 
wedstrijd eigenlijk tot het aller-
laatste moment alle kanten op 
kon gaan. 

Toen de goed leidende scheids-
rechter Kloeze voor het einde 
floot hingen de  teams van ver-
moeidheid in de spreekwoorde-
lijke touwen maar hadden bei-
den teams het gelijke spel “ver-
diend”. Voor FC Uitgeest breken 
nu spannende tijden aan. Vol-
gende week tegen mede degra-
datiekandidaat De Kennemers 
en daarna tegen AFC’34 en tot 
slot tegen Stormvogels moeten 
voldoende punten worden ge-
haald om in ieder geval recht-
streekse degradatie te ontlopen. 
Met dezelfde instelling van de-
ze wedstrijd gaat dat zeker ge-
beuren. 
Club, spelers, sponsoren  en 
supporters “verdienen” dit ook. 
(De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Alders, uit den 
Boogaard, Janssen, van den 
Helder, de Jong, Olgers (68e 
de Wit) , van Boxtel, Kristel, 
van der Valk, den Nijs, Koe-
dijk.

Loting ICGT 2014
Uitgeest - Voor de 29e keer 
wordt dit jaar gedurende de 
Pinksterdagen in Uitgeest een 
sterk bezet internationaal voet-
baltoernooi georganiseerd voor 
spelers onder 19 jaar. 
Zondag na afloop van de wed-
strijd tussen FC Uitgeest en SV 
De Meern werden in de be-
stuurskamer van FC Uitgeest in 
aanwezigheid van sponsoren, 
bestuur van de voetbalclub en 
de organisatie van het ICGT de 
deelnemende teams gepresen-
teerd. Tevens vond de loting voor 
de poule-indeling plaats. 
De loting, onder het toeziend 
oog van onder andere burge-
meester van Eijk van Uitgeest, 
leverde in ieder geval voor FC 
Uitgeest op zaterdag 7 juni een 
interessante openingswedstrijd 
op tegen een club met een gro-
te naam namelijk Benfica. Daar-
naast moeten de gastheren het 
opnemen tegen het Italiaanse 
Torino en Colo Colo uit Chili. In 
de andere poule besliste de lo-
ting dat AZ, Sochaux, Zambia en 
Santos Laguna het tegen elkaar 
moeten opnemen. Zo lijkt op 
voorhand de organisatie van het 
ICGT er wederom in geslaagd 
te zijn een bijzonder interessant 
deelnemersveld samen te stel-
len. Het zal ongetwijfeld gedu-
rende Pinksterdagen op het ge-
zellige complex van FC Uitgeest 
leiden tot boeiende wedstrijden 
van een hoog niveau.
Na de succesvolle editie van 
2013 toen wederom en voor de 
derde maal achter elkaar Atle-
tico Mineiro  de hoofdprijs van 
het ICGT mee mocht nemen 
naar Brazilië werd al snel duide-
lijk dat deze sympathieke club in 
ieder geval niet meer zou mee-
doen aan de editie van 2014. Na-
tuurlijk werd er naarstig gezocht 
naar een waardig vervanger uit 
het continent Zuid-Amerika. Ge-
vonden werd een club met veel 
roem en traditie namelijk Co-
lo Colo uit Santiago de Chili. Pi-
kant natuurlijk want Chili is één 
van de tegenstanders van het 
Nederlands elftal in de poulefa-
se op het WK in Brazilië. Zouden 
we misschien zomaar Louis van 
Gaal tegen het lijf kunnen lopen 
op het ICGT van 2014
Uit Midden-Amerika begroet het 
ICGT in 2014 weer eens, na Cruz 
Azul in eerdere edities, een deel-
nemer uit Mexico namelijk Club 
Santos Laguna. Een relatief on-
bekende club in Nederland maar 
wel één die sinds haar oprich-

ting in 1983 al vier nationale ti-
tels mocht vieren in een in het 
Westen vaak zeer onderschatte 
Mexicaanse competitie.
Uit Afrika verwelkomt men dit 
jaar de nationale selectie van 
Zambia onder 19 jaar. Het land, 
de verassende winnaar van de 
Afrika Cup in 2012, heeft onder 
leiding van oud-PSV’er Kalusha 
grote ambities om ook op grote 
toernooien te excelleren. De op-
leiding van de jeugd staat daar-
in centraal. Het is ook daarom 
dat Zambia heeft toegezegd over 
een reeks van jaren deelnemer 
te zijn aan het ICGT. 
Tot grote vreugde van de organi-
satie is ook FC Torino weer van 
de partij op de editie van 2014. 
De sympathieke club uit Turijn 
was vorig jaar zo vereerd met 
een artikel in de ICGT-krant over 
de ramp met een vliegtuig vol To-
rino spelers in 1949, dat ze be-
sloten én om dit jaar weer terug 
te keren én een exemplaar van 
de krant in het museum van de 
club op te hangen. Maar vooral 
waren ze zeer te spreken over de 
organisatie en het niveau van het 
ICGT. In 2013 liet het team zien 
over veel talent te beschikken. 
Het ICGT is blij met de Italiaan-
se deelname.
Zeker is natuurlijk ook de deel-
name van FC Uitgeest. Voor de 
spelers die mogen deelnemen 
natuurlijk een geweldige erva-
ring om te mogen spelen in een 
dergelijke ambiance en op dat 
niveau.
Uit Portugal begroeten we voor 
de tweede keer op het ICGT 
Benfica. Een club met een enor-
me historie en onlangs nog ver-
antwoordelijk voor de uitschake-
ling van AZ in de kwartfinale van 
de Europa League. Daarnaast is 
de club nog in de race voor het 
landskampioenschap. 
In het licht van het voorgaande is 
de organisatie van het ICGT heel 
blij met de komst van AZ. De fi-
nalist van vorig jaar is de club 
van de regio en krijgt misschien 
zo de kans om zich tegen Ben-
fica te revancheren voor de ne-
derlaag van hun “grote broers”.
De laatste buitenlandse deelne-
mer is FC Sochaux. Het is overi-
gens voor de eerste keer dat een 
club uit de Franse Ligue 1 zijn 
opwachting maakt op het ICGT.
Zaterdag 7 juni om 12.00 uur 
wordt er op het voetbalcomplex 
van FC Uitgeest afgetrapt voor 
de 29e editie van het ICGT. (Re-
né Vermeer)

Vleugje Brabantse 
gezelligheid in Uitgeest
Uitgeest - Zondag werd in het 
gezellige sponsorhome annex 
bestuurskamer van FC Uitgeest 
na afloop van de wedstrijd te-
gen SV De Meern een vijfjarig 
contract getekend tussen Bava-
ria, De Stichting Voetbalpromo-
tie Uitgeest en de voetbalvereni-
ging FC Uitgeest. Het contract is 
een logisch gevolg van de uitste-
kende samenwerking die al be-
stond tussen de Brabantse brou-
wer met zowel club als organisa-
tie van het ICGT. 
Commercieel directeur Noord-

Holland van Bavaria de heer 
Kersbergen is erg blij dat op 
deze wijze het Brabantse merk 
voorlopig een vaste naam in de 
regio is en blijft.  
Club en Stichting weten de ko-
mende jaren dat er tegen een 
goede prijs een prima product 
wordt afgenomen van een be-
trouwbare leverancier. 
Op de foto proosten Anton Kers-
bergen (Bavaria), Jack Zwart-
hoed (FC Uitgeest) en Gerrit Ide-
ma (ICGT) op een zonnige toe-
komst.
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Ophaaldata gft-afval
In week 17 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: vrijdag 25 april (gewijzigde 
datum vanwege Tweede Paasdag op maandag 21 april).
De Kleis en Waldijk: woensdag 23 april.
De Koog: donderdag 24 april.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 25 april.

Dodenherdenking in Uitgeest begint zondag 4 mei 2014 evenals vorig jaar 
al om 16.00 uur met een kranslegging door burgemeester Theo van Eijk 
bij het monument aan de spoorlijn. Dat is gelegen achter het Kooghuis van 
de familie Terra, aan de provinciale weg N203.
De plechtigheid is vervroegd om het belangstellenden gemakkelijker te 
maken om ook aanwezig te zijn bij de avondherdenking om 19.00 uur in 
de Dorpskerk. De kranslegging bij het oorlogsmonument op het plein voor 
het gemeentehuis is zoals gebruikelijk kort na 20.00 uur.

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl
www.dewoningtrein.nl

I n f o b u l l e t i n
16 april 2014

Het diepe bad van De Zien vóór en na de schilderbeurt.

Vervroegd tijdstip 
herdenking bij spoorlijn

Burgerlijke stand
ONDERTROUW
Paulus Johannes Maria Gooijer en 
Wendy Anna Martina van Velzen

Filmhuis Uitgeest vertoont in Dorpshuis de Zwaan op vrijdagavond 25 april 
de film ‘In Darkness’. De film werd geselecteerd voor vertoning op verzoek 
van het Uitgeester Comité 4 mei in verband met de komende Dodenherden-
king op 4 mei.
‘In Darkness’ is het drama van een man die in de Tweede Wereldoorlog een 
groep Joodse vluchtelingen verbergt in het riool van de stad Lvov. De voor-
stelling begint om 20.15 uur.

Filmhuis Uitgeest

De geplande raadsvergadering van 24 april is verzet naar dinsdag 22 april. 
De openbare vergadering begint om 20.00 uur. Op de agenda staat de be-
ediging van twee nieuwe raadsleden en de benoeming van drie wethou-
ders.

Raadsvergadering op 22 april

De Welstandscommissie behandelt op dinsdag 22 april 2014 de bouwplan-
nen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behandelen bouw-
plannen ligt vanaf 17 april 2014 ter inzage bij de balie van de afdeling Pu-
bliekszaken. Voor inzage in de te behandelen bouwplannen, het bijwo-
nen 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 Welstandscommissie

Het gemeentehuis en de gemeentewerf  zijn op vrijdag 18 april (Goede 
Vrijdag) en maandag 21 april (Tweede Paasdag) gesloten voor publiek. De 
werf is wel gewoon open op zaterdag 19 april, maar is op zaterdag 26 
april (Koningsdag) gesloten.
Gemeentehuis en gemeentewerf zijn verder dicht op maandag 5 mei (Be-
vrijdingsdag).

Sluiting gemeentehuis 
en gemeentewerf

Zwembad klaar voor frisse duik
Het diepe bad van zwembad De Zien heeft een grondige verfbeurt ge-
kregen. Dat bleek hard nodig toen het bad werd leeggepompt na afloop 
van het vorige zwemseizoen. Het bad is nu in overleg met de werkgroep 
Zwembad De Zien weer in topconditie gebracht voor de eerste frisse 
duik op 27 april 2014.
De werkgroep is intussen nog steeds druk met een onderzoek naar de 
mogelijkheden om het zwembad in 2015 open te houden en te exploite-
ren. De bedoeling is daarover in juni een rapportage te kunnen presen-
teren aan de gemeenteraad.
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