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Politiebureau Uitgeest 
op afspraak open

Uitgeest - Sinds twee weken 
is het politiebureau in Uitgeest 
niet meer geopend voor het pu-
bliek. Dit is omdat de mogelijk-
heden tot het doen van aangifte 
veel ruimer zijn geworden met de 
komst van het 3D-aangifteloket in 
het gemeentehuis. Dit aangiftelo-
ket is zeven dagen per week van 
9.00 uur tot en met 22.00 uur toe-
gankelijk na het maken van een 
afspraak. Mede hierdoor wordt 
de aanloop bij het politiebureau 
steeds minder. 
De wijkagenten van Uitgeest blij-
ven het politiebureau nog wel tij-
delijk gebruiken als uitvalsbasis 
en kantoorruimte. In de loop van 
het jaar zullen zij verhuizen naar 
het gemeentehuis, waar een ne-
venvestiging voor hen wordt in-
gericht; een eigen ruimte met een 
werkplek voor de wijkagenten. 
Ook kunnen burgers er op af-
spraak terecht voor een gesprek 
met de politie over diverse zaken. 
Afspraken met de wijkagenten 
kunnen via 0900-8844 gemaakt 
worden.
 
Politie dichtbij de burgers
De politie is hard bezig om de 
dienstverlening naar burgers te 

optimaliseren. Het uitgangspunt 
daarbij is politie dichtbij waar no-
dig en altijd bereikbaar. Daarbij 
willen we onze dienstverlening 
zoveel mogelijk aan laten slui-
ten op de wensen van burgers en 
bestuur.  Burgemeester Verkle-
ij over de nog in te richten nieu-
we nevenvestiging in Uitgeest: “Ik 
vind het van belang dat de politie 
dichtbij onze inwoners is en blijft. 
We stellen daarom graag ons ge-
meentehuis ter beschikking om 
dit mogelijk te maken. Tijdens de 
openingstijden van het gemeen-
tehuis kunnen inwoners in con-
tact blijven met de politie, bijvoor-
beeld voor een gesprek met de 
wijkagent of een aangifte, die niet 
in behandeling kan worden geno-
men door het 3D aangifteloket”.
Bij ernstige feiten zoals bijvoor-
beeld woninginbraken of geweld-
zaken zal de politie uiteraard ter 
plaatse blijven komen.
 
3D-aangifteloket
Bij de politie aangifte doen kan op 
meerdere manieren. Via internet, 
telefoon en aan het bureau kon 
al aangifte worden gedaan, maar 
sinds half februari 2015 kan dit 
in Uitgeest ook via het 3D-aan-

gifteloket aan de achterzijde van 
het gemeentehuis, aan de Dok-
ter Brugmanstraat. Hiervoor kunt 
u bellen met 0900-8844 zodat u 
samen met de politieserviceme-
dewerker bepaalt welke manier, 
welke datum en locatie u het bes-
te uitkomt om aangifte te doen.
 
Hoe werkt dit precies?
Het 3D-aangifteloket is een pret-
tige en veilige politieruimte, voor-
zien van een beeldscherm met 
een 3D-achtige beleving, waar-
mee de aangever persoonlijk con-
tact heeft met een politiemede-
werker die vanaf een andere loca-
tie het loket bedient en de aangif-
te opneemt. 
De medewerker opent voor de 
aangever de deur, zet het scherm 
aan en maakt de aangifte op. Met 
een camera kan ook een legi-
timatiebewijs worden gescand. 
De aangifte wordt later thuis ge-
stuurd. Ook buiten het 3D-aangif-
teloket is camerabeveiliging aan-
wezig waardoor de politie kan 
zien wat er op de parkeerplaats 
gebeurt en wie er voor de deur 
staat. 
Het 3D-aangifteloket wordt op af-
stand geopend en gesloten.

Fietser rijdt tegen deur 
takelwagen en valt

Uitgeest - Donderdagochtend 
is een fi etser die over het fi ets-
pad reed op de Geesterweg ge-
wond geraakt. Een berger stond 
op het fi etspad om een auto met 
pech op te takelen. Toen de ber-
ger zijn portier opende kwam 

net de fi etser langs, die tegen de 
deur reed.

Hij kwam hard ten val en is met 
onbekend letsel naar het zie-
kenhuis gebracht. (Foto: Lucas 
Hazes/112Uitgeest.nl)
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Drukke week brandweer
Castricum - De brandweer van 
Limmen werd zondag  5 april om 
20.15 uur ingezet bij een val in 
een woning aan de Visweg. De 
persoon was in de kelder ge-
vallen, de brandweer heeft as-
sistentie verleend aan de ambu-
lance.
Op tweede paasdag om 22.30  
uur werden de spuitgasten van 
Limmen opgeroepen om te as-
sisteren bij de zeer grote brand in 
de al jaren leegstaande kerk aan 
de Noordergeeststraat in Heiloo. 
Even later werd de brandweer 
van Akersloot ook opgeroepen 
voor een binnenbrand in het  
Winkelhof ‘t Loo, maar dit bleek 
loos alarm. Om 1.30  werden de 
spuitgasten van Akersloot wel 
opgeroepen voor een ontsmet-
ting bij bluswerkzaamheden bij 
de kerk. Castricum stond paraat 
voor de buurtgemeentes. 
Dinsdag om 7.10 uur werd de 
brandweer van Limmen opge-

roepen voor een binnenbrand 
bij GGZ bij de Olvendijk in Hei-
loo. Maar Limmen hoefde niet in 
actie te komen, omdat de brand-
weer van Heiloo en Alkmaar het 
al onder controle hadden.
Donderdag rond 16.00 uur was 
het de beurt aan de brandweer 
van Akersloot waar een papier-
container in de brand stond op 
de hoek Lange Dresch/De Tarp.
Zaterdag rond 8.30 uur werd de 
brandweer van Limmen opge-
roepen om een meting te ver-
richten bij een woning aan de 
Albert Schweitzerlaan in Cas-
tricum, omdat de tankautospuit 
van Castricum buiten dienst was.
Rond 17.00 uur is een kat bevrijd 
uit een boom aan de Beethoven-
singel / Bachstraat. 
Er was bovendien regelma-
tig sprake van loos alarm: Sans 
Souci, twee keer bij zorgcentrum 
De Cameren en Dijk en Duin.  
Foto: Evelien Olivier. 

Bakkum - Donderdag om-
streeks 12.00 uur is ingebroken 
bij een woning aan de dr. Jaco-
bilaan. De inbreker is door een 
raam aan de achterzijde van de 
woning binnengeklommen. Hij 
had hiervoor een trap bij de bu-
ren geleend. Er werd onder an-
dere een laptop weggenomen. 
Zaterdag rond 10.45 uur was er 
een insluiping bij een woning 
aan het Jan Miessenlaantje. Een 
getinte man van ongeveer der-
tig jaar is daar naar binnengelo-
pen en op de eerste verdieping 
trof hij een bewoner aan. De man 
ging ervandoor. Er zijn, voor zo-
ver bekend, geen goederen weg-
genomen. Zondag rond 4.30 uur 
zag een bewoner van de Julia-
na van Stolbergstraat een per-
soon aan de achterkant van zijn 
personenauto rommelen. Be-
woner bonkte tegen het slaap-
kamerraam en ging daarna di-

rect naar zijn voertuig toe. Toen 
hij bij zijn voertuig kwam, zag 
hij dat er twee motorhelmen en 
een portable harde schijf uit zijn 
auto waren weggenomen. La-
ter op die ochtend kwam er van-
af de Buwitsacker een melding 
dat er een man langzaam langs 
auto’s liep en naar binnen keek. 
Er is direct gezocht in de wijk, 
maar er is niemand aangetrof-
fen. Tussen vrijdag 10 april 16.30 
en zondag 13.45 uur is ingebro-
ken in een bedrijfsauto die ge-
parkeerd stond aan de Martin 
Luther Kinglaan. Uit de bedrijfs-
auto is gereedschap weggeno-
men. Donderdag was er spra-
ke van een diefstal uit een per-
sonenauto die geparkeerd stond 
op het Duinpad. Uit het voer-
tuig zijn sigaretten en een Tom-
Tom weggenomen. Het is onbe-
kend hoe men in het voertuig ge-
komen is.

Buren helpen de dief

Akersloot in de ban 
van de Cross Triathlon

Akersloot - Op zaterdag 13 
juni houden Amak en IJs-
club Akersloot onder auspici-
en van de Nederlandse Tria-
thlon Bond de eerste Cross Tri-
athlon Akersloot. Initiatiefne-
mer Hans Schoolderman werk-
te het plan met vier dorpsgeno-
ten uit. De thriathlon spreekt bij 
velen tot de verbeelding. School-
derman: ,,Het is een spectaculai-
re sport om aan mee te doen, te 
bekijken en om de deelnemers 
aan te moedigen. Verder biedt 
Akersloot een uniek décor voor 
zo’n compacte cross triathlon 
met het Alkmaardermeer om in 
te zwemmen en de historische 
polders voor MTB en hardlopen 
binnen handbereik.” 
Voor de wedstrijd technische re-

alisatie werden Ronald Mossin-
koff en Piet van der Molen aan-
getrokken en voor de verkeers-
veiligheid maken de gecertifi-
ceerde gebroeders Verduyn zich 
sterk. Inmiddels zijn de eerste in-
schrijvingen binnen. 

Akersloters hadden tot 1 april 
voorrang om individueel of  in 
teamverband 500 m te gaan 
zwemmen in het Alkmaarder-
meer, 15 km te mountainbiken in 
de Limmerpolder en 5 km hard 
te lopen over een parcours in en 
rond het dorp. Nu staat de in-
schrijving ook open voor spor-
tievelingen van buiten het dorp. 
Voor meer informatie en inschrij-
vingen: www.triathlonakersloot.
nl.

Recordaantal hoedjes de 
lucht in op Jac. P. Thijsse
Castricum - Dinsdagmorgen 
was het Jac. P. Thijsse College in 
Castricum het toneel van de re-
cordpoging ‘graduation-hoedjes 
in de lucht gooien’.
Vijfhonderd eindexamenstuden-
ten deden letterlijk een gooi naar 
een nieuw record, en met suc-
ces: het oude record van drie-
honderd hoedjes in de lucht 
werd verbroken. 
De stunt, gadegeslagen door ve-
le medescholieren geldt als af-
trap van het examenstuntsei-
zoen en werd geïnitieerd door EF 

Education First. ,,Wij sturen jaar-
lijks veel studenten voor korte 
of lange tijd voor een taalcursus 
of tussenjaar naar het buiten-
land. Ze gaan onder andere naar 
Amerika, waar het omhoog gooi-
en van deze hoedjes tijdens een 
diploma-uitreiking een jarenlan-
ge traditie is. De eerste melding 
ervan dateert uit 1912. Het leek 
ons leuk om deze traditie naar 
Nederland te halen”, aldus Rem-
co Scholten van EF Education 
First. Ook de eindexamenkandi-
daten waren enthousiast.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren. Akersloot - 03-04-
2015: Milan Schoon, zoon van 
Randolph C.M. Schoon en Ton-
neke R. Bovendorp. Castricum 
- 03-04-2015: Lize Waija Cécile, 
dochter van Bertrand D.F. Céci-
le en Janine de Jong. Limmen - 
02-04-2015: Thies Lieuwe Met-
selaar, zoon van Rob Metselaar 
en Linda Penner.
Huwelijk/Geregistreerd part-
nerschap. Castricum - 02-07-
2015: Fons Bleijendaal en Anne 
J. Scholten. Elders: Hendrik Sme-

man en Nicky Linden.
 
Overleden. Akersloot - 04-04-
2015: Paulus S. de Wildt, gehuwd 
met Gertrudis L.M. Kuijs. Cas-
tricum - 05-04-2015: Engelber-
tus Twisk, weduwnaar van Anna 
M. Buur. 06-04-2015: Hendrik A. 
Mosis, gehuwd met Anna E. Hof. 
Limmen - 02-04-2015: Alida M. 
Snel, gehuwd met Wilhelmus G. 
van Wijk. 03-04-2015: Frederik 
W.J. van Wieringen, gehuwd met 
Alida M. van Weest.
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Frankie goes to...
Limmen - Zondag 19 april 
speelt bij de Jazz Session Club 
Vredeburg in stolpboerderij De 
Vredeburg Frankie goes to... 

Twee jaar geleden waren ze 

er ook en dat was zo¹n groot 
succes, dat ze meteen voor 
een volgend optreden zijn ge-
vraagd.  
Franke goes to... is een Hel-
derse bigband van circa twin-

Open dag bij Toonbeeld
Castricum - Aankomende za-
terdag vindt bij Toonbeeld van 
12.00 tot 15.00 uur de jaarlijk-
se open dag plaats. Dé gelegen-
heid om kennis te maken met 
het brede aanbod van Toonbeeld 
op kunstzinnig gebied. Zoals al-
tijd is werk van cursisten van het 
afgelopen cursusjaar te zien: 
tuinbeelden in diverse materia-
len van de cursus beeldhouwen 
met Leo van den Bos. Ook de 
cursisten van Anja Vosding Bes-
sem laten groot werk zien in di-
verse materialen. Werk is te zien 
van de cursisten van Lense Elzin-
ga: kalligrafi e. Cursisten van An-
gèle van den Thillart tonen een 
gezamenlijke installatie van me-
terslange geschilderde papie-
ren banieren. En dit jaar einde-
lijk ook weer werk van kinderen 
in de aula: schilderwerk en kera-
miek. Zelf actief aan de slag om 
een voorproefje te nemen van 
de cursussen kan ook. Leo van 
den Bos geeft de gelegenheid 
om te ervaren hoe een beeld ge-
maakt kan worden naar een ge-
kleed model. Voor deze work-
shop is aanmelden gewenst: tn-
beeld@xs4all.nl of bel 0251-
659012. Er kan ook worden ge-
draaid op de draaischijf onder 
leiding van Wilma Bosland. Kin-
deren kunnen onder leiding van 
Angele van den Thillart schapen 
schilderen.
In en rond de lokalen van de af-

deling muziek wordt door leer-
lingen solo of in groepjes gemu-
siceerd. Volwassenen en kinde-
ren kunnen zelf ook verschillen-
de instrumenten uitproberen en 
de docenten staan klaar met ad-
vies. Naast les op een muziekin-
strument zijn er ook veel moge-
lijkheden voor samenspel. Zowel 
voor jeugd als voor volwassenen. 
De administratie van Toonbeeld 
is deze dag geopend om vragen 
te beantwoorden. 
Bel 0251 659012 voor meer in-
formatie of kijk voor het he-
le cursusprogramma op www.
toonbeeld.tv.

Kunstexposities tijdens 
Bloemendagen Limmen
Limmen - Bezoekers kunnen 
tijdens de Bloemendagen ook 
kennismaken met kunst die uit 
bewoners van dit dorp voort-
komt. 
Keramiekatelier De Oezepoes 
op de Kerkweg 51 heeft op 2 
en 3 mei een expositie van vijf-
tien cursisten. Aan het begin van 
het pad staat een werkstuk van 
keramiek en bloemen gemaakt 
door Jolanda Mooij en Renate 
Haanappel. Tineke Kramer-Pijn-
appel opent haar atelier op de 
Rijksweg 176 van 2 tot en met 6 
mei van 11.00 tot 17.00 uur.
Ria, Afra en Tineke Pijnappel ex-
poseren schilderijen in diverse 
stijlen. Maar er zijn ook etsen, 
keramiek, porselein en bron-
zen beelden te zien in het ate-
lier en de aangrenzende buxus-

tuin. Reina van Strien toont zilve-
ren sieraden. 
Op de Pagenlaan 27 exposeren 
Tiny van der Velden-Bakkum en 
Nel Kaandorp-Bakkum onder de 
naam De Gezusters glasobjec-
ten. Na eerdere ervaringen met 
keramisch handwerk hebben zij 
de veelzijdigheid van glas ont-
dekt. Zij maken kleurrijke ob-
jecten, schalen en sieraden voor 
binnen en buiten. 

In De Werkplaats van Tinie 
Hanck op de Pagenlaan 5 expo-
seren op zaterdag en zondag van 
11.00 tot 17.00 uur Tinie zelf, Mar-
ja Bakker en Margo Natte. Mar-
ja toont schilderijen met een ver-
haal, Margo onder andere een 
drieluik van Limmen met bollen-
velden en Tinie onder meer de 

twee schilderijen die genomi-
neerd waren in 2013 en 2014 in 
de landelijke wedstrijd ‘Schilderij 
van het Jaar’. 
Marry Schram laat zaterdag en 
zondag haar fi jnschilderkunst 
zien, portretten en dieren, op de 
Molenweg 7.

Kunst en muziek, maar 
dan tussen de bollen

Limmen - Op zondag 26 april 
en op Koningsdag, 27 april, or-
ganiseert het gemengd koor De 
Vredeburgers in samenwerking 
met de Stichting Hortus Bulbo-
rum een kunst- en muziekeve-
nement. In de tuin van de Hor-
tus tonen kunstenaars hun werk 
zoals sieraden, keramiek, glas, 
tassen, beelden en schilderijen. 
In het Pieter Boschman Pavil-
joen is regelmatig muziek te be-
luisteren. Op zondag 26 april tre-
den op: The New Longriders met 
melodieuze gitaarmuziek in de 
stijl van The Shadows, Het Black 
Gospel Choir B.Lief uit Egmond 
Binnen, Shantykoor De Krom-
sailers uit Akersloot en even-

eens uit Akersloot het dubbel-
kwartet Phonation met een re-
pertoire van klassiek tot popu-
lair. Op Koningsdag treden op 
The New Longriders, Phonation: 
Peter Dekker en Roos, Jean en 
Dave uit Limmen. Jean en Da-
ve zijn bekend van de band Po-
ker. In Ons Huis en op het ter-
ras is het mogelijk iets te gebrui-
ken en er is een loterij met origi-
nele prijzen.
De opbrengst van al deze acti-
viteiten komt ten goede aan het 
gemengd koor De Vredeburgers 
om in de toekomst mooie con-
certen te kunnen blijven presen-
teren. Het adres is Zuidkerken-
laan 23A, Limmen.

tig man plus een zangeres. Ze 
spelen bekende swingstukken, 
rustige ballads, maar ook stevi-
ge jazzrock en latin. De naam is 
bedacht door enkele leden van 
het eerste uur en is gebaseerd 
op de voornaam van de oprich-
ter, dirigent Frank van Gemert, 
die ook trombonist is.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

dinsdag 20.00 uur
The Second Best 

Exotic Marigold Hotel
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur 
The Water Diviner

vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur 
zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur
La Famille Bélier

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 16.00 uur 
dinsdag  & woensdag 20.00 uur
Bloed Zweet & Tranen

vrijdag 16.00 uur  
maandag 20.00 uur

Wild
vrijdag 16.00 uur  zondag 19.30 uur 

maandag 20.00 uur  dinsdag 14.00 uur
Still Alice

woensdag 16.00 uur   
Bears (NL)

zaterdag 16.00 uur   
zondag 13.30 uur   

woensdag 16.00 uur   
De Notenkraak (NL) 2D

zaterdag & zondag 13.30 uur   
woensdag 13.30 uur   
Home (NL) 3D
zaterdag 13.30 uur   

zondag 11.00 uur   woensdag 13.30 uur   
Shaun het Schaap

zaterdag 16.00 uur  zondag 11.00 uur   
Cinderella (NL)

Programma 16 april t/m 22 april 2015

The Second Best 
Exotic Marigold Hotel

Een tweede hotel is Sonny’s gro-
te droom. Hij moet wel uitbrei-
den omdat in het ‘Best Exotic 
Marigol Hotel for the Elderly and 
Beautiful’ in het exotische Jaipur 
in India nog maar één kamer vrij 
is, wat gevolgen heeft voor de 
nieuwe gasten Guy en Lavinia. 
Sonny heeft al een pand op het 
oog, maar het vergt allemaal wat 
meer tijd dan hij heeft, aange-
zien hij ook nog wil trouwen met 

zijn grote liefde Sunaina. De vas-
te, gepensioneerde gasten van 
het hotel hebben zo hun eigen 
problemen. De enige die mis-
schien alle antwoorden heeft, is 
Muriel, de nieuwe manager van 
het hotel en bewaarder van ie-
ders geheimen. Als de eisen van 
een traditionele Indiase bruiloft 
iedereen teveel dreigen te wor-
den, lijkt er toch licht aan de ho-
rizon te schijnen.

Een Australische vader reist naar 
Turkije om op zoek te gaan naar 
zijn drie zoons die verdwenen tij-
dens de slag om Gallipoli. Tij-

The Water Diviner
dens zijn zoektocht verblijft hij 
in een hotel, en maakt hij kennis 
met de mooie eigenaresse van 
het etablissement.
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Uitgeest - Om met het laat-
ste te beginnen. Op woensdag 
31 maart jl overleed op 71-jari-
ge leeftijd Jan Balvers. Een mar-
kante persoonlijkheid wiens le-
ven zich voornamelijk afspeelde 
op of rond de velden van FC Uit-
geest. Of het nu voor FC Uitgeest 
was of voor het ICGT, Jan was al-
tijd bereid een klusje te klaren. 
Dan sjokte hij met zijn gehaven-
de lichaam in een spijkerbroek 
die door bretels omhoog gehou-
den werd van de ene plek naar 
de andere om nuttig te zijn. Mooi 
was hoe hij, na weer eens fysie-
ke pech te hebben gehad, heel 
optimistisch in het leven bleef 
staan en gewoon de draad weer 
oppakte door  bijvoorbeeld op 
zondag zijn taak als “scorebord-
manager” op te pakken. FCU en 
ICGT zullen hem missen.

FC Uitgeest verliest punten 
en ‘de kleine man’

Verloren werd er ook op het 
veld. In de thuiswedstrijd tegen 
ZAP werd een 1-3 nederlaag 
geleden en dat betekent dat de 
ploeg zich ondanks een periode-
kampioenschap nog steeds niet 
helemaal veilig mag wanen. Nu 
moet eerlijkheidshalve gezegd 
worden dat de baan van trainer 
Ron Bouman op dit ogenblik niet 
helemaal te benijden is. De lijst 
van geblesseerde en geschors-
te spelers was deze zondag bij-
na groter dan er spelers op het 
wedstrijdformulier konden. Maar 
ja, voor een trainer geldt altijd 
maar één wet en dat is dat je het 
moet doen met de spelers die je 
wel hebt. 

FCU begon niet eens zo on-
aardig tegen de gasten uit An-
na Paulowna. Het doel van ZAP 

werd gezocht en soms gevonden 
maar dan was of keeper Farell op 
zijn post of zag scheidsrechter 
Andre mogelijk opzettelijk hin-
deren in het strafschopgebied 
over het hoofd. De goal viel ech-
ter aan de andere kant. Nadat in 
de 30e minuut keeper Dave Da-
vidson eerst nog een inzet van 
Raap had gekeerd sprong de te-
rugspringende bal ietwat geluk-
kig voor de voeten van dezelfde 
speler die nu wel raak schoot. 
0-1. 
Een minuut later beleefde Da-
ve Davidson de nachtmerrie van 
iedere keeper. Een doorgescho-
ten bal die hij wel even buiten de 
zestien zou wegtrappen, stuiter-
de via een polletje wat hoger op. 
Het gevolg, een in het luchtledi-
ge trappende keeper, een spits 
(Robert) die tot zijn eigen ver-
bazing de bal weer voor de voe-
ten kreeg en een leeg doel waar-
in de bal geschoten kon worden. 
0-2. FCU was de kluts kwijt en 
0-3 was dichter bij dan de aan-
sluitingstreffer.

In de tweede helft deed de 
thuisploeg er alles aan om te-
rug te keren in de wedstrijd en 
waren er o.a. voor Jorn Brou-
wer en Jordy Duijn mogelijkhe-
den op een treffer. Dat gebeur-
de echter pas in de 84e minuut. 
Een voorzet van links werd be-
heerst door Jordy Duijn binnen 
gewerkt. 1-2. FCU viel aan met 
de moed der wanhoop maar het 
mocht niet meer baten. Erger 
nog, het werd in de 90e minuut  
zelfs 1-3  door Robert na knullig 
reageren van de Uitgeester ver-
dediging. Zo kan ook dit verlies 
geplaatst worden in de lange rij 
van onnodige nederlagen dit sei-
zoen. Zullen we dan zondag 19 
april a.s. als “kleine man” koplo-
per VSV maar een beentje lich-
ten? Zou mooi zijn.
De Afvallende Bal

FC Uitgeest: 
Davidson, uit den Boogaard, 
Sinnige, Vrouwe (52e Sjaak 
de Wit), Borst, Smit (72e 
Out), Olgers, den Nijs, Koe-
dijk, Duijn, Brouwer.

Voor de tweede keer dit sei-
zoen werd Mike Olgers ge-
kozen tot speler van de wed-
strijd. In een stroef draaiend 
elftal was hij zondag toch de 
speler die nog het meest aan-
spraak mocht maken op de 
onderscheiding. Mike is nog 
jong en maakt dit seizoen ab-
soluut progressie door. Mike 
houden zo!

Bakkum en 
Krookspeler

Donderdag 16 April
Pupillen:
FC Uitgeest F5-Zeevogels F2 18:00
Vrijdag 17 april
FC Uitgeest MB1-vriendinnen 18:30
FC Uitgeest MB2-vriendinnen 18:30
FC Uitgeest MC1-vriendinnen 18:30
FC Uitgeest MC2-vriendinnen 18:30
FC Uitgeest MD1-vriendinnen 18:30
Jong Holland D1-FC Uitgeest D3 19:30

Zaterdag 18 April 
Junioren:
Victoria A1-FC Uitgeest A1 (zat) 15:15
FC Uitgeest B1-IVV B1 14:30
Adelbert St B1-FC Uitgeest B2 13:30
FC Uitgeest B3-SVW 27 B2 14:30
FC Uitgeest B4-Koedijk B4 13:00
Saenden B1G-FC Uitgeest B5 12:45
FC Uitgeest C1-Wherevogels De C1 12:30
FC Uitgeest C2-ZCFC C1 14:45
FC Uitgeest C3-BOL C1 10:30
FC Uitgeest C4-Vitesse 22 C4 14:45
Alkmaarsche Boys C2-
FC Uitgeest C5 10:30
FC Uitgeest C6-Castricum C4 13:00
Duinrand S C2-C Uitgeest C7 13:30
Meisjes:
Hoofddorp s.v. MB1-
FC Uitgeest MB1 13:00
KFC MB1-FC Uitgeest MB2 15:45
FC Uitgeest MC1-WSV 30 MC1 11:30
Overbos MC2-FC Uitgeest MC2 10:30
Foresters de ME1-FC Uitgeest ME1 10:00
Pupillen:
FC Uitgeest G1-WSV 30 G1 11:45
FC Uitgeest G1-WSV 30 G1 11:45
FC Uitgeest D1-Meervogels 31 D1 10:00
FC Uitgeest D2-HSV D2 11:30
Meervogels 31 D2-FC Uitgeest D4 10:15

Jong Holland D4-FC Uitgeest D6 08:45
FC Uitgeest D7-Egmondia D2 09:00
FC Uitgeest E2-Kwiek 78 E1 11:30
DTS E1-FC Uitgeest E3 09:15
FC Uitgeest E4-Kolping Boys E7 11:30
FC Uitgeest E5-Vrone E2 10:15
AFC 34 E7-FC Uitgeest E6 09:00
FC Uitgeest E8-FC Uitgeest E7 10:15
FC Uitgeest E10-Meervogels 31 E5 09:00
FC Uitgeest F1-Foresters de F2 09:00
DTS F1-FC Uitgeest F2 09:00
HSV F1-FC Uitgeest F3 10:15
Kolping Boys F3-FC Uitgeest F4 09:00
FC Uitgeest F6-Zeevogels F3G 09:00
FC Uitgeest F7-Koedijk F4 09:00
FC Uitgeest F8-BOL F2 10:15
Koedijk F11-FC Uitgeest F9 10:45
Koedijk F10-FC Uitgeest F10 08:45
Adelbert St MP1G-FC Uitgeest MP1 10:00
FC Uitgeest MP2-Foresters de MP3 09:00
FC Uitgeest MP3-ZTS MP1 09:00

Zondag 19 April
Senioren:
VSV 1-FC Uitgeest 1  14:00
Spirit’30 2-FC Uitgeest 2  11:00
FC Uitgeest 3-Wijk aan Zee 2  10:30
FC Uitgeest 4-Meervogels 31 3  10:30
ADO ‘20 6 FC Uitgeest 6  12:15
Kennemers 5-FC Uitgeest 7  09:30
FC Uitgeest 8-Meteoor 4  12:45
Zeevogels 3 -FC Uitgeest 9  11:00
FC Uitgeest 10-Vitesse 22 12  12:45
Assendelft 6-FC Uitgeest 12  12:00
Junioren:
FC Uitgeest A2-SVA A1 ( 10:30
FC Uitgeest A3-Volendam (rkav) A2  13:30
Meisjes: 
Oosthuizen MA1 -FC Uitgeest MA1  11:00

Vriendinnentoernooi 
bij FC Uitgeest

Uitgeest - Op vrijdag 17 april  
wordt er bij FC Uitgeest een 
Vriendinnendag gehouden. De 
Vriendinnendag is bedoeld voor 
meisjes vanaf 5 jaar tot en met 
17 jaar. Meisjes die al lid zijn van 
de voetbalvereniging mogen een 
vriendinnetje, klasgenoot, nicht-
je of een buurmeisje meenemen 
naar de vereniging. Op deze dag 
staat vanaf 16.00 uur het ple-
zier voorop. Meisjes en hun ou-
ders kunnen op een leuke ma-

nier kennis maken met de leuk-
ste sport en met de voetbalver-
eniging FC Uitgeest .   
Ook de ouders, opa’s en oma’s 
zijn ook van harte welkom om te 
kijken op deze Vriendinnendag. 
Mocht je nog vragen of opmer-
kingen hebben, mail dan gerust 
naar Shari Breetveld, de coördi-
nator van de meisjes afdeling en 
ook van dit toernooi. Haar email-
adres is: meiden-coordinator@
fcuitgeest.nl.

FC Uitgeest 4 speelt 
kampioenswedstrijd
Uitgeest - Op zondag 19 april 
bent u allen uitgenodigd om 
een waar spektakel mee te ma-
ken. FC Uigeest 4 speelt tegen 
buurman Meervogels een kam-
pioenswedstrijd. 

Vele bekende Uitgeesters zullen 
hun uiterste best doen om het 
kampioenschap binnen te ha-

len. Enkele spelers zijn: Bart van 
Yperen, Casper Sleurink, Tim de 
Groot, Patrick van de Bergh, Tim 
de Goede, Bram de Goede, Wil-
liam de Lange, Rian Breedveld, 
Martin Hollenberg, John de Nijs, 
Hidde de Wildt, Mujo Milic, Mai-
kel Schilp , Alex Strik , Paul Huis-
man, Erik van Haaster, Ton Ro-
denburg en Kevin Kruidenberg.

Wandelen op 
donderdagochtend
Uitgeest - Het hele jaar wordt er 
wekelijks gewandeld door Uit-
geestse senioren, dus ook in de 
zomermaanden. Heerlijk met een 
groep mensen op pad, elke keer 
weer een andere route. U kunt 
kiezen uit een wandeling van 1 

uur of van 2 uur.
Elke donderdag, start om 09.30 
uur vanuit dorpshuis de Zwaan. 
Deelname is gratis.

Zie ook: www.uitgeestersenio-
ren.nl.
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Het blijft altijd genieten van de diversiteit van woningbouw in het verleden in Uitgeest. Mid-
delweg 149 is zo’n adres. Dit pand is in 1870 gebouwd. Het totale oppervlak bedraagt 701 vierkante me-
ter. De foto is genomen vanaf Westergeest. Foto en tekst: Ger Bus

Naam: Jur Hoekstra
Leeftijd: 18 jaar
Vooropleiding: Bonhoeffer Col-
lege Castricum, Havo
Nu: Bedrijfskunde Management, 
Economie en Recht. Hogeschool 
van Amsterdam
Duur: 4 jaar

Uitgeest - Op internet zocht Jur 
naar een passende economie 
opleiding want op het Bonhoef-
fer College merkte hij al dat dit 
hem lag en het leek hem interes-
sant. Hij dacht ook nog even aan 
commerciele economie maar dat 
waren hem toch iets teveel ge-
tallen.
Jur: “Na de open dagen wist ik 
niet precies welke richting ik op 
moest en omdat Bedrijfskunde 
MER een brede opleiding is, heb 
ik uiteindelijk hiervoor gekozen.”
Tijdens de drie kennismakings-
dagen in de Ardennen leerden 
de studenten elkaar al aardig 
kennen en dat bevorderde de 
sfeer in de klas waardoor het sa-
menwerken makkelijker verliep.
Jur: “De sfeer is hier anders dan 
op de middelbare school waar 
je natuurlijk iedereen kende, je 
had dezelfde uren en hier heb 
je soms zomaar vrij. De omgang 
met de docenten is veel relaxter, 
er is geen hiërarchie. Dat is pret-
tig maar je moet er wel mee om 
kunnen gaan want niemand ver-

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. 

plicht je tot iets. De leraren zet-
ten zich wel heel erg voor je in.”
Tegenwoordig is er vraag naar 
bedrijfskundigen die een inte-
grale aanpak kennen. Een af-
gestudeerde van de HBO-op-
leiding Bedrijfskunde MER richt 
zich binnen bedrijven op het cre-
eren van draagvlak bij de be-
sluitvorming.
Behalve de vakken Nederlands 
en Engels krijgen de studen-
ten te maken met Finance & Ac-
counting, Marketing & Strategie 
maar ook Organisatie en interne/
externe omgeving.
Het huiswerk valt volgens Jur 
hartstikke mee, er zijn periodes 
dat projecten moeten worden in-
geleverd maar daarna is er weer 

minder te doen.
Jur: “Voor het bedrijf Giant moe-
ten wij bijvoorbeeld een vraag-
stuk oplossen om te kijken of 
de fiets sportiever gemaakt kan 
worden en of  hierdoor de omzet 
wordt vergroot. Het leukste vak 
vind ik Marketing & Strategie, 
het is interessant omdat je overal 
om je heen reclame ziet’’. Dan la-
chend: “Maar de betreffende le-
raar geeft dit vak ook erg goed.”
Stage loop je bij deze opleiding 
pas in het derde jaar omdat je 
ook pas in het tweede jaar een 
richting kiest.
Met de trein is het dertig minu-
ten tot Amsterdam Centraal, ver-
volgens met de metro tien mi-
nuten en nog tien minuten lo-
pen. Maar volgend jaar verhuist 
de opleiding naar een nieuw ge-
bouw en is het beter bereikbaar.
Op de vraag hoe Jur de toe-
komst ziet, noemt hij eerst dat 
hij hoopt gezond te blijven, een 
leuke vriendin te hebben, een 
mooi huis en een baan. Die baan 
het liefst niet bij een groot be-
drijf waar je slechts een schakel-
tje bent dat makkelijk vervang-
baar is.
Jur: “Het zou mooi zijn om bij 
een klein of middelgroot bedrijf 
te werken waar je dicht bij elkaar 
staat en waar je als team samen-
werkt.”
Monique Teeling  

Getuigen gezocht van 
mishandeling op de Kleis

Uitgeest - De politie is op zoek 
naar getuigen van een gewelds-
incident dat zaterdagavond 
plaatsvond op de Kleis nabij de 
Anna van Renesselaan. Om-
streeks 23.45 uur uur werd een 
17-jarige jongen geslagen door 
twee onbekende jongens die op 
het fietspad liepen.
De 17-jarige jongen fietste zater-
dagavond met een aantal vrien-
den over de Kleis, toen hij ter 
hoogte van de Anna van Renes-
selaan een groepje jongeren zag 
lopen op het fietspad. Toen zij bij 
dit groepje naderden, werd de 
17-jarige jongen geduwd en ver-
volgens geslagen door twee jon-
gens.
Hierna vertrok de groep met de 
twee daders richting het NS-sta-
tion. De politie is ter plaatse ge-
gaan, evenals ambulanceper-
soneel, die de 17-jarige jongen 
hebben meegenomen voor me-
dische behandeling.
De politie heeft een onderzoek 
ingesteld en is op zoek naar 

mensen die getuigen zijn ge-
weest van dit geweldsincident 
of mensen die meer informatie 
hebben over de vermoedelijke 
daders. Van de twee mannen die 
geslagen hebben is het volgende 
signalement bekend:

Dader 1: man, getinte huids-
kleur, breed postuur, krullend 
haar, naar achteren gekamd, on-
geveer 15 tot 20 jaar oud, pokda-
lig gezicht, mogelijk acne, droeg 
een grijze jas met zwarte strepen 
eb een donkere spijkerbroek.
Dader 2 was ook een man met 
getinte huidskleur, normaal pas-
tuur, ongeveer 2 meter lang, lang 
stijl haar, naar achter gedragen. 
Hij droeg een lichtgrijze parka en 
een donkere spijkerbroek.

Bent u getuige geweest of heeft 
u meer informatie die de poli-
tie kan helpen in het onderzoek 
naar dit geweldsincident? Belt u 
dan s.v.p. met de recherche in 
Beverwijk via 0900-8844.

Recreatiekaart ‘Tussen 
IJmond en Zaanstad’
Regio - Op 11 april hebben wet-
houder Dorenbos van gemeente 
Beverwijk en voorzitter Hoogen-
doorn van de agrarische vereni-
ging Water, Land en Dijken de 
recreatiekaart ‘Tussen IJmond en 
Zaanstad’ onder grote belang-
stelling in de Westzaanse Zui-
velboerderij in Westzaan gelan-
ceerd tijdens Kom in de Kas (zie 
foto). Deze kaart is vanaf van-
daag volop verkrijgbaar bij Re-
creatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer in Uitgeest, en 
VVV’s, gemeentehuizen en bibli-
otheken van Beverwijk, Heems-
kerk, Uitgeest en Zaanstad. 
Op de kaart is het unieke pol-
derlandschap tussen de IJmond 
en Zaanstad te zien. Dit gebied 
biedt veel verschillende moge-
lijkheden zoals wandelen, fiet-
sen, varen, cultuur en vermaak. 
Op de kaart zijn alle routes weer-
gegeven, net als locaties waar 
boerenproducten worden ver-
kocht. Ook de bijzondere hore-
cagelegenheden en leuke over-

nachtingsadressen zijn te vin-
den. De kaart is zowel een gids 
voor recreatief gebruik van het 
gebied, als een digitaal mid-
del om vanuit huis of een over-
nachtingslocatie een ontdek-
kingstocht in het gebied voor 
te bereiden. De duidelijke plat-
tegrond met verwijzingen naar 
de achterkant voor meer infor-
matie over het diverse aanbod, 
achtergrondinformatie en mooie 
sfeerimpressies maakt het een 
aantrekkelijke kaart om er op uit 
te trekken en het gebied verder 
te verkennen. 
De kaart is vanaf eind april ook 
te downloaden van www.alk-
maarder-enuitgeestermeer.nl. 
Hier is ook alle informatie over 
publieke evenementen, open da-
gen of andere activiteiten in dit 
gebied te vinden. Nieuwe activi-
teiten om op de website te plaat-
sen, kunnen worden doorgeven 
door een mail te sturen naar in-
fo@alkmaarder-enuitgeester-
meer.nl.
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Eerste paal uit-
breiding Bakkerij
Castricum - Woensdag is de 
eerste paal geslagen van de uit-
breiding van poppodium De 
Bakkerij. Het cultureel centrum 
krijgt er aan de achterzijde een 
stuk bij, waardoor er meer mo-
gelijk is op het podium. Er komt 
bovendien een nieuwe geluids-
installatie. Verwacht wordt dat 
het nog wel even gaat duren 
voordat het zover is. Foto: Kees 
Zonneveld.

Wereldrecord 
in gevaar

Limmen - Nog vijftig dagen en 
dan moet de wereldrecordpo-
ging van stichting Limmen Lu-
diek officieel van start gaan. En 
dat gebeurt tijdens een afwisse-
lende feestweek van 2 tot en met 
7 juni. Maar er is een probleem. 
Er hebben zich nog niet vol-
doende vrijwilligers aangemeld. 
Dat kan via de website limmen-
ludiek.nl. Er zijn nog tweehon-
derd vrijwilligers nodig om alles 
in goede banen te leiden. De af-
gelopen twee jaar hebben hon-
derden vrijwilligers diverse avon-
den en middagen in De Kurken-

hof gezeten en daar kurken ge-
sorteerd op kleur. Tweehonderd 
kurkendrukkers maken onder-
tussen een eigen onderdeel van 
het wereldrecord mozaïek. Dui-
zenden kurken en bijna net zo-
veel uren zitten al in deze voor-
bereidingen van het mozaïek van 
ruim 178m2. Er wordt nu naarstig 
gezocht naar vrijwilligers voor de 
horeca, beveiliging en verkeer, 
parkinrichters voor de op- en af-
bouw en EHBO’ers. Dinsdag 19 
mei is er een vrijwilligersavond 
in De Burgerij van 20.00 tot 22.00 
uur.

Toename 51 procent 
bosuilen in de regio

Castricum – In het voorjaar zijn 
77 paar uilen geteld in de omge-
ving en dat is een toename van 
maar liefst 51%. In 1980 is Arend 
de Jong van de Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland samen 
met twee biologen, Rienk en 
Cees, begonnen met het tellen 

Toermalijn wint
Castricum - Tijdens de school-
voetbalmiddag bij FC Castricum 
hebben de jongens uit groep 
7/8 van de Toermalijn 1 voor de 
vierde keer op rij het Rabobank 
Schoolvoetbaltoernooi gewon-
nen. In de finale waren zij met 
3-0 te sterk voor de jongens van 
de Klimop 2. Paulus 1 werd der-
de. Sokkerwei 2 was winnaar 
van de spandoekenwedstrijd.  
De sportiviteitprijs ging naar het 
team van Augustinus 2. 

Granaat bij Dijk en Duin
Bakkum - Woensdagavond is 
door een voorbijganger een gra-
naat aangetroffen op de Parklaan 
op het terrein van Dijk en Duin. 
Dat liet politieagent Virgil de la 
Haye weten op Twitter. Het bleek 
te gaan om een Franse F1 hand-
granaat zonder veiligheidspin en 
beugel. De granaat stond dus op 
scherp. De handgranaat is, door 
de EOD in de duinen tot ontplof-
fing gebracht.

Waarschuwing
van de politie
Castricum - Op dinsdag 7 april 
omstreeks 15.00 uur was er weer 
een verkoper van pannen- en 
messensets actief op de par-
keerplaats bij Geesterduin. De 
verkoper kwam professioneel 
over, maar na aankoop bleek dat 
de pannen van zeer slechte kwa-
liteit zijn. De verkoper is telefo-
nisch niet meer bereikbaar. Ge-
tuige van een dergelijke verkoop 
in de omgeving of slachtoffer ge-
worden? Bel meteen de politie 
en noteer namen en kentekens 
van de verkopers. 
Andere bekende praktijken zijn 
het verkopen van zogenaamd 
merkgereedschap en het aan-
bieden van asfalteringswerk-
zaamheden.

Henny Huisman over ‘leven en dood’

Zondag open dag bij 
Uitvaartverzorging Eeken

Beverwijk - Afscheid nemen 
van een dierbare is veelal een 
pijnlijk proces, waarmee ieder-
een zo nu en dan wordt gecon-
fronteerd. Uitvaartverzorging 
Eeken stelt alles in het werk om 
dat afscheid zo waardig moge-
lijk te laten verlopen, met als uit-
gangspunt de drie B’s: bekwaam, 
betrokken en betaalbaar. 

Aanstaande zondag is er een 
open dag, waarbij iedereen in 
de gelegenheid is om de nieuwe 
24-uurs suites te bewonderen.
Deze suites zijn speciaal inge-
richt om nabestaanden in de pe-
riode tussen overlijden en uit-
vaart in de gelegenheid te stel-
len 24 uur per dag bij hun dier-
bare overledene te kunnen zijn. 
De kamers zijn via een aparte in-
gang bereikbaar en van alle ge-
makken voorzien. De suites zijn 
voorzien van airco een tafel met 
stoelen, een bankstel, een mini-
bar en een grote televisie. De bij-

behorende dvd-speler stelt na-
bestaanden in staat om foto’s 
of video’s met dierbare herinne-
ringen te bekijken. Historische 
prenten van Beverwijk sieren de 
wanden en ook een luchtfoto van 
de stad is er te bewonderen. 

De ruimtes lenen zich ook uitste-
kend voor een condoleancebij-
eenkomst. Het uitvaartcentrum 
beschikt daarnaast ook over 
een privékantoor, dat kan wor-
den gebruikt door nabestaanden 
om besprekingen te voeren. Ivo 
Eeken en zijn zus Ingeborg zijn 
de stuwende krachten achter het 
uitvaartcentrum, samen met col-
lega Madeleine la Croix staan 
ze zeven dagen per week klaar 
om alles in goede banen te lei-
den. Tijdens de open dag (13.00 
tot 17.00 uur) is presentator Hen-
ny Huisman speciale gastspre-
ker. Uitvaartverzorging Eeken is 
gevestigd aan de Laan van Mee-
restein 10. (Bos Media Services)

van bosuilen in het Noordhol-
lands Duinreservaat, het terrein 
van Wijk aan Zee tot Egmond. Ze 
kwamen op 27 territoria. Daarna 
zijn de bosuilen vanaf 1982 ieder 
jaar geteld en dan het liefst op 
windstille en droge avonden.
,,Vanaf 1986 werden ook het ter-
rein van Staatsbosbeheer en al-
le andere mogelijke plekken ge-
teld, van Wijk aan Zee tot de 
Hondsbossche Zeewering”, ver-
telt Arend. ,,Het aantal paren liep 
gestaag op van 54 in 1986 naar 
113 in 1992. In dat jaar vestig-
de de havik zich in de duinen. 
De havik deed de bosuilstand 
in één jaar tijd van 113 naar 83 
paar zakken. Tien jaar later tel-
den we nog maar 53 paar bos-
uilen.” In 2010 waren de bosui-
len gewend aan de havik en wis-
ten die goed te ontwijken. ,,Door 
pas ’s avonds te gaan jagen 
als de havik slaapt en te stop-

pen met hun muizenjacht voor-
dat de havik wakker wordt. Tot 
2012 ging het de bosuilen voor 
de wind. Het aantal paren steeg 
naar 77 in 2012. In het voorjaar 
2012 hadden we in mei een aan-
tal nachtvorstjes die de bloesem 
van beuk en eik deed bevriezen, 
waardoor de beuken en de ei-
ken geen vrucht konden zetten. 
Gevolg: in de herfst geen beu-
kennootjes en eikeltjes, zodat de 
muizen die winter onvoldoende 
te eten hadden. De muizen stier-
ven van de honger en de bosui-
len hadden ook geen eten meer. 
Daardoor zakte het aantal paren 
naar 65 in 2013. Maar deze 65 
paar hadden nog niet voldoende 
te eten voor hun nakomelingen, 
dus de uilenstand zakte naar 
53 paar in 2014. Ondertussen 
was er een muizenplaag begon-
nen in de duinen, omdat er toen 
weer voldoende eten voor de 
muizen was. En de sterkste ui-
len, die overgebleven waren van 
het hongerjaar 2013, die hebben 
zich voortgeplant in 2014 en hoe. 
We vonden in dit voorjaar 2015 
zowaar 77 paar uilen en dat is 
een toename van 51%!” 
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Zusjes worden collega’s 
op Clusisus College

Castricum - Twee zussen, Iris 
(23) en Amber (19) Schavema-
ker, hebben twee heel verschil-
lende schoolloopbanen. En nu 
staan ze nu allebei tegelijker-
tijd als Leraar-in-opleiding (Lio) 
voor de klas bij het Clusius Col-
lege Castricum. Iris is een oud-
leerling van het Clusius College 
Castricum en geeft daar nu les in 
groene praktijkvakken. Zus Am-
ber volgde de Havo en staat als 
docent natuurkunde voor de klas 
bij het Clusius. Amber moest na 
het afronden van haar Havo een 
vervolgopleiding kiezen. Na-
tuurkunde vond ze leuk en de 
best passende opleiding hier-
voor bleek de lerarenopleiding 
op de Hogeschool van Amster-
dam. Niet omdat zij perse lerares 
wilde worden maar dat diploma 
zat er nou eenmaal bij. Zus Iris 

die vier jaar ouder is, ging eerst 
naar het VMBO op het Clusius 
College Castricum. Zij vervolgde 
haar carrière door een MBO ni-
veau vier opleiding in Alkmaar te 
volgen. Na het afronden van de 
opleiding paraveterinair mede-
werkster zocht ook zij naar een 
vervolgopleiding.Zij kwam te-
recht op de Stoas Hogeschool. 
Een lerarenopleiding, maar dan 
in de groene sector. Ondanks 
het leeftijdsverschil zijn beiden 
nu even ver in de docentenop-
leiding. Dit betekent dat ze op 
zoek waren naar een afstudeer-
stage waarbij je deels al in dienst 
treedt. 
Naar tevredenheid van zowel 
Iris, Amber en het Clusius Col-
lege Castricum mogen de zus-
jes elkaar volgend jaar collega’s 
noemen.

Wie o wie is dit?
Castricum - In het 38e jaar-
boek van de Werkgroep Oud-
Castricum, dat eind oktober van 
dit jaar verschijnt, wordt een ar-
tikel opgenomen over de fiets-
tocht �Tour de Flevo¹ die in de ja-
ren 1957 tot en met 1962 werd 
gehouden voor de Castricumse 
jeugd.
Op een foto van de tourleiding 
uit 1961 komt een tot nu toe on-

bekende man voor, waarvan een 
foto is afgebeeld. Als iemand 
hem herkent is het verzoek om 
zijn naam door te geven aan 
Hans Boot via info@oudcastri-
cum.com  of 0251-655318.

Overigens is de film van de wie-
lerronde, waarvoor eind 2014 
een oproep werd gedaan, ook 
nog steeds niet boven water.

Drs. Anneke E. Eenhoorn uit 
Castricum schreef een boek met 
informatie voor en door jongeren 
zelf en hun ouders dat AD(H)
D uit de negatieve sfeer haalt. 
Het staat boordevol herkenba-
re verhalen, interviews en handi-
ge tips voor en door andere pu-
bers met ADHD of ADD. Zij ver-
telt: ,,Ongeveer één op de twin-
tig jongeren heeft duidelijk ken-
merken van ADHD. Wat bete-
kent het dan als je in de puber-
teit komt? Wat moet je doen als 
je net weet dat je ADHD hebt? 
Of misschien denkt dat je het 
hebt. Voor de meeste problemen 
rond ADHD kan een goede ma-
nier gevonden worden om ermee 
om te gaan, als je maar weet 
hoe.²  Het boek legt je in helde-
re taal uit wat ADHD en ADD is, 
hoe pubers ermee kunnen leren 
omgaan en welke handige din-
gen zij kunnen die anderen juist 
niet kunnen. Daarnaast bevat 
het boek informatie over nuttige 
websites, belangenverenigingen 
en interessante boeken en dvd’s 
voor tieners en hun ouders.
Anneke E. Eenhoorn werkt als 
senior psychotherapeut en kli-
nisch psycholoog veel met kin-
deren die ADHD hebben. Bo-
vendien is Anneke bedenker 
van ‘Joep Loep’, een training voor 
kinderen met ADHD. Eerder ver-
scheen van haar hand ADHD bij 
kinderen, in de succesvolle reeks 
Kinder-psychologie in Praktijk. 
Ze is moeder van twee pubers 
die allebei ADD hebben.

Kennismaken met kanosport
Regio - Wie vrijblijvend wil ken-
nismaken met de recreatieve 
kant van het kanoën kan zich 
aanmelden voor de instapavon-
den van de Kano Vereniging Uit-
geest. Dat kan op 22 april en 13 

mei vanaf 19.00 uur. Na afloop is 
er gelegenheid om in de kanti-
ne aan de Meldijk nog een con-
sumptie te gebruiken. Aanmel-
den via www.kanovereniging-
uitgeest.nl of tel.: 072-5127734.

Weerbaar tegen pesten
Castricum - GGD Hollands 
Noorden organiseert in de week 
van 10 tot en met 14 augustus de 
tweedaagse cursus ‘Plezier op 
school’ voor aanstaande brug-
klasser in de regio Noord-Ken-
nemerland. De cursus helpt kin-
deren hun zelfvertrouwen te ver-

groten en beter voor zichzelf op 
te komen.  
Alle kinderen die in Castricum 
wonen, kunnen deelnemen aan 
de cursus. Op 10 augustus start 
de cursus met een ouderavond.
Aanmelden kan tot vrijdag 8 mei 
via www.ggdhn.nl/Cursussen. 

Piet Weber kampioen
Akersloot - Piet Weber is er in 
geslaagd de zesentwintigste edi-
tie van het driebandenkampi-
oenschap van Akersloot op zijn 
naam te schrijven. 
Het was een spannende fina-
le waarbij Weber tot de laat-
ste moment moest wachten om 
zich kampioen te kunnen noe-
men. Hij verloor zijn laatste par-
tij van Paul Twaalfhoven en was 

afhankelijk van het resultaat van 
de partij van nummer twee Rob 
Woestenburg tegen Hans Putter. 
Hans Putter deed zijn plicht en 
won van Woestenburg zodat Piet 
de zesentwintigste driebanden-
titel op zijn naam kon schrijven. 
Weber behaalde negen punten, 
terwijl Woestenburg en Fred Oud 
op een tweede en derde plaats 
eindigden.

Akersloot - Woensdag ontving 
de politie een melding dat er een 
bestuurder weggereden was na-
dat hij tegen een verkeersbord 
was aangereden op de afrit A9 in 
Akersloot. De bestuurder is aan-
gehouden en meegenomen voor 
een blaastest op het bureau. De 
man blies 505 ugl terwijl 220 ugl 
is toegestaan. Na overleg met 
justitie is de man heengezonden 
met een boete van 657 euro. Ook 
de schade die is ontstaan is aan 
de borden, komt voor rekening 
van de man.

Tegen verkeers-
bord door drank

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Limmen pakt de leiding
Limmen - Vijf wedstrijden voor 
het einde van de competitie is 
alles nog mogelijk in de derde 
klasse B. Een zestal clubs kun-
nen nog aanspraak maken op 
het kampioenschap, met daar-
bij Limmen, en vijf clubs moeten 
oppassen om niet in de nacom-
petitie voor degradatie te belan-
den. De tegenstander van Lim-
men, Vrone uit Sint Pancras is 
een van die clubs. Het was dus 
voor beide clubs van groot be-
lang om de winst te pakken. Bei-
de teams waren de gehele wed-
strijd niet in staat om de wed-
strijd onder controle te krijgen. 

In negentiende minuut een schot 
uit de rebound van Jan Welbo-
ren: 1-0 voor de thuisclub. En dat 
bleef zo. 
Door het verlies van Alkmaar-
sche Boijs en Zaanlandia is Lim-
men alleen aan de leiding is ge-
komen. Volgende week de Derby 
der Derby’s: Meervogels tegen 
Limmen. Ook die wedstrijd staat 
weer vol van de spanning. Lim-
men die er alles aan gaat doen 
om de koppositie te behouden 
en Meervogels die door hun ver-
lies nu weer op een nacompeti-
tieplek staan. Een scenario voor 
een leuke wedstrijd.

Castricum - Wie kent iemand 
die een pluim verdient omdat hij 
of zij graag een ander helpt? Of 
iemand die juist om hulp durft te 
vragen? 
Inwoners kunnen voorbeelden 
aanmelden voor ‘de Pluim’ met 

Wie verdient een pluim? 
een taart als waardering. Dat 
kan online op www.datisheel-
normaal.nl, of met een aanmeld-
kaart die verkrijgbaar is in de hal 
van het gemeentehuis. Op de 
website zijn ook alle andere no-
minaties te bekijken.
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Dealer van Trek, Sparta, 
Gazelle, Lapierre, Scott  
en Loekie kinderfietsen. 

Kijk voor gebruikte  
fietsen eens op 
www.2dehandsfiets.nl. 
 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag 8.00-18.00u 
Zaterdag: 8.00-17.00 u 
 

 

Kom test rijden op alle elektrische fietsen.  
En uiteraard ook op alle andere fietsen. 

O.a. op de Trek LM400+ met Shimano Steps middenmotor. 
 

Of kijk eens tussen de voordelige opruimmodellen. 
E-bikes met 30 tot 50% korting  

Maar ook bv Trek Remedy 9 van € 3.999,- voor € 1.999,-. 
 
En wat te denken van de diverse gebruikte fietsen 
in alle prijsklassen, zowel elektrisch als gewoon. 

 

Kom snuffelen tussen voordelige fietskleding van  

Maloja en Bontrager.  

Bontrager fietsshirts voor € 10,-.  

Maloja zomer– en winterkleding met 50% korting. 

Kijk voor de Maloja    
kleding vast op  

Topkorfbal bij Stormvogels
Uitgeest - In het kader van het 
50-jarig bestaan van K.V. Storm-
vogels zijn er afgelopen seizoen 
een aantal evenementen geor-
ganiseerd. Afgelopen zaterdag 
heeft een groep van 28 leden de 
zaalfinale van de korfballeague 
bezocht in Ahoy. 

Daar zagen zij een bloedstol-
lende finale tussen grootmach-
ten PKC en TOP. Eerstgenoem-
de trok uiteindelijk aan het lang-
ste eind na praktisch de gehele 
wedstrijd tegen een achterstand 
te hebben aangekeken.  
Woensdag 15 april hebben de le-
den van K.V. Stormvogels de ge-
legenheid om nog nader kennis 
te maken met korfballen op het 
hoogste niveau. Er zal een clinic 

worden gegeven door het in de 
League, het hoogste niveau in 
Nederland, uitkomende Dalto.  

Dit team en begeleiding zal de 
vereniging bezoeken en zal voor 
de leden een anderhalf uur du-
rende training verzorgen met 
als thema: Leren om jezelf vrij te 
spelen en kansen creëren waar-
uit je kunt scoren en schieten 
om te scoren, in tegenstelling tot 
schieten om te schieten. 

Deelname is beperkt tot leden 
van K.V. Stormvogels, maar be-
langstellenden zijn uiteraard 
welkom op het terrein van K.V. 
Stormvogels aan de Niesven-
straat.  De clinic start om 19.00 
uur.

Ongeval op oprit A9
Uitgeest - Op de oprit van de 
A9 bij Uitgeest in de richting van 
Alkmaar is zaterdagmiddag om-
streeks kwart voor één een busje 
uit de bocht gevlogen. Het busje 
is hierbij op zijn kant in de linker-
berm terecht gekomen. Een am-
bulance kwam ter plaatse om de 

inzittenden te controleren. De-
ze waren inmiddels zelf al uit het 
voertuig gekomen. 

De oorzaak van het ongeval is 
niet bekend. Het busje is wegge-
haald door een bergingsbedrijf.  
(bron: www.112-uitgeest.nl)

Regio - Zodra de weidevogels weer op gewicht zijn na hun 
lange reis begint de paarvorming en territoriumafbakening 
met indrukwekkende paringsrituelen. Sommige kieviten zijn 
al aan het broeden of hebben pullen. Andere buitelen nog 
baltsend, luid roepend door de lucht. Grutto’s zijn hoog in 
de lucht aan het stuntvliegen en laten zich volop horen. Tu-
reluurs maken indruk met trilvluchten en scholeksters hou-
den hun typische tepietceremonies op sozen, hun vaste ver-
zamelplaatsen. Zondag 19 april kunt u ze allemaal tegenko-
men tijdens een vaarexcursie met een gids van van 14.00 tot 
16.00 uur. Reserveren bij bezoekerscentrum De Poelboerde-
rij in Wormer via 075-6219100 of per e-mail bezoekerscen-
trum@poelboerderij.nl onder vermelding van naam, aantal 
personen en telefoonnummer. Kosten 10 euro, kinderen 3 
euro. Leden Natuurmonumenten, Vogelbescherming Neder-
land, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en Vrienden van 
bezoekerscentrum De Poelboerderij 8 euro. Meer informatie: 
www.poelboerderij.nl  Afvaart bezoekerscentrum Poelboerde-
rij, Veerdijk 106 in Wormer. Op de foto grutto’s (foto: Larry Kef)

Paringsrituelen en 
stuntvliegen

Tweedehands 
kinderkleding
en speelgoed

Uitgeest - Harmoniegebouw 
De Opmaat aan de Zienlaan 3 is 
dé plek om leuke en betaalbare 
tweedehands kinderkleding en 
speelgoed te scoren. 

De voorjaars- en zomergardero-
be van de kinderen kan voor een 
leuke prijs worden aangevuld op 
vrijdag 24 april (18.30-21.00 uur) 
en zaterdag 25 april (9.30-11.30 
uur). Inbrengen van kleding is 
ook mogelijk: meldt u dan voor-
af aan via kinderkledingkast@
gmail.com.

Uitgeest - Fotograaf Ger Bus is door Bianca Ranzijn 
gevraagd mee te werken aan een kalender voor 2016 
met zijn prachtige foto’s van Uitgeest. ,,Het wordt een 
A-4 kalender met elke maand een of meerdere foto’s, 
deze zijn geplaatst in de vierjaargetijden’’, aldus Ger 
Bus. De kalender zal volgens Bianca Ranzijn van Belet-
ter reclame & belettering medio mei/juni uitkomen en 
gaat 12,50 kosten.
De kalenders kunnen besteld worden via info@belet-
ter.nl of zijn af te halen bij Beletter reclame & belette-
ring op de Meldijk 4. Ook zullen er verschillende ver-
kooppunten komen. 

Fotokalender 
Uitgeest in de maak
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Hou toch eens op!
Na veel gedoe is er nu een fraai 
losloopgebied voor honden. Dui-
delijk afgebakend en voorzien 
van fraai hekwerk. Hulde aan de 
partijen die dit hebben bewerk-
stelligd.
Net zoals iemand wel eens door 
rood licht rijdt,loopt er ook wel 
een een hond los in het open-
baar gebied. Nou en? Blijkbaar 

hebben we een onbedwingba-
re behoefte om te zeuren. Laten 
we blij zijn dat de rust is terugge-
keerd en dat iedereen, al dan niet 
in het bezit van een hond, geniet 
van een fraai stukje natuur. Er lij-
ken mij belangrijker zaken om je 
over op te winden.

H. J. Zeggelink

Beste mijnheer Van Lier
Inderdaad, binnen korte tijd we-
derom een berichtje van u over 
het losloopgebied, ofwel het 
vroegere losloopgebied Noord 
End. Negatief zou je kunnen op-
merken dat u op een voetbal-
ler lijkt die een andere speler een 
gele kaart wil aansmeren, maar 
om eerlijk te zijn moet ik u ge-
lijk geven. Als je Mansmoedig  
een besluit afkondig  dan moet je 
dat ook handhaven.  Alleen waar 
hebben we het over, het is onte-
genzeggelijk waar dat de meeste 
honden nu los lopen in het voor 
hun bestemde hondenreservaat 
en niet in het gebied daarbuiten. 
Natuurlijk zie ik ook daar honden 
loslopen, maar dat zijn veelal ou-
deren en mensen met een be-
perking die daar vanuit het reser-
vaat naar hun woonwijk lopen of 
daar vandaan komen.

Begrijp ik nu goed dat u er voor-
stander van bent dat de Boa¹s 
op deze mensen met veelal klei-
ne hondjes worden afgestuurd 
om deze eigenaars te verbalise-
ren? Mijn persoonlijke voorkeur 
zou uitgaan naar de echte pro-
blemen in onze gemeente, zoals 
vandalisme, overlast van hang-
jeugd en het niet handhaven van 
de verkeersregels met alle geva-
ren van dien. Beseft u wel dat u 
een van diegene bent die er ver-

antwoordelijk voor is dat deze 
gemeenschap nu al vele tiendui-
zenden euro¹s heeft uitgegeven 
om dit gebied in tweeën te split-
sen  en dat dank zij u er nu een 
losloopgebied is dat niet of slecht 
toegankelijk is voor mensen met 
een beperking? Ook dat stond in 
het besluit van het college en is 
niet uitgevoerd, maar daar lees ik 
niks over.

Maar daar ik begrijp dat u toch 
veelvuldig in uw achtertuin of de 
uitbereiding daarvan loopt, zou 
ik u willen vragen eens  te turven 
hoeveel kinderen er in dit gebied 
nu spelen. Want daar ging het in 
eerste instantie over, dit gebied 
was onveilig voor kinderen werd 
er door jullie comité opgemerkt. 
Wij hebben daar als hondenbezit-
ters het vorige jaar eens goed op 
gelet, maar wij zagen deze spe-
lende kinderen niet. En als u toch 
weer op speurtocht uit bent, rijdt 
dan eens naar het Heilooër bos, 
daar lopen honden los te midden 
van spelende kinderen en wan-
delaars zonder honden. Wellicht 
kunt u ons dan uitleggen waarom 
dat daar wel kan en bij ons niet. 
Wij kunnen dat in ieder geval niet 
uitleggen!

Met vriendelijke groet, Hans 
Hoek.

FCC geeft 
zege weg

Castricum - De show duur-
de tekort. Na een flitsende start 
vergat FC Castricum de knock-
out uit te delen, met als gevolg 
dat het hoger geplaatste DVVA 
alsnog langszij kon komen: 2-2.
FC Castricum opende met ho-
geschoolvoetbal. Al na twee 
minuten ging Tobias de Ko-
ning rechts een paar man voor-
bij en gaf precies op maat naar 
zijn broer Duco de Koning die 
de bal in het doel werkte. DVVA 
ontsnapte in deze periode aan 
een flinke achterstand, want de 
bezoekers kregen alle hoeken 
van het veld te zien. Een twee-
de doelpunt kon niet uitblij-
ven. Uit een corner van Maar-
ten van Duivenvoorde kwam de 
bal bij Elario Zweet die direct 
op de goal schoot. Duco de Ko-
ning verlengde de inzet met zijn 
hoofd: 2-0. DVVA kreeg vervol-
gens de kans terug in de wed-
strijd te komen. Vooral Sjoerd 
Geers viel op. Vlak voor rust was 
de achterhoede van FC Castri-
cum niet attent en stond het zo-
maar 2-1.
In de tweede helft bleef de 2-1 
op het bord totdat de nr. 10 door 
de verdediging heen sneed 
en licht werd aangeraakt. De 
scheidsrechter Van Rijn gaf een 
penalty: 2-2. Een uitslag waar 
iedereen vrede mee had. Foto: 
Jacob de Maar.

Party Party Boom 
Boom, blues en metal

Castricum - Party Party Boom 
Boom is ‘femaie fronted’ roc-
kabilly band met een scheut-
je psycho en een grote hoeveel-
heid rock en een Madelief die de 
waarheid voorschotelt. 

Coron Ash is een rockband met 
bluesinvloeden. Te horen vrij-

dag in De Bakkerij vanaf 21.00 
uur, entree vier euro. Zaterdag 
Six Silent Sins (foto), een Neder-
landse metalband. Op het podi-
um zet de vijfkoppige band een 
volle performance neer. Ook  de 
metalformatie Bloid staat op het 
podium. Zaal open 21.00 uur. En-
tree vijf euro. 

Eerste Heilige Communie
Castricum - Zondag 12 april 
hebben acht communicantjes uit 
Castricum hun eerste communie 
gedaan in de kloosterkapel van 
het Onze Lieve Vrouw ter Nood 

in Heiloo. Met een spaarproject 
hebben deze kinderen 225,55 
euro opgehaald voor kinderen 
in Ethiopië, waar Pastoor Kaleab 
zich al jaren voor inzet!

Vitesse knokt zich naar 
1-0 zege op SVW

Castricum - Vitesse beleefde 
een bijzondere dag op de Puik-
man. ’s-Morgens kwam eerst het 
bericht dat club-icoon en erelid 
Cor Zonneveld was overleden en 
daarna volgde onder grote be-
langstelling het  kampioenschap 
van Vitesse 3. Vervolgens viel het 
kwartje de goede kant op bij het 
vlaggenschip, dat met 1-0 wist te 
winnen van SVW. De ploeg uit 
Heerhugowaard had slechts 1 
puntje meer dan de thuisploeg, 
dus moest er gewonnen worden 
om  kans te houden op het ont-
komen van de nacompetitie. En 
op karakter lukte dat ook nog, 
zodat er ondanks alles toch te-

vreden gezichten waren op de 
Puikman. Vitesse begon goed 
aan het belangrijke duel en met 
de wind in de rug ging de ploeg 
op zoek naar een vroege voor-
sprong. In de 24e minuut kon het 
thuispubliek juichen. Allereerst 
miste Nick van de Ven een unie-
ke kans op de openingstreffer na 
slecht uitverdedigen van SVW, 
maar de bal belandde daarna 
via via alsnog voor de voeten van 
de latere matchwinnaar Robin 
Bakker die snoeihard uithaalde: 
1-0. Vitesse pakte eindelijk weer 
eens drie heel belangrijke pun-
ten in de strijd om het ontlopen 
van de nacompetitie. 

Castricum - Bij een supermarkt 
in winkelcentrum  Geesterduin 
nam een 41-jarige man uit Hei-
loo zonder te betalen, goederen 
weg uit de winkel en leverde de-
ze vervolgens in bij de serviceba-
lie om geld terug te krijgen. 
Het was bij het personeel be-
kend dat deze man dit al eer-
der had gedaan. Hij werd aan 
de praat gehouden tot de politie 
kwam. De man is aangehouden. .

Winkeldiefstal

Bizot op scherp
Akersloot - Danny Bizot heeft 
donderdagavond in Akersloot 
de voorlaatste rit om de KPB-
mountainbikecup op zijn naam 

geschreven. Ondanks de macht 
van Henk Louwe slaagde Bizot er 
na een kwartier in een gaatje van 
vijftig meter te slaan. 

Tweede werd Louwe, gevolgd 
door Wilfred Knegt.
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Biljartfi nales ‘De Soos’
Uitgeest - Op 22, 23 en 24 april 
vinden weer de jaarlijkse biljart-
fi nales plaats in de biljartare-
na van Dorpshuis de Zwaan, zo-
wel in de spelsoort libre als drie-
banden. Woensdag 22 april star-
ten de beste 16 biljarters van het 
afgelopen seizoen in de voor-
ronden, bestaande uit 4 pou-
les van 4 man, om uit te maken 
welke 8 biljarters vrijdag 24 april 
uiteindelijk in een zogenaamd  
“knockout”-systeem, de beste li-
brespeler, of te wel kampioen is 
van 2015.
Tevens worden in de spelsoort 
driebanden op donderdag 23 
april door 10 biljarters gestreden 

om het kampioenschap 2015. Op 
deze fi naledag spelen deze drie-
banders, na loting, ieder 2 partij-
en en kunnen er dubbele punten 
verdiend worden.  Deze punten, 
opgeteld, met die van de compe-
titie, bepaalt wie zich uiteindelijk 
kampioen driebanden 2015 mag 
noemen. 
Tijdens de prijsuitreiking zal er 
voor het eerst een speciale tro-
fee aan een biljarter worden uit-
gereikt., Voor wie, door wie en 
waarvoor, zal tijdens deze uitrei-
king worden bekend gemaakt.

Aanvangstijden van het toernooi 
op 22, 23 en 24 april: 13.00 uur.

Dubbelslag de Dog 1
Uitgeest - Het eerste (zondag) 
herenteam van de Dog heeft een 
mooie dubbelslag behaald de af-
gelopen twee weekeinden.  Op 
maandag tweede paasdag werd  
in en tegen de Merenwijk (Lei-
den) een vrij gemakkelijke 2-4 
overwinning geboekt. Frank Klein 
mocht als aanwinst van het team 
de competitie openen als eerste 
man en deed dit met een keurige 
3-6 0-6 overwinning. Marco Zoe-
teman begon wat onwennig op 
het gravel van Leiden, maar na een 
paar games was het krachtsver-
schil duidelijk, een 2-6 1-6 over-
winning was het resultaat. Derde 
man Don van der Kleij had het een 
stuk lastiger tegen een taaie gra-
velspecialist als tegenstander. De-
ze man had de topspin in zijn slag 
tot kunst verheven, en dat maakte 
het voor Don erg lastig. Uitslag 6-1 
6-4. Vierde man Robin van Rijssel 
was ook niet in beste doen en ver-
loor de eerste set vrij kansloos. In 
de tweede set speelde Robin na-
genoeg perfect en wist deze set 
dan ook uit het vuur te slepen. He-
laas had die tweede set schijnbaar 
wat te veel energie gekost, want 

de derde viel helaas weer de an-
dere kant op. Uitslag 6-1 4-6 6-2. 
De dubbelspelen moesten dus het 
verschil maken en dat gebeurde 
dan ook. Zowel Mark Bonekamp 
en Jeroen (eerste koppel) als 
Frank en Robin (tweede koppel) 
wonnen vrij eenvoudig hun potjes 
met beide en 1-6 3-6 overwinning. 
Totaaluitslag dus een knappe 2-4 
overwinning.
Afgelopen zondag werd de eer-
ste thuiswedstrijd afgewerkt tegen 
Bennebroek. In prachtige weers-
omstandigheden en massale pu-
blieke opkomst begon Jeroen de-
ze week als eerste man. Jeroen 
speelde een zeer solide wedstrijd 
en won met liefst 6-1 6-1. Tweede 
man Marco speelde een mindere 
wedstrijd, maar ondanks zijn mati-
ge vorm werd er toch ruim gewon-
nen. 6-2 6-2. Derde man Don moet 
deze week alle complimenten krij-
gen, want uit totaal geslagen posi-
tie ( een 4-6 2-5 achterstand) wist 
Don zich terug te knokken naar 
een derde set. In de derde set ging 
het lang gelijk op, maar de (kunst-
gras)ervaring van Don gaf de 
doorslag. Een zeer mooie en voor-

al belangrijke 4-6 7-5 7-6 overwin-
ning was het resultaat. Vierde man 
Menno Kuik had de pech dat zijn 
tegenstander vroeger jarenlang op 
zeer hoog niveau gespeeld had, 
daarna jaren gestopt te zijn ge-
weest, nu weer begonnen was met 
tennis. De man was werkelijk zo 
vast als een huis, en wat Menno 
ook probeerde, er was geen door-
komen aan. Uitslag een terechte 
1-6 1-6 nederlaag. 
De dubbelspelen werden deze 
week gespeeld door eerste kop-
pel Jeroen en Marco en tweede 
koppel Mark en Don. De eerste 
dubbel werd met veel service/vol-
ley geweld gewonnen door Jeroen 
en Marco met liefst 6-1 6-2.  Don 
en Mark kwamen er in de tweede 
dubbel helaas niet aan te pas, me-
de door weer die erg goede vierde 
man van de tegenstander. Uitlag 
1-6 2-6.  Totale eindresultaat dus 
een keurige 4-2 overwinnen en 
een prima start in de tweede klas-
se. De middenmoot was het doel, 
maar wie weet zit er dit seizoen 
wel wat meer in. Aanstaande zon-
dag wordt de competitie voortge-
zet tegen W.O.C uit Overeen.

Uitgeest - Het winterseizoen 
zit er weer op voor de duiven-
melkers, de duiven zijn weer 
tot rust gekomen en voorzien 
van een nieuw verenpak. Vo-
rig weekend zijn we weer ge-
start met een opleer/oefenvlucht 
vanuit Zevenbergsche hoek. Al-
le duivenmelkers stonden weer 
op scherp voor de eerste offi ci-
ele vlucht van het nieuwe dui-
venseizoen. Voor fondmannen 
(boven 500km) is dat een relax-
te start om je duiven in te spelen, 
voor de vitesse/midfondmannen 
weer spannend hoe zijn duiven 
de winter en de voorjaar trainin-
gen zijn door gekomen. Dit jaar 
wederom uitkomend in het Ray-
on B (Kennemerland) van de af-
deling Noord-Holland was het 
toch weer afwachten hoe zo’n 
eerste wedvlucht gaat verlopen. 
Ook dit jaar weer een algehele 
lossing nl. in één groep van de 
gehele afdeling Noord-Holland. 
Dit houdt in dat alle duiven in 
zijn geheel (plm. 16000 duiven) 
in één keer los gaan. 

Voor de eerste Vitesse-vlucht 
stond het Belgische Meer ge-
pland met een afstand van 114 
km. Het aantal deelnemers 
was 11 met 230 duiven. Met de 
slechte vooruitzichten van het 
weer werden de duiven met een 
matige zuid/zuid-westenwind 
al vroeg in de morgen gelost. 
Klokslag 8.10 uur waren ze pri-

ma vertokken reeds om 9.17.46 
uur melden de snelste duif zich 
al in Uitgeest bij het oudste lid 
van de vereniging Piet Baltus. Al 
meer dan 50 jaar beoefent hij de 
duivensport in Uitgeest met veel 
plezier. De eerste overwinnaar 
van dit seizoen is direct dan ook 
geen outsider maar een die zich 
nu wel direct favoriet heeft ge-
maakt voor het Vitesse kampi-
oenschap. Zijn duif maakte een 
snelheid van 1686,121 mtr per 
minuut wat een snelheid gaf van 
ruim 101 km per uur. Uitslag 1e 
wedvlucht Oude Duiven Vitesse 
op zaterdag 11 april van de eer-
ste 5 deelnemers luidt als volgt: 
1e-4e-22e Piet Baltus, 2e-12e-
30e-31e-32e Gert Twaalfhoven, 
3e-6e-23e-24e-25e Comb. Kers-
sens-Krom, 5e-14e-18e-47e-
55e  Frank Rodenburg, 7e-17e-
21e-27e Piet Groentjes. De at-
tractieprijs van deze week ge-
schonken door Wim van Tol, gaat 
naar de Ron van Rijn met een 
van zijn duiven op de 20e plaats. 
De taartbon van deze week  gaat 
naar Hein Berkhout met een van 
zijn duiven op de 50e plaats in 
de uitslag. De overwinning van 
Piet Baltus in de vereniging, was 
tevens goed voor een 13e plaats 
in het Rayon B tegen 125 deel-
nemers met 2854 duiven. 
Volgende week de 2e Vitesse-
vlucht vanuit Duffel (plm. 160 
km).
Hein Berkhout

       Zo vlogen 
       de duiven 

Muzikale viering in 
Protestantse kerk

Uitgeest - Zondag 19 april vindt 
in de Protestantse Kerk aan de 
Castricummerweg een bijzon-

dere ‘concertante’ viering plaats 
met medewerking van het Regi-
onaal blokfl uitorkest Blokfl uitX-

plosie; door de fraaie akoestiek 
van de dorpskerk komt de fl uit-
muziek bijzonder goed tot zijn 
recht. 
Het Regionaal blokfl uitorkest 
Blokfl uitXplosie is een orkest 
bestaande uit 30 blokfl uitisten, 
waarbij de bezetting bestaat uit: 
incidenteel sopraan- en sopra-
nino, alt, tenor, bas, grootbas en 
contrabas blokfl uiten. Onder lei-
ding van de door de docenten 
Miranda Mooijman, Paula van 
Wijk & Jan-Jaap Langereis zelf 
gearrangeerde muziek, wordt er 
muziek uit verschillende perio-
des gespeeld.

Voorganger in de viering: ds Jan 
van Aller. Protestantse kerk, Cas-
tricummerweg , Uitgeest , 16.00 
tot 17.00 uur. Toegang vrij, collec-
te in de dienst, na afl oop samen-
zijn. Meer informatie: www.kerk-
uitgeestakersloot.nl.

Buitenvolleybaltoernooi
Regio - Het Krovo Buitenvolley-
bal Toernooi organiseert op za-
terdag 9 mei  alweer voor de 
21ste keer het grootste buiten-
volleybaltoernooi van de Zaan-
streek. Voor liefhebbers van vol-
leybal en gezelligheid is dit een 
aanrader. 
Tijdens het toernooi strijden naar 
verwachting zo’n 55 teams strij-
den voor de podiumplaats en 
leuke prijzen. Voor vrijwel iede-
re leeftijd en speelsterkte is er 
plaats. Zo doen er ieder jaar een 
groot aantal recreanten 6 te-
gen 6 mee van bedrijven en ge-
legenheidsteams, maar ook op 
het hoogste niveau 3 tegen 3 da-
mes en heren. Ook dit jaar is er 

de mogelijkheid in te schrijven 
in de  geoefende categorie 6 te-
gen 6 voor teams uit de 4e t/m 
1e klasse. 

Op www.buitenvolleybal.nl is al-
le informatie te vinden en kan er 
voor het toernooi worden inge-
schreven. De uiterste inschrijf-
datum is 2 mei. Check tevens de 
facebookpagina voor veel leuke 
foto’s en de laatste updates. 
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Roset wordt heel sfeervol, 
de verkoop gaat door

Castricum - Niemand minder 
dan Debby Nuyens, van Deb.
Styles, heeft zich de afgelopen 
periode beziggehouden met het 
ontwerpen van de nieuwe in-
richting van Patisserie & Cho-
colaterie De Roset, inclusief 
de tearoom, in de Burgemees-
ter Mooijstraat. En waar Deb-
by komt wordt het mooi. Zij ont-
wierp eerder het interieur voor 
bijvoorbeeld restaurant Wonders 
en Deining op het strand. Daar-
naast is er een specialist inge-
zet voor de nieuwe toonbank die 
een belangrijke rol speelt in de 
constante kwaliteit waar De Ro-
set bekend om staat.
Twaalf jaar nadat de vernieuwde 
banketwinkel de deuren opende 
met een compleet nieuwe inrich-
ting inclusief tearoom en terras, 
hebben Martin en Carmen Lan-
geveld besloten dat het weer tijd 
is voor vernieuwing. Want deze 
ondernemers zitten niet stil. Na 

de opening van de winkel in de 
Burgemeester Mooijstraat, volg-
de een tweede in winkelcentrum 
Geesterduin en werd een win-
kel in Heerhugowaard geopend. 
Vervolgens werd de verkoop van 
het ijs voortgezet in de de ijssa-
lon naast de winkel in de Burge-
meester Mooijstraat. Ondertus-
sen werd prijs na prijs binnenge-
sleept, niet alleen voor de smaak 
en uitvoering van verschillen-
de producten, maar ook voor de 
werkwijze in het bedrijf. 
De gehele ruimte is nu leegge-
haald en op donderdag 31 april 
is de feestelijke opening met 
aantrekkelijke aanbiedingen. 
Ondertussen gaat de verkoop 
gewoon door via de naastgele-
gen ijssalon van De Roset. Een 
kopje koffie drinken met iets lek-
kers of lunchen kan op het ter-
ras. Het wordt in ieder geval 
nog leuker in De Burgemeester 
Mooijstraat! 

Butter tweede op NK
Castricum - Tijdens de NK  ma-
rathon in Rotterdam is Michel 
Butter tweede geworden. Na de-
ze 35ste editie werden voor het 
eerst in vier jaar weer NK me-
dailles uitgereikt. Van Team-
distancerunners mengde Mi-
chel Butter, Uwiragiye Ambroi-
se en Pip Tesselaar zich in de-
ze strijd. Butter maakte een goe-
de comeback in 2:14.02 en pak-
te het zilver. Ambroise liep een 
nieuw pr in 2:20.13 en Pip Tes-
selaar kwam tot 2:30.48. Door 
lang blessureleed was de laatste 
uitgelopen marathon van Butter 
precies twee jaar geleden. Deze 
marathon stond dan ook voor-
al in het teken van een come-
back. Samen met trainingsmaat 
Willem van Schuerbeeck en 
haas Jesse Stroobants gingen 
ze weg op een schema van 2:14. 
Tot 25km leverde Stroobants pri-
ma haaswerk. Daarna was er 

nog een groep over van zo’n tien 
man. Uiteindelijk blijft er nog een 
groep van drie man over, waarin 
Butter en van Schuerbeeck lang 
goed samenwerkten.
Butter had door dat hij de beste 
benen van de drie had en vanaf 
kilometer 36 schakelde de AVC 
atleet over op ‘de grote motor’. 
Het lukte niet heel erg om nog 
veel harder te gaan vanwege de 
wind tegen op dat stuk, maar het 
lukte wel om de intensiteit flink 
op te voeren. De laatste 2,2 ki-
lometer ging nog in 6.53, het 
snelst van het hele veld. Uitein-
delijk zette Butter de klok stil 
op 2:14.02. ,,Dit is een belang-
rijke mijlpaal”, aldus de tevre-
den atleet. Na een korte rustpe-
riode gaat Butter zich richten op 
wat korte afstanden op de baan 
om vervolgens de voorbereiding 
voor de Amsterdam marathon in 
te gaan. 

Open dag in nieuwe stal 
Limmen - Blaauw Melk- en 
Staltechniek en de familie Mooij 
houden een open dag op zater-

dag 25 april. Geïnteresseerden 
kunnen de integraal duurzame 
stal met BouMatic draaistal ko-

Castricum - Marion de Jonge 
en negen kinderen exposeren 
samen in het Strandvondsten-
museum van 19 april tot 15 juli. 
Marion heeft zich laten inspire-
ren door de natuur. pressies ge-
maakt van alles op en rondom 
het strand. De expositie wordt 
geopend op 19 april van 12.00 
tot 13.00 uur met muziek van 
de zee. De toegang tot de ex-
positie is gratis. Het museum is 
van 14.00 tot 15.30 uur in ver-
band met een optreden van To-
neelgroep Expressie, niet te be-
zichtigen. Voor de optredens van 
17, 18 en 19 april kan men reser-
veren via www.toneelgroepex-
pressie.nl. Het adres is Gevers-
weg 2a. 

Expo Marion 
en kinderen 

Limmen - Tussen maandag 
15.00 en dinsdag 10.25 uur is in-
gebroken bij een woning op de 
Hogeweg. In ieder geval is er 
een laptop, iPad en iPhone weg-
genomen. Dinsdag rond 22.00 
uur was er sprake van een po-
ging tot inbraak bij een woning 
aan de Rooinap. 
De bewoner bevond zich op de 
bovenverdieping en beneden 
was het donker. De dader heeft 
eerst aangebeld en is daarna via 
de schuttingpoort achter in de 
tuin gekomen. Hier heeft hij ge-
probeerd een deur open te bre-
ken. Toen de bewoner naar be-
neden kwam, zag zij een jongen 
achter het huis staan. Toen zij 
het licht aandeed, rende de jon-
gen weg. 

Inbraak en 
een poging 

Ladies Night

Probeer onze style apparaten zelf uit

Profi teer van vele aanbiedingen!

Maak kans op een cadeaubon twv €50!!!

De entree is geheel gratis

Wil je ook eens zelf jouw haar stylen op een               
professionele manier?               
Dan is deze avond iets voor jou!

T: 0251 312287
E: info@dekapstersmv.nl

Dinsdag 21 April 
19:00 - 21:00

Lady’s Night bij de 
Kapsters m/v

Uitgeest - ,,Als ik bij jullie van-
daan kom zit mijn haar gewel-
dig, maar hoe kan ik dit thuis 
ook voor elkaar krijgen?” Die 
vraag komt regelmatig langs bij 
De Kapsters m/v. Dat bracht de 
kapsters op een idee. 
Iedereen die wil leren het ei-
gen haar te stylen op een pro-
fessionele manier, kan op dins-
dag 21 april vanaf 19.00 uur te-
recht. De Kapsters m/v geven 
een Ladys Night boordevol tips 
en trucs. Op deze avond kan ie-
dereen zelf een krultang, föhn 
of steampot uitproberen. Verder 

zijn er deze avond mooie aanbie-
dingen. Bij alle elektrische appa-
raten die worden verkocht, wordt 
een bijpassend product cadeau 
gedaan. 
Ook zijn er haartools en borstels 
in de aanbieding. Fethers wor-
den voor vijf euro geplaatst, zo-
lang de voorraad strekt. Boven-
dien is het tijdens Ladys Night 
mogelijk een cadeaubon van 
vijftig euro te winnen. Voor een 
hapje en drankje wordt gezorgd. 
De Kapsters m/v is te vinden op 
de Middelweg 95 in Uitgeest, 
tel.: 0251-312287.         

Speciaal voor senioren:
Computerles aan huis

Een reis boeken of wat vaker 
contact hebben met kinderen, 
kleinkinderen, vrienden of fami-
lie? Met een PC, mobiele tele-
foon of tablet zijn al dit soort din-
gen tegenwoordig heel eenvou-
dig. Martijn Apeldoorn van D&M 
PC Service: ,,Voor veel ouderen 
lijkt het een grote stap om te le-
ren omgaan met een PC of ta-
blet, in werkelijkheid valt dit best 
mee!’’ Er zijn zoveel verschillen-
de apparaten verkrijgbaar dat 
veel mensen door de bomen het 
bos niet meer zien. Een kleinkind 
is vaak goed in staat om iemand 
wat basisvaardigheden voor het 
gebruik van de nieuwe media 
aan te leren, maar is meestal 
niet beschikbaar op het gewens-
te moment. Een cursus kan dan 
een goede oplossing zijn. Om-
dat iedereen op zijn eigen niveau 
begint en iedereen op zijn ei-
gen manier en in zijn eigen tem-
po leert is individuele aandacht 
daarbij heel belangrijk. Daarom 
heeft D&M PC Service gekozen 

voor privélessen aan huis. ,,Onze 
ICT-studenten, die er op getraind 
zijn informatie op het niveau van 
de klant over te dragen, weten 
iemand meestal in een paar les-
sen de basiskennis al duidelijk 
te maken. Aan het begin stem-
men wij met de cursist af wat 
men precies wil gaan doen met 
de PC of tablet, om daarna alles 
stap voor stap door te nemen. 
Wij geven gratis een vrijblijven-
de proefles om te kijken of het 
nemen van privélessen voor ie-
mand dé manier is om te leren 
omgaan met de nieuwste tech-
nologie’’, legt Martijn Apeldoorn 
uit. Wie nog niet beschikt over 
een PC of tablet kan rekenen op 
vrijblijvend advies over de aan-
schaf van een dergelijk apparaat. 
Ook kan desgewenst de aan-
schaf ervan worden verzorgd. 
Meer informatie is via telefoon-
nummer 06 20997552 of per e-
mail (hulp@dmpcservice.nl) ver-
krijgbaar. Zie ook www.dmpc-
service.nl voor informatie.

Regio - De wereld om ons heen verandert snel. PC’s en tablets 
zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Voor de 
generatie die niet is opgegroeid met de technologie van nu is 
de drempel om met een computer of tablet aan de slag te gaan 
echter vaak te hoog. D&M PC Service biedt een passende op-
lossing door middel van privélessen aan huis. 

men bekijken tussen 10.00 en 
16.00 uur op de Uitgeesterweg 
37. 
Het gaat om een compleet nieu-
we 0 + 4 + 0 rijige integraal 
duurzame ligboxenstal voor 127 

melkkoeien. De nieuwe stal is 
diervriendelijk en arbeidsvrien-
delijk ingericht. De stal is verlicht 
met ledverlichting en op het dak 
van de stal bevinden zich zonne-
panelen. 
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Uitgeest Lokaal kiest bestuur
Uitgeest - Op 8 april heeft de 
politieke partij Uitgeest Lokaal 
haar eerste jaarvergadering ge-
houden en is er door de leden 
een bestuur gekozen. Het be-
stuur van Uitgeest Lokaal be-
staat uit voorzitter F. Horsman, 
secretaris O. Peek en penning-
meester N.G.W. Ursem.
De kascommissie bestaat uit 
de leden mevrouw S. Doeve en 
de heer A.G. van den Ende. Zo-
als bekend wordt de raadsfrac-
tie gevormd door de heer A.M.M. 
Weijers en mevrouw J.M. Kloos-
terman.
In de commissie Samenlevings-

zaken zit mevrouw J.M. Klooster-
man. In de raadsvergadering van 
30 april wordt de heer F. Hors-
man benoemd in deze commis-
sie. In de commissie Algeme-
ne Zaken en Financiën zit me-
vrouw S. Doeve en in de com-
missie Grondgebied Zaken de 
heer A.M.M. Weijers.
Indien u, als inwoner van Uit-
geest, vragen/opmerkingen 
heeft, het secretariaat is geves-
tigd op het volgende adres: De 
Melksuiker 111, 1911 ER Uit-
geest, telefoon 06-45230771 of 
via het e-mailadres info@uit-
geestlokaal.nl.

Regio - Misschien denkt u wel 
eens als u tijdens een fietstocht 
Krommeniedijk passeert; ‘wat 
is dit een mooi kerkje, wanneer 
kunnen we dit kerkje van bin-
nen bezoeken?’ Die gelegen-
heid krijgt u zondag aanstaande. 
Van 13.00 tot 16.00 uur is de Her-
vormde Kerk van Krommeniedijk 
aan de Krommeniedijk 182 open.
In 1755 is het huidige kerkje ge-
bouwd, maar al vanaf 1461 heeft 
op dezelfde plek al een kapel 
en later nog 3 kerkjes gestaan. 
Brand en oorlogsgeweld heeft 
deze kapelletjes verwoest.
De kerk ligt op een terp. Ach-
ter de kerk is een begraafplaats 
waar nog steeds begrafenissen 
plaats kunnen vinden.
Tijdens uw bezoek aan de kerk, 
kunt u o.a. geïnformeerd wor-
den over het ontstaan van het 
kerkje, de gebrandschilderde ra-
men, het scheepsmodel dat in de 
kerk hangt  en bijvoorbeeld hoe 
de banken aangepast zijn omdat 
de mensen langer werden. Maar 
het is ook fijn om alleen maar te 
genieten van de rust en stilte in 
de kerk. (foto: W. Elbers)

Kerk open voor 
bezichtiging

Uitgeest - Er zijn nog enke-
le plaatsen vrij voor de jaarlijk-
se dagbustocht van de S.U.S. 
naar Texel op woensdag 20 mei. 
U dient voor deelname aan de-
ze dag redelijk goed ter been te 
zijn; rollators worden niet mee-
genomen. 
Kosten 37,50 p.p. te voldoen bij 
inschrijving. Dit is inclusief ver-
voer met luxe touringcar, over-
tocht, entree Juttersmuseum, 
rondleiding door een echte jut-
ter, 2x koffie met Jutterskoek, 
lunchbuffet en een 1,5 uur du-
rende rondrit met gids. 
Aanmelden op het kantoor van 
de Stichting Uitgeester Senioren, 
op de eerste etage van dorps-
huis De Zwaan, telefonisch op 
0251-31 90 20 of per e- mail: 
s.u.s@inter.nl.net. Zie ook: www.
uitgeestersenioren.nl.

Dagbustocht 
naar Texel

Derde klassieke koffie-
concert in De Zwaan
Uitgeest - Nog één keer dit sei-
zoen kunt u op 19 april genie-
ten van een zondagochtend kof-
fieconcert bij De Zwaan Cul-
tureel. Dit keer zullen Olfje van 
der Klein en Lucas van der Vegt 
u met viool en piano meenemen 
van Bach tot Bartók. Beide jon-
ge talentvolle muzikanten heb-
ben in hun nog korte carrière al 
vele prijzen en onderscheidingen 
ontvangen. 
Olfje en Lucas gaan voor u spe-
len: J.S. Bach - Fuga uit de Sona-
te no II BWV 1003 voor viool solo 
; W.A. Mozart – Sonate no.4 in e-
klein voor piano en viool KV 304 
(1778); F. Schubert – Sonatine no 
II voor piano en viool op. pos. 137 
D.385 (1816); M. de Falla – Fan-
tasía Baetica (1919); Bartók – 
Roemeense Volksdansen (trans-
criptie voor viool en piano door 
Zoltán Székely).
Dit koffieconcert is op zondag 19 
april, de aanvang is om 11.30 uur 
en het duurt circa 1 uur. Het con-
cert vindt plaats in het Dorpshuis 
de Zwaan, Middelweg 5 te Uit-
geest.
Kaarten kosten 10 euro, inclusief 
kopje koffie/thee voorafgaande 
aan het concert. Speciaal voor 
jeugdige liefhebbers van klassie-

ke muziek (tot 17 jaar) heeft men 
een mooie aanbieding: koop een 
kaartje voor jezelf en neem één 
andere klassieke muziekliefheb-
ber tot 17 jaar mee! 
Kaarten zijn online te koop via 
de website van De Zwaan Cul-
tureel of bij boekhandel Schuijt, 
Middelweg 139 in Uitgeest. In-
dien nog beschikbaar zijn kaar-
ten ook tot uiterlijk 15 minuten 
voor aanvang van de voorstelling 
aan de zaal te koop. 

Uitgeest - Hebt u ze zien lo-
pen in het dorp, afgelopen don-
derdagochtend, en wellicht nog 
op vrijdag of in het weekeinde? 
Neus in de lucht, brede smile, de 
geur van succes om zich heen? 
U weet over wie ik het heb, de 
nieuwe bridgemeesters Henk 
Groen en Herman van Sambeek. 
Woensdagavond werden de he-
ren door wedstrijdleider Theo 
Huising naar voren gehaald en 
gehuldigd. Ze hadden, ieder af-
zonderlijk maar de laatste jaren 
gezamenlijk in hun partnership, 
en nu dus toevallig tegelijkertijd, 
500 meesterpunten verzameld 
waarmee ze in de NBB-registers 
konden worden bijgeschreven 
als clubmeesters. Er zijn cyni-
ci die beweren dat het bereiken 
van die status slechts een kwes-
tie van tijd is maar wij felicite-
ren de heren van harte met hun 
nieuwe hoge status, die ook ver-
plichtingen schept! En die ver-
plichtingen werden direct waar-
gemaakt met een eerste plaats, 
ruim 60%, in de B-lijn. In de C-
lijn zien wij een mooie score van 
Nelleke vd Kraats-Joke Mooy 
met bijna 61% (hebben zij eigen-
lijk al de meesterstatus?) en in 
de D-lijn een fraaie eerste plaats 
van Annie Bleeker-Ina Woerden, 
gedeeld met Alyne en Han Du-
mas, met 60 plus een half pro-
centje. Ietsje daaronder, 60 min 
een half procentje, in de E-lijn 
een eerste plaats voor Ank Ka-
ger-Hans Eijking. En in de A-lijn 
zien wij, zoals de slager vroeger 
zei: ‘mag het ietsje meer zijn?’, de 
hoogste score: 64,5%, gescoord 
door Truus Jansen-Ed de Ruyter, 

wauauww! 
Om nog even terug te komen op 
het clubmeesterschap, daarbij 
hoort een speldje, het klaveren-
speldje. Dit speldje kunt u onge-
twijfeld (en als u het zelf al heeft, 
steek het in uw revers!) zien als u 
deelneemt aan de 22e Kroegen-
bridgedrive die op 19 septem-
ber 2015 wordt gespeeld. De ho-
ge heren Herman en Henk zul-
len niet schromen om hun kla-
verenspeldje met trots te dragen 
op die dag. Wilt u deelnemen 
aan die drive dan heeft u bij deze 
enige voorkennis: Kijk om u met 
uw maat in te schrijven (als u al 
geen uitnodiging via de e-mail 
hebt ontvangen) op de website 
www.kroegenbridgeuitgeest.123
website.nl.
 
De uitslagen:
A-lijn: 1 Truus Jansen-Ed de 
Ruyter 64,58% 2 Carien Wil-
lemse-Jaap Willemse 56,50% 
3/4 Hans Wijte-Paul Wijte 55,50 
3/4 Cas v Andel-Tineke Ligthart 
55,50%; 
B-lijn: 1 Henk Groen-Herman 
v Sambeek 60,83 2   Ineke Los-
Marjan de Gilde 59,17% 3 Theo 
Huising-Pieter Andringa 57,50%; 
C-lijn: 1 Nelleke vd Kraats-Joke 
Mooy 60,94% 2 Lia Hendrikse-
Corrie Nijsen 56,77% 3 Marléne 
Heijne-Henk Jonker 56,25%; 
D-lijn: 1/2 Annie Bleeker-Ina 
Woerden 60,42% 1/2 Alyne Du-
mas-Han Dumas 3 André Her-
mans-Bert vd Pol 59,58%; 
E-lijn: 1 Ank Kager-Hans Eijking 
57,29% 2 Anneke Pel-Karel Rom-
kes 56,77% 3 Tineke de Groot-
Constance Dirks 54,69%.

        Bridgenieuws

Een uitdaging voor het 
oor op het Open Podium

Uitgeest - Het programma voor 
het open Podium in de Zwaan op 
25 april is weer rond, een grote-
re tegenstelling is haast niet mo-
gelijk: men presenteert aria’s, 
cabaret, folk, singer/songwriter, 
fingerstyle gitaar, covers van be-
kende nummers en akoestische 
rock. Als je nou een echt een 
avondje variatie wilt is dit een 
uitgelezen kans!
Aanvang 20.30 uur. 

Wil je zelf eens optreden op het 
Open Podium, voor 16 mei is er 
nog 1 plekje in het programma 
niet gevuld. 20 juni  is de laat-
ste keer van dit seizoen, dus grijp 
je kans. 
Er is een mooie theaterzaal met 
geluid en licht en een luisterend 
publiek van gemiddeld 60 tot 80 
man. Soundcheck van 19.15 tot 
20.15 uur. Aanvang 20.30 uur en 
toegang gratis. 

Duo Favori, een van de deelnemers aan het Open Podium in De Zwaan 
op 25 april



Vrijstaande recreatiebungalow met inpandige 
berging, parkeerplaats en tuin rondom gelegen 
op een kavel van 355 m² eigen grond. 

De bungalow ligt op het kleinschalige en rustige 
bungalowpark “Sparrendal” en is uitermate geschikt 
voor natuurliefhebbers! Vanaf de woning staat u 
gelijk aan het begin van verschillende wandel- en 
fi etspaden die u door bos en over de heide voeren. 

De recreatiebungalow is voorzien van vloer-, 
spouw-, dakisolatie, gedeeltelijk dubbel glas, 
centrale verwarming en open haard. De badkamer 
is omstreeks 2006 vervangen. Parkeren naast de 
bungalow is mogelijk. De prijs is inclusief vrijwel de 
gehele inventaris. 

Indeling
Entree/hal, woonkamer met open haard en 
schuifpui naar het terras, open keuken, 2 
slaapkamers, badkamer met douchecabine, 
wandtoilet en designradiator, berging met CV-
installatie en aansluiting voor de wasapparatuur. 

LEUVENUMSEWEG 120 303 ERMELO

VRAAGPRIJS: € 89.000 , K.K.

Permanente bewoning is niet toegestaan.
Bouwjaar 1984. 
Kavel 355 m². 
Inhoud circa 162 m³.

info@vinkeveluwe.nl
WWW.VINKEVELUWE.NL

Spoorlaan 1 
8071 BN Nunspeet
T 0341 - 567810

Putterweg 17-19 
3851 GA Ermelo
T 0341 - 567810

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS 

op de Veluwe - Epe (Gelderland)
Beschrijving
Regi o :  Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. :  4-6 personen 
Type :  Boerderij-bungalow 
Ligging :  op 1100 m2 eigen bosperceel
  in een recreatiepark 
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

Ligging 
Te huur op het fraaie, rustig gelegen 
bungalowpark Rabbit-Hi ll-Epe in het 
bos- en heiderijke Epe / Nunspeet, 
met zijn vele wandel- en fi etspaden.

Voor informatie zie onze site:
www.rabbithi llepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen
bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren of via w.logtenberg@outlook.com

VRAAG NAAR DE SPECIALE
VROEGBOEK KORTING!

Jaarlijkse dag voor 
zieken en ouderen

Uitgeest - Op woensdag 20 mei 
houdt de de ziekenbezoekgroep 
van de parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte in het dorphuis De Zwaan 
aan de Middelweg haar jaarlijk-
se bijeenkomst.
Alle zieken en ouderen worden 
uitgenodigd deze dag met el-
kaar te vieren. Velen verkeren in 
een levensfase waarin de dagen 
soms zwaar kunnen zijn door af-
hankelijkheid, eenzaamheid, of 
het verlies van een dierbare. De 
organisatoren willen er een ge-
zellige dag van maken en de 
gasten extra verwennen.

De bijeenkomst begint om 10.00 
uur met koffie en daarna een 
Eucharistieviering met het ge-
mengde koor de Cantorij en de 
ziekenzalving voor extra kracht 
in het leven. Hierna is er een  
hapje en een drankje.
De bijeenkomst wordt afgeslo-
ten om 14.00 uur en de organisa-
tie zorgt dat iedereen weer veilig 
thuiskomt.
Wie bij deze dag aanwezig wil 
zijn, geeft u zich dan op voor 12 
mei bij: mevrouw A. Kager, 075-
6878618 of mevrouw T. Deijle, 
0251-311584. 

Runnersworld 5 en 10 van 
Krommenie zonovergoten
Uitgeest - Op zondagochtend 
12 april zijn vele lopers van start 
op de baan van AV Lycurgus in 
Krommenie voor een wedstrijd 
van 5 of 10 kilometer gespon-
sord door Runnersworld Zaan-
dam.
Gerard van den Berg heeft het 
parkoersrecord op de 10 kilome-
ter van Willem van ’t Veer op 5 
seconden na net niet scherper 
kunnen stellen. Gerard is met 
de snelle tijd van 34.59 min ge-
finisht. Guido Klaassen wist zijn 
tijd 35.26 min. met een halve mi-
nuut ten opzichte van vorig jaar 
te verbeteren.

Bij de dames was Femke van der 
Pal net als vorig jaar de snelste 
en met haar tijd van 39.01 min. 

passeerde zij de finish, gevolgd 
door Rian van Buren in de tijd 
van 39.43 min.
De 5 kilometer is een nieuwe af-
stand maar ook daar werd snel 
gelopen. Martin Hoogervorst 
bereikte de finish in de scher-
pe tijd van 18.49 min. Gevolgd 
door Duncan Steenbakker die 
ook zijn PR verbeterde in de tijd 
van 19.37 min.  Mieke Cotterink 
kwam in 26.24 min. als snelste 
dame op deze afstand over de 
finish. Martine van Rossum was 
met haar tijd van 28.06 min. de 
2e dame.

Het was een geslaagde wedstrijd 
waarbij AV Lycurgus met succes 
gebruikmaakte van elektroni-
sche tijdwaarneming.  

Uitgeest - Iedereen is welkom op 
het Alzheimercafé dat de S.U,S. 
organiseert op 7 mei, mensen met 
geheugenproblemen, hun part-
ners, kinderen, vrienden en buren. 
De bezoekers krijgen informatie 
van een gastspreker die uit eigen 
ervaring spreekt. Van 10.00 uur tot 
11.30 uur in Dorpshuis de Zwaan.

Alzheimercafé 

Een dorp in 
oorlogstijd
Heiloo - ,,Er zullen weinig dor-
pen zijn waarvan de geschiede-
nis van de oorlogsjaren zo uitge-
breid is beschreven als die van 
Heiloo. In 2011 verscheen het 
vuistdikke boek van Josta en 
Jaap de Graaf-Gieltjes, Heiloo, 
een dorp in oorlogstijd. Dit boek 
maakte veel reacties los. Toen er 
ook nog eens een verloren ge-
waand dossier opdook met veel 
informatie over het verzet in het 
laatste oorlogsjaar, vroeg dat om 
een vervolg. En dat boek ligt nu 
voor u. Een boek met aanvul-
lingen op het eerste boek maar 
ook met heel nieuwe onder-
werpen.” Met deze lovende re-
gels begint het voorwoord van 
Paul Post, directeur van het Re-
gionaal Archief Alkmaar, in het 
nieuwe boek: ‘Heiloo Een dorp in 
oorlogstijd 2’, ‘Een aanvulling en 
het archief van de Binnenlandse 
Strijdkrachten in Heiloo en Eg-
mond’.

Geld gepind en vergeten
Castricum - Op maandag 9 
maart om 16.01 uur heeft een in-
woner zestig euro euro gepind 
bij de Rabo automaat van Gees-
terduin. Maar het geld werd niet 

meegenomen. De bankbiljetten  
zijn niet ingeslikt, maar door ie-
mand anders meegenomen. Ge-
vraagd wordt of de eerlijke vin-
der wil bellen: 0251-670924. 
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Burgerlijke stand
GEBOREN
K.J. Weber, zoon van M.W. We-
ber en L. Rozemeijer

GEREGISTREERD 
PARTNERSCHAP
E. Schalk en G.H. de Bruin

ONDERTROUW
F.P. Kuil en S.G.T. Heijne

15 april 2015

Informatieavond over Veilig Wonen
Donderdagavond 23 april wordt in het gemeentehuis van Uitgeest een 
informatieavond over veilig wonen gehouden. De avond begint om 
19.30 met koffie en thee en is gratis toegankelijk. 
Om 19.45 opent burgemeester Wendy Verkleij de avond officieel waar-
na ex-inbreker Evert u vertelt hoe u uw woning beter beveiligt. Daarna 
vraagt de politie u met een korte presentatie om verdacht gedrag te mel-
den.  Na de pauze informeert de brandweer u over brandveilig leven.
Daarnaast is er een informatiemarkt met onder meer informatie over 
brandveilig leven, Burgernet en het voorkomen van fietsendiefstal . Ook 
is er een adviseur van het Politiekeurmerk Veilig Wonen aanwezig die u 
informeert over goed hang- en sluitwerk. U kunt informatiefolders mee-
nemen maar ook gerichte vragen stellen aan de aanwezige experts.
19.30 uur  Inloop met koffie en thee, bezoek informatiemarkt
19.45 uur Welkomstwoord door burgemeester Wendy Verkleij
20.00 uur  Presentatie van ex-inbreker Evert over beveiliging van uw huis
21.00 uur  Pauze met koffie en thee en mogelijkheid tot bezoek 
              informatiemarkt
21.15 uur  Presentatie van brandweer over brandveilig wonen
21.45 uur  Bezoek informatiemarkt

Het aanmelden voor deze avond is niet verplicht, maar om de organisa-
tie een beeld te geven van het te verwachten aantal bezoekers is dat wel 
prettig. U kunt u aanmelden op het e-mailadres webmaster@uitgeest.nl

Ophaaldata gft-afval

In week 17 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 20 april. 
De Kleis en Waldijk: woensdag 22 april.
De Koog: donderdag 23 april.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 24 april. 

www.kaveldealdedije.nl

Droomvilla op eigen kavel?
Nog maar 1 kavel te koop!

Nieuwe groeninrichting 
voor hofje De Iepen
Afgelopen oktober heeft wethouder Jan Schouten in Dorpshuis de Zwaan 
met de bewoners van De Iepen de groeninrichting van ‘het hofje’ bespro-
ken. Eensgezind werd vastgesteld dat de beplanting kon worden afge-
schreven en dat het tijd was voor een nieuwe inrichting. Wat de aanwe-
zigen betreft mocht het gras vervangen worden door beplanting. Alleen 
de bomen leverden nog wel wat discussie op. 
De gemeente heeft bij het opstellen van een nieuw groenontwerp zo-
veel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoners. Be-
gin maart werd gestart met het aanbrengen van de nieuwe aanplant in 
het hofje.

Wethouder Jan Schouten kijkt met plezier terug op het contact met de 
buurt: ‘Wij zijn hard bezig met het opstellen van een nota voor het zoge-
heten participatiebeleid. Die is nog niet helemaal klaar, maar bij aanpas-
singen in de “buitenruimte” van onze gemeenten lopen we alvast op die 
plannen vooruit. Het is mijn bedoeling dat burgers echt meer te vertel-
len krijgen over hun woonomgeving. De sfeer bij het overleg met de be-
woners van De Iepen was in elk geval al heel goed en ze hebben nu ple-
zier in de nieuwe groeninrichting van hun hofje.’

De groeninrichting van De Iepen heeft een facelift ondergaan (foto: 
gemeente Uitgeest).

Algemene Zaken & Financiën
Donderdagavond 16 april vergadert de Commissie Algemene Zaken & Fi-
nanciën. De openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal en be-
gint om 20.00 uur.
De complete agenda is te vinden via de homepage van de gemeentelijke 
website www.uitgeest.nl onder ‘Raadsinformatiesysteem’

Toepassing Belemmeringenwet 
Privaatrecht
De burgemeester van de gemeente Uitgeest brengt ter openbare 
kennis dat in het Gemeentehuis aan de Middelweg 28, te 1911 EG 
Uitgeest, met ingang van 28 april 2015 tot en met 12 mei 2015 ter 
inzage ligt een verzoek met werkbeschrijving en grondtekeningen 
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarbij aan 
de Minister van Infrastructuur en Milieu wordt verzocht om met toe-
passing van de Belemmeringenwet Privaatrecht rechthebbende ver-
plichten te gedogen dat een rioolwaterpersleiding wordt aangelegd 
in de gemeente Uitgeest.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende percelen:
kadastraal bekend gemeente Uitgeest, sectie HA, nummers:
6, 8, 21, 30, 1340, 1629, 1739, 1939, 1940 en 1942. 
   
Bezwaren tegen het vorenbedoelde werk kunnen worden ingediend 
op de openbare zitting, welke zal worden gehouden op woensdag 
13 mei 2015, aanvang 09.00 uur in het Provinciehuis, Commissie-
kamer 2, Dreef 3, te 2012 HR Haarlem.
Op deze zitting kan tevens overleg worden gepleegd met de ver-
zoeker. 
Tijdens deze zitting kunnen bezwaren worden ingediend tegen het 
ingediende verzoek van het hoogheemraadschap.
Schriftelijke bezwaren tegen het vorenbedoelde werk kunnen ook 
worden ingediend bij de Directie Beleid van de provincie Noord-Hol-
land, Sector Gebiedsontwikkeling en Grond, t.a.v. mw. H. van Gurp, 
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, e-mail: gurph@noord-holland.nl.

Uitgeest, 15 april 2015

De burgemeester voornoemd, 
W.J.A. Verkleij
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