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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Uitgeest - Gedeputeerde 
Joke Geldhof gaf vrijdag sa-
men met de samenwerkende 
partijen het startsein voor de 
voorbereidende werkzaam-
heden van de restauratie en 
herbestemming van Fort bij 
Krommeniedijk in Uitgeest.
In het fort, dat wordt geres-
taureerd door Stadsherstel 
Amsterdam, komt een bezoe-
kerscentrum over ‘Natuur en 
Landschap’ in de Stelling van 
Amsterdam, een ruimte voor 
educatieve activiteiten van 
de Vrijwilligersgroep Fort bij 
Krommeniedijk en een woon-
trainingscentrum voor autis-
tische jongvolwassenen.
Onder grote belangstelling 
van pers en publiek deed Er-
nest Briët, landschapsarchi-
tect en directeur van Land-
schap Noord-Holland het 

openingswoord. Hierna volg-
de een inleiding middels een 
fi lm met zang door Sopraan 
Karin Ten Cater en Bart Lust 

op trombone. Deze prachtige 
uitvoering werd vervolgd met 
de symbolische start van de 
voorbereidende werkzaam-
heden door gedeputeerde 
Joke Geldhof met het verwij-
deren van een steen uit het 
fort, dit als symbool dat men 
eerst moet breken en dan kan 
opbouwen (onderste foto). 
Namens de gemeente Uit-
geest was Wethouder Antoi-
ne Tromp vertegenwoordigd. 
De planning is dat het be-
zoekerscentrum en de edu-
catieve ruimte eind dit jaar 
klaar zijn en dat het woon-
trainingscentrum in de loop 
van 2017 in gebruik genomen 
kan worden. (Ger Bus)

Wethouder Antoine Tromp (rechts) in gesprek met Ernest Briët, 
directeur van Landschap Noord-Holland

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

1,00
AMANDELKOEK/MOKKA EN MELK OF PURE CHOCOLADE
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op de achter-
pagina van deze 

krant het 
gemeentenieuws

Dorpsstraat 533, Assendelft
Tel. 075-6874392

www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl

Reserveer tijdig, vol = vol

Sushi & Grill
Boss Restaurant

2 1/2 uur lang
onbeperkt eten/drinken

incl. Alle sooRTen BieR, fRisDRAnken, huiswijn, 
koffie/Thee (sterke drank uitgezonderd)

(legitimatie kan worden gevraagd)

Maandag t/m donderdag e 26,95  P.P.*
Vrijdag t/m zondag & feestdagen  e 28,95  P.P.*
Kinderen tussen 4 t/m 11 jaar  e 16,50 P.K.*

Renovatie Fort 
bij Krommeniedijk van start
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Maandag voor 15.00 uur
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Wendi Honcoop
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op aanvraag
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Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
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OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

R   aadslid 
aan het wooRd

Ik wil mij als raadslid onder 
meer inzetten voor de ruim-
telijke ontwikkeling van ons 
landelijke dorp. Levensloop-
bestendig bouwen met vooral 
aandacht voor de starters, 
lees jongeren, in Uitgeest. Dus 
haalbaar en betaalbaar.

De nieuwe structuurvisie 2015-
2030 heeft dan ook mijn volle 
aandacht en interesse. Uit-
geest heeft een prachtig groen 
buitengebied, dat moeten wij 
zo houden. Om eenieder hier-
van te laten genieten, zie ik 
graag uitbreiding van wandel-
paden, bijvoorbeeld vanaf de 
Waldijk langs het Binnenmeer 
naar de Sluisbuurt.
Ook de veiligheid in ons dorp 
verdient extra aandacht. Denk 
hierbij maar aan het onveilige 
gevoel van de mensen die in de 
avond  het stationsgebied pas-
seren, of onze kinderen die niet 
langs bepaalde hangplekken 
durven. Dus meer blauw op 
straat en een strenger handha-
vingsbeleid.

In de uitwerking van het ver-
keersplan, zie ik mogelijkheden 
om het zware vrachtverkeer 
een veiligere route te laten rij-
den, dus over de A9 naar het 
industriegebied in plaats van 
over de smalle wegen van ons 
dorp. Aandacht geven aan 
onze senioren, veilige trottoirs, 
geen hinderlijke paaltjes en 
geen auto’s geparkeerd op het 
trottoir. Veilig kunnen overste-
ken op de Geesterweg.
De ontwikkeling van het cen-
trumgebied geeft veel kansen, 
een nieuw zorgcomplex voor 
onze senioren en zorgwonin-
gen. Een nieuw schoolgebouw 
als Integraal kindcentrum. Wij 
zullen hierin keuzes moeten 
maken. Als je alles wilt bewa-
ren en niet meer durft te kie-
zen, verlamt het verleden je, in 
plaats van je te inspireren.
Laten wij voorkomen, dat de 
doden de levenden begraven.

Wim Rodenburg
Raadslid CDA Uitgeest

Wim RodenburgUitgeest - Zaterdagavond 
23 april is pastoor Niesten te 
gast bij Kerk in Beweging. Hij 
is gast-voorganger in een eu-
charistieviering met veel mu-
ziek en mooie teksten. Het 
thema is ‘Samen in geloof op 
weg’. Het koor Sound of Life 
geeft muzikale ondersteu-
ning, na afloop is er een kop-
je koffie en thee in parochie-
huis De Klop. 
De viering begint om 19.00 
uur in de R.K.-kerk aan de 
Langebuurt.

‘Samen op weg’ 
met 

pastoor Niesten

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 24 
april plaats in de kerk op 
de Castricummerweg in Uit-
geest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is pastor B. van 
Schie. De Cantorj verleent 
medewerking.

Kerkdienst 
Protestantse 
gemeente

Uitgeest - De algemene le-
denvergadering van de Ver-
eniging Oud Uitgeest zal 
plaatsvinden op donder-
dag 28 april in Dorpshuis 
de Zwaan. De vergadering 
begint om 19.30 uur en zal 
hoogstens een half uur in 
beslag nemen. Na afloop 
van de vergadering (uiter-
lijk 20.00 uur) zal Jan Zweeris 
in samenwerking met Bank 
Beentjes een lezing houden 
over ‘Herinneringen aan zijn 
jeugdjaren gedurende de pe-
riode 1940-1950 in Uitgeest’. 
Naast de leden zijn overi-
ge belangstellenden ook van 
harte welkom! Voor verdere 
informatie kunt u zich wen-
den tot de secretaris (secre-
taris@ouduitgeest.nl of tel. 
0251-314290).

Lezing 
Vereniging 

Oud Uitgeest

Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vra-
gen over de renovatie van de Velsertunnel in 
2016. In deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en 
uitleg bij verschillende grote en kleine kwesties. 
Wilt u ook iets weten over de Velsertunnel, laat 
het ons weten via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw 
vraag via www.facebook.com/velsertunnel.

Hoe moet ik rijden 
nu de Velsertunnel dicht is?

Na een lange voorbereiding was het vrijdagavond 15 april om 
21.00 uur dan echt zover: de Velsertunnel ging dicht. Negen 
maanden kan het verkeer niet meer door de tunnel rijden. Met 
deze mijlpaal komen we bij de voorlopig laatste ‘tunnelkwestie’: 
hoe moet ik rijden nu de Velsertunnel dicht is? Langs de weg 
staan de omleidingsroutes aangegeven, hieronder staat een 
aantal tips. Ga in ieder geval goed voorbereid op weg.

Hoe kan ik rijden?
De A9/Wijkertunnel is de belangrijkste omleidingsroute. De weg 
van en naar de tunnel aan de zuidkant, de N208, is gewoon te 
gebruiken. Er zijn speciale verbindingswegen aangelegd, die u 
direct van en naar de A9 leiden. Zo hoeft u niet om te rijden via 
Heemskerk of Rottepolderplein. Wilt u weten hoe u precies moet 
rijden? Kijk dan op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel. Wilt u 
ervaren hoe de omleidingsroute er onderweg uitziet? Bekijk dan 
de 3D-simulaties op: bit.ly/omleidingsroutesvelsertunnel.

IJmondverkeer.nl en here.com
De navigatiesoftware in uw auto toont de tijdelijke verbindings-
wegen niet. Zet daarom uw navigatie uit en gebruik www.here.
com om uw route te bepalen (let op: niet via de app).

Wilt u weten hoe druk het is op de weg? 
Op www.ijmondverkeer.nl staan verschillende routes in de regio 
en de vertraging op dat moment in de IJmond.

Vermijd de drukte
De verkeershinder kan stevig zijn, vooral in de spits. 
Probeer daarom de ergste drukte te vermijden. Bijvoorbeeld 
door eerder of later te vertrekken, thuis te werken of de fiets en/
of het openbaar vervoer te pakken.

Ontvang sms-alert
Wilt u gratis waarschuwingen per sms ontvangen bij grote 
incidenten in de Wijkertunnel of op de A9? Sms dan ‘A9 aan’ 
naar telefoonnummer 3669.

Pont
Op werkdagen in de spits varen er in Velsen twee ponten over 
het Noordzeekanaal. De wachttijd is maximaal 10 minuten. De 
pont is gratis voor niet-gemotoriseerd verkeer.

Bus 73 en 74
Connexxion laat bus 73 en 74 volgens een aangepaste route 
rijden. Bus 73 sluit aan op de trein (NS-station Santpoort-
Noord), bus 74 op de veerpont in Velsen. Vragen? Connexxion 
is bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 266 63 99 of ga naar 
www.connexxion.nl.

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, 
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel of 
Twitter: @Velsertunnelrws. 



Iedereen welkom op 29 april
Opening fysiotherapie-
praktijk SMC Uitgeest

Uitgeest - Na drie maanden 
intensief verbouwen, kun-
nen de deuren van de fysio-
therapiepraktijk Sport Me-
disch Centrum Uitgeest wor-
den geopend. De praktijk is 
gevestigd aan de Zienlaan 3 
naast de voetbalclub van FC 
Uitgeest in de oude “de  Op-
maat”.
De selectiespelers van FC 
Uitgeest hebben nu de mo-
gelijkheid om op de trai-
ningsavonden in de nieuwe 
praktijk te worden behan-
deld. Zij kunnen ook gebruik 
maken van de trainings-en 
krachtapparatuur. Voor ove-
rige leden is er op de maan-
dagavond tussen 19.00 en 
20.00 uur een speciaal sport-
spreekuur. Op afspraak is 
de praktijk ook open voor 
andere sporters en men-

sen die een fysiotherapeuti-
sche behandeling nodig heb-
ben met of zonder verwijzing 
van huisarts of specialist. De 
praktijk heeft contracten met 
alle zorgverzekeraars.
De fysiotherapiepraktijk is 
een dependance van de 
praktijk SMC-IJmond in Be-
verwijk.
Op 29 april zal er vanaf 16.00 
uur een officiële opening zijn 
en heten de eigenaren Rob 
Jonker en Robertino Mens 
(foto onder) u van harte wel-
kom.

Oud-turnsters Unitas gezocht
Uitgeest - Heeft u tussen 
1976 en 2016 turnles gehad 
van Ans Pieters-Dekker en 
zat u in de selectie en deed 
u mee aan wedstrijden? Dan 
is Unitas opzoek naar u! Ter 
ere van het 40 jaar jubileum 
van Ans als trainster bij Uni-
tas Uitgeest organiseert men 

een reünie voor alle oud- 
wedstrijdturnsters.
Als het u leuk lijkt om Ans 
op zaterdagmiddag 11 ju-
ni te feliciteren en te verras-
sen stuur dan zo snel moge-
lijk een e-mail naar unitasju-
bileumans@hotmail.com met 
je meisjesnaam van toen om 

geïnformeerd te worden over 
het jubileum/de reünie. Men 
hoopt dat velen zich gaan 
aanmelden!
De jubileumcommissie be-
staat uit Evelien Schouten, 
Josephine Gilissen, Anneke 
Guit, Paulien Dibbets en Tiny 
van der Eng.

Uitgeester Courant 

 
 
 
 

PC of Laptop niet in orde? 
Computer Center Uitgeest! 

Molenwerf 21-A (t.o. Monkey Town) 
 

- nakijken, opschonen, repareren, her installeren 
- verkoop nieuwe & gebruikte pcÕ s/laptops/iPads 
- back-up schijven, wifi routers en access points 
- printers, toetsenborden, muizen, boxen, kabels 

 
 

Meer info op: www.computercenteruitgeest.nl 
E-mail naar: info@computercenteruitgeest.nl 

 

Voluit Dames 4 kampioen
Uitgeest - Na een span-
nend seizoen is op de laatste 
speelavond na een bloedstol-
lende laatste wedstrijd Voluit 
Dames 4 kampioen van hun 
afdeling geworden.
Op de foto van links naar 
rechts: achterste rij: Sabine 
van der Veen, Laura Brug-
man, Claudia Groen, Line-
ke Ouwerkerk; middelste rij: 
Evelien Bleijendaal, Lisette 
Wesselman, Angela Groen, 
Marga Duinmaijer; Voor-
ste rij: trainer Nico Groen en 
coach Peter Ouwerkerk
Afwezig waren Marit Koel-
man en Stephanie Kroos

PAPION
TRIMSALON DIERENSPECIAALZAAK

EN RUITERSPORT
Middelweg 75, 1911 EB  Uitgeest

Telefoon: 0251 314193, E-mail: papion@casema.nl

Betere voeding voor 
een betere gezondheid

De natuurlijke voeding
voor uw hond en kat

Nieuw in ons assortiment
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Gratis op reis dankzij 
Primera Fidelio

Regio - Sinds vrijdag 11 
maart worden bij Primera Fi-
delio op het Haydnplein in 
Heemskerk gratis vouchers 
voor vliegreizen ter waarde 
van achthonderd euro weg-
gegeven. 
Van de achttien reizen wor-
den de laatste zes op 11 mei 
overhandigd. Maak ook kans 
op een van deze gratis vlieg-
reizen naar veel Europese 
steden en resorts. Vraag naar 
de voorwaarden in de win-

kel. Deze actie geldt alleen 
bij Primera Fidelio in Heems-
kerk. 
Bij Primera Fidelio  maken de 
meeste mensen gebruik van 
het Primera spaarsysteem 
waardoor de klanten spa-
ren voor gratis staatsloten en 
gratis wenskaarten. Dit kost 
de klant niets. Leuke bijkom-
stigheid is dat er 20.000 euro 
is gevallen op een van de ve-
le gratis staatsloten van Pri-
mera. 

Akersloot - ‘t Hoorntje in 
Akersloot viert zondag 24 
april haar veertigjarig be-
staan tijdens een feestelij-
ke open dag. Geïnteresseer-
den die eens willen zien en 
horen wat er allemaal komt 
kijken bij een veelzijdig ho-
reca-, rondvaart- en recrea-
tiebedrijf zijn welkom tussen 
13.00 en 18.00 uur.

‘t Hoorntje werd in 1976 op-
gericht door Siem en Sien 
Sander. De eerste bewoners 
van de camping, de fami-
lies Zoon en Dekker, wilden 
graag een kantine, dat werd 
‘t Achterom. Hier vonden de 
bingo- en klaverjasavonden 
plaats, maar ook de jeugd 
van Akersloot wist al snel de 
weg naar ‘t Achterom te vin-
den. De locatie bleef niet on-
opgemerkt, de allereerste re-
servering was de bruiloft van 
Diana Deijlen en Jan Berk-
hout. De gehele familie San-
der werd in het diepe ge-
gooid en gelukkig werd het 
feest een groot succes. Na 
tien jaar, in 1986, kwamen 
zoon Jan en zijn vrouw Jetty 
in het bedrijf. ‘t Hoorntje an-
no nu is het resultaat van ve-
le verbouwingen en bestaat 
inmiddels uit zaal ‘t Achter-
om, zaal Op Zolder, party-
schip Claes Horn, salonboot 
De Nesch, bar ‘t Voorom, de 
jachthaven en camping met 

stacaravans. Jan en Jetty zor-
gen er samen met hun team 
van medewerkers voor dat 
de feesten en partijen, vaak 
in combinatie met een rond-
vaart op een van de schepen, 
geheel naar wens van de op-
drachtgevers verzorgd wor-
den. Het recreatiepark en de 
jachthaven, waar sinds mei 
2012 de Blauwe Vlag wap-
pert, zijn een geliefde ont-
spanningsplaats voor de gas-
ten. Nu is het natuurlijk zo 
dat je een bedrijf als ‘t Hoorn-
tje niet zomaar met z’n twee-
tjes kunt runnen. Zonder al-
le zeer gewaardeerde mede-
werkers van ‘t Hoorntje tekort 
te doen, willen Jan en Jet-
ty onder de aandacht bren-
gen dat Hans Dekker en Da-
nielle Duin hun rechterhan-
den zijn. Duizendpoot Hans 
werkt onoffi cieel al meer dan 
vijfentwintig jaar bij ‘t Hoorn-
tje en werd tijdens het werk 
smoorverliefd op Danielle, 
die inmiddels ook niet meer 
weg te denken is in het be-
drijf. ‘t Hoorntje anno 2016 is 
het fantastische resultaat van 
hard werken met hart voor de 
zaak!
Er staan een hapje en een 
drankje te wachten op be-
langstellenden bij ‘t Hoorn-
tje, Kerklaan 20 in Akersloot. 
Meer informatie over het be-
drijf is te vinden op www.
hoorntje.nl.

Geliefdekist.nl, nieuw in Castricum

Persoonlijke uitvaartkisten

Castricum - Met liefde voor 
hout vervaardigt voorma-
lig timmerman Aad de Vries 
met veel zorg en respect de 
uitvaartkisten van Geliefde-
kist.nl. Samen met zijn doch-
ter Salina maken zij de kist 
zo persoonlijk mogelijk. Dat 
doen zij door de kist in een 
gewenste kleur te spuiten 
en door het aanbrengen van 
(eigen) ontwerpen en per-
soonlijke teksten. ,,Er is ont-

zettend veel mogelijk, denk 
bijvoorbeeld eens aan een 
witte kist met rode rozen en 
een persoonlijk geschreven 
gedicht of een zwarte kist 
met zilveren sterren en een 
stukje songtekst van haar of 
zijn lievelingsnummer”, ver-
telt Aad. ,,Het gaat erom dat 
men zelf hierin keuzes mag 
en kan maken. De vraag naar 
een persoonlijker afscheid 
wordt dan ook steeds groter 

en wij willen hier graag een 
bijdrage aan leveren.” Sali-
na vervolgt: ,,Bij Geliefdekist.
nl worden de kisten gemaakt 
van hout, we maken gebruik 
van milieuvriendelijke mate-
rialen en bieden meer keu-
ze in bijvoorbeeld de bin-
nenbekleding, kleuren, sty-
ling, et cetera. Mijn vader 
houdt ervan om met zijn 
handen iets moois te ma-
ken en ik kan veel van mijn 
creativiteit en ideeën kwijt.” 
Daarnaast is het heel bijzon-
der om iets persoonlijks mee 
te geven aan de overledene 
en zijn of haar nabestaan-
den. De combinatie is daar-
om voor ons een hele mooie 
uitdaging!” Voor meer infor-
matie en voorbeelden kan 
men terecht op Geliefde-
kist.nl. Daarnaast staan Aad 
en Salina belangstellenden 
graag persoonlijk te woord 
om alle vragen en wensen 
te bespreken. Mail naar in-
fo@geliefdekist.nl of bel 06-
59621262.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 19.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

Monsieur Chocolat
vrijdag  & zaterdag 21.00 uur
The Huntsman - 3D

donderdag 20.00 uur
vrijdag  18.30 uur

zaterdag 16.00 & 18.30 uur
zondag 16.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
Jungle Book - 3D

vrijdag 15.45 uur
zondag 13.15 uur

maandag & dinsdag 14.00 uur  
Jungle Book - 2D

vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag 19.30 uur
Demolition

zaterdag & zondag 16.00 uur
A Bigger Splash

vrijdag 15.45 uur
zaterdag 13.15 uur

Knielen op een bed violen
zaterdag & zondag 13.15 uur  

maandag & dinsdag 14.00 uur  
Kung Fu Panda 3 (NL) 3D

woensdag 27 april - Koningsdag
Corso  Bioscoop Gesloten

zondag 24 juli 16.00 uur  
André Rieu - 

Maastricht Concert 2016

Programma 21 april  t/m  27 april 2016

Monsieur Chocolat
Monsieur Chocolat vertelt 
het waargebeurde verhaal 
van de legendarische Fran-
se clown Chocolat, de eerste 
zwarte circusartiest die uit-
groeit tot een beroemdheid in 
de tijd van de belle époque in 
Parijs. Samen met zijn part-

ner, de clown Footit, beleeft 
hij weergaloze successen. 

Maar kan hij omgaan met 
de valkuilen van de roem, de 
vele vrouwen en het snelle 
geld? Het vergeten verhaal 
van een buitengewoon man.

In de spectaculaire actie-
avonturenfi lm The Hunts-
man: Winter’s War keren 
Chris Hemsworth en Charli-
ze Theron terug als jager Eric 
en Queen Ravenna uit Snow 
White and the Huntsman. Ze 
worden bijgestaan door Emi-
ly Blunt en Jessica Chastain. 
Na de dood van haar zus 

The Huntsman schakelt de jonge ijskonin-
gin Freya (Emily Blunt) haar 
soldaten in om de magische 
spiegel voor haar te bemach-
tigen. Ze ontdekt dat Raven-
na tot leven kan worden ge-
wekt met de duistere magie 
van de spiegel en samen blij-
ken ze machtiger te zijn dan 
de meest sinistere krachten 
die het land ooit hebben be-
dreigd.
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www.geliefdekist.nl 
info@geliefdekist.nl
06 - 59 62 12 62

0251 - 670 989

Persoonlijke muziek hebben 
we lang geleden al uitgezocht…
Aan een persoonlijke kist hadden 
we nog helemaal niet gedacht…

Stetlaantje 1  –  1906 AN Limmen

info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

* U kunt ons dag en nacht bereiken.
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon: 072-5053009

Uitvaartverzorging

Groot

Uitvaartverzorging

U kunt mij 
dag en nacht 

bereiken
072-5055740

0f 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Yvonne van Ophuizen

persoonlijke 
 met stijl en respect

Yvonne van Ophuizen
Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging

•  Wij bieden u een complete uitvaart vanaf € 2.995,–.
•  Inclusief cremati ekosten, kist, rouwauto, dragers,

rouwcirculaires en persoonlijke nazorg.
• Ongeacht lidmaatschap of waar u verzekerd bent.

Wilt u meer informati e en/of een duidelijk kosten  -
overzicht? Kijk op www.uitvaartverzorgingeeken.nl of 
bel met 0251-231262. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Eeken Uitvaartverzorging 
Laan van Meerestein 10  1945 TA Beverwijk

“  Wij zijn 
bekwaam, 
betrokken & 
betaalbaar” Ivo Eeken, Ingeborg Eeken 

& Madeleine La Croix ZONDAG 5 JUNI 
10.30 - 16.00 UUR
U BENT VAN HARTE WELKOM

BEGRAAFPLAATS 
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

kunst
natuur
ambacht
livemuziek
toneel
imker
valkenier
kinder-
activiteiten

WESTERVELDWESTERVELD
FAIR
WESTERVELD

KUNST &
NATUUR

Ervaar het 
gedenkpark in 
een gemoedelijke sfeer

www.bc-westerveld.nl

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE
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Nieuw college na roerige bijeenkomst

Castricum - Het ging niet 
vanzelf en de oppositie heeft 
er alles aan gedaan om het 
tegen te houden, maar don-
derdagavond is er een nieuw 
college aangetreden met 
VVD, D66, CDA en GDB. De 
vier fulltime wethouders zijn 
Kees Rood, Marcel Steeman, 
Wim Swart en Rob Schijf. 
Schijf werd stevig aan de 
tand gevoeld over een een 
integriteitsonderzoek naar de 
toenmalige wethouder Van 
Schoonhoven, die maandag 
naar huis is gestuurd. 

Schijf had vorig jaar anoniem 
verzocht na te gaan of Van 
Schoonhoven invloed had 
uitgeoefend bij de toewijzing 
van een huis aan zijn dochter. 
Dat was niet het geval. Vol-
gens Schijf berustte het al-
lemaal op een misverstand 
en hij bood zijn excuus aan 
in de raad. Volgens de com-

missie, die de juridische toet-
sing naar de wethouders had 
verricht, vormde deze ac-
tie geen belemmering Schijf 
te benoemen als wethouder. 
Van Schoonhoven had aan 
het begin van de vergadering 
aangegeven in te willen spre-
ken, maar dat werd met 12-
11 weggestemd.

Door de oppositie werd ge-
vraagd naar de exacte vraag-
stelling aan VNG, de huisad-
vocaat en een jurist om er-
achter te komen of het te-
recht was dat de nieuwe wet-
houders meegestemd heb-
ben bij het wegsturen van de 
oude garde. Zij hadden daar 
immers een persoonlijk be-
lang bij. Volgens burgemees-
ter Mans gaven de geraad-
pleegde bronnen allen groen 
licht. De oppositie viel ook 
over de fulltime banen van 
de wethouders, terwijl de vo-

rige het vanwege bezuini-
gingen met minder moesten 
doen. Het besluit om de wet-
houders te installeren werd 
aangenomen met een krappe 
meerderheid. 12-11. 

De nieuwe coalitie had al 
overeenstemming bereikt, er 
is afgesproken om niet teveel 
af te wijken van de koers die 
in 2014 is ingezet. ,,Een za-
kelijke voortgang, er worden 
geen stevige knopen door-
gehakt”, liet wethouder Rood 
weten. Taken als de WMO, 
Jeugdzorg en de ambtelijke 
fusie met Bergen, Uitgeest 
en Heiloo staan nog steeds 
bovenaan de agenda. Daar-
naast speelt de beperkte fi-
nanciële speelruimte. Duur-
zaamheid wordt genoemd als 
een belangrijk aspect en de 
ontwikkeling van het stati-
onsgebied. 

De oppositie kijkt popelend 
uit naar de verkiezingen in 
2018. Ondertussen heeft 
fractievoorzitter Roel Beems 
schriftelijke vragen gesteld 
over het salartis van de nieu-
we wethouders. ,,Onze par-
tij wil weten of het juist is 
dat de toenmalige wethou-
ders precies een jaar gele-
den 5.092,01 euro bruto per 
maand ontvingen en de hui-
dige wethouders  6.247,44 
euro bruto per maand.” Dit 
laatste bedrag zou dan gel-
den bij een fulltime diensver-
band. Foto: CDA/Facebook. 

Hummel Kozijnen & Wooncomfort

Terrasoverkappingen 
tegen de laatste prijs

Castricum  - Heemskerk 
- Het hele jaar droog en uit 
de wind zitten op het terras? 
Hummel Kozijnen & Woon-
comfort is exclusief dea-
ler voor heel Noord-Holland 
van Deponti terrasoverkap-
pingen met gegarandeerd 
de laagste prijs. Een comple-
te terrasoverkapping van cir-
ca 406 cm breed en circa 250 
cm diep is al te bestellen voor 
de ongekende prijs van 995,- 
euro (incl. BTW).

Deze terrasoverkapping is le-
verbaar in de kleuren crème/
wit of antraciet en voorzien 
van polycarbonaat beplating. 
Luxe opties, zoals led verlich-
ting, een terrasverwarmer, 
spiekozijnen voor de zijwan-
den en Fiano schuifglaswan-
den (veiligheidsglas) voor het 
geheel afsluiten van de over-
kapping, behoren tot de mo-
gelijkheden. Zo kan iedereen 
bij elk weertype optimaal ge-
nieten van de tuin. Het door-
zichtige dak versterkt de zon-
nestralen en het is al snel lek-
ker om buiten te zitten. Be-
leef alle seizoenen met een 

luxe terrasoverkapping, van 
het eerste voorjaarszonnetje 
tot de laatste mooie herfst-
dag. Nu bestellen is in het 
voorjaar al genieten. Hum-
mel heeft diverse Depon-
ti terrasoverkappingen zeer 
realistisch opgesteld in de 
mooie ruime showroom aan 
de Lijnbaan 44a te Heems-
kerk. De terrasoverkappin-
gen zijn verrassend laag ge-
prijsd en eenvoudig zelf te 
plaatsen door de zeer uitge-
breide montagehandleiding. 
Uiteraard kunnen de over-
kappingen ook door de vak-
kundige medewerkers van 
Hummel Kozijnen & Woon-
comfort worden geplaatst te-
gen een vriendelijk montage-
tarief. Met een Deponti ter-
rasoverkapping is het genie-
ten geblazen, dankzij woon-
comfort van de hoogste klas-
se. Kortom, een must voor ie-
dereen die van het buitenle-
ven houdt. De showroom is 
nu zes dagen per week ge-
opend. Voor een vrijblijvende 
prijsopgave kan ook worden 
gebeld met nummer 0251 
234484. 

Kinderen kunnen rouw 
en verlies vormgeven

Regio - Bij Memoria Uit-
vaartzorg wordt maar al te 
vaak opgemerkt dat ouders 
het moeilijk vinden hoe om te 
gaan met rouw en verlies bij 
kinderen. Memoria Uitvaart-
zorg wil graag bijdragen aan 
meer openheid over rouw en 
verdriet. Daarom roepen zij 
alle kinderen op die te maken 
hebben gehad met een af-
scheid of verlies. De kinderen 
geven uiting aan hun gevoel 

van gemis, rouw, verdriet of 
verlies met een tekening, ge-
dicht of ander mooi werkje. 
Stuur het werkje voor 12 mei 
op naar Memoria Uitvaart-
zorg, Plesmanweg 400, 1945 
WV te Beverwijk. Langsbren-
gen mag ook, dan eerst bel-
len: 0251-254135. Vermeld 
hierbij naam, leeftijd en te-
lefoonnummer en vertel iets 
over het werk. 
Op zondag 22 mei van 11.00 

tot 14.00 uur zullen al deze 
werkjes worden tentoonge-
steld bij Memoria Afscheids-
centrum en is iedereen wel-
kom om te komen kijken. De-
ze dag zal ook in het teken 
staan van kinderen en om-
gaan met rouw. Zo is er een 
deskundige aanwezig waar 
vragen aan gesteld kunnen 
worden, er kan gedanst wor-
den in een silent disco en er 
zullen mooie verhalen wor-
den voorgelezen. Zo wordt 
op een vriendelijke, laag-
drempelige maar ook leuke 
wijze met elkaar gesproken 
over rouw en verlies. 

Blije koeien in de wei
Castricum - Bij Agro-Cam-
ping Ormsby Field werden de 
koeien van stal gehaald en 
daar werd meteen een klei-
ne prijsvraag aan gekoppeld. 

Bezoekers waren tijdens het 
moment dat de koeien van 
stal werden gehaald welkom 
en zij konden net zoveel foto’s 
maken als ze wilden. Deze 

foto, gemaakt door T. Hoog-
land uit Castricum, viel niet in 
de prijzen. Kim Marcker ging 
met de prijs, kaas van eigen 
boerderij, naar huis. De be-
zoekers werden ook getrak-
teerd op blokjes kaas door 
boerin Wilma Veldt. Zij pro-
moot: ,,Echte Noord-Hol-
landse kaas, die met de rode 
stempel.”
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Fidelio Heemskerk27 april - Koningsdagtrekking

Koop hier uw  
Koningsdagloten!

27 april - Koningsdagtrekking

Koop hier uw  
Koningsdagloten!

Haydnplein 6 Heemskerk, www.fi delio.nl     

EXTRA  EXTRA  EXTRA
Alleen bij ons kans op 3 gratis vouchers voor 

6 vliegreizen naar veel Europese steden en resort

Koop hier uw 
Koningsdagloten!

Koop hier uw 

27 april - Koningsdagtrekking

Koop hier uw  
Koningsdagloten!

27 april - Koningsdagtrekking

Koop hier uw  
Koningsdagloten!

27 april - Koningsdagtrekking

Koop hier uw  
Koningsdagloten!
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W W W . D E B L O E M E N . N L
☎ 0251-652555

TER INTRODUCTIE

APRIL - MEI - JUNI
maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 19.00 uur 
gratis* gebruik maken  

van deze nieuwe biljarttafel 
*consumptie verplicht

Sportcentrum de Bloemen te Castricum
heeft nu naast 

4 snooker- & 4 pooltafels 
ook een biljarttafel 

✉ info@debloemen.nl

BILJARTEN ?
om kennis te maken met 
het nieuwe biljart kunt u 

in de maanden:

 

STORM
Verkeersopleidingen

 

STARTPAKKET AUTO € 865,-
15 uur rijles incl. examen CBR
1 daagse bromfietsopleiding  vanaf € 299,-
Totaal lespakket motor incl. 2 examens   € 999,-

Tel. 06 - 42 72 42 54 / 0251 - 67 11 85
info@stormverkeersopleidingen.nl
www.stormverkeersopleidingen.nl

Nu ook 
automaat

Voordelig geprijsd direct van Kwekerij
- Dak- en Leibomen -  Fruitbomen - Heesters - Coniferen - Vaste planten - Perkgoed

Open ma. t/m za. 9.00 tot 17.00 uur. 
Krochtweg 6A   Heemskerk. Tel 06-53172110

Kwekerij
Hoveniersbedrijf
Gerard dam

Bel voor vrijblijvende prijsopgave 06 - 531 721 10

Kleding te krap?
Verantwoord

afvallen onder
begeleiding

www.biamed.nl

Ongedierte bestrijding 
Zandvliet

Voor al uw ongedierteoverlast o.a. spinnen, 
zilver-papiervisjes, bedwantsen, vliegen, wespen, 

muizen, ratten etc. etc.
Bel 0251-242233 / 06-12756257

(ook voor tuinonderhoud) www.jaapzandvliet.nl

  c i m Accubedrijf
accu’s - zonne-energie

Ruiterweg 53, 1901 BJ Castricum
Telefoon 0251-654740

www.acimaccubedrijf.nl
maandag en dinsdag gesloten
Indien gesloten kunt u terecht bij:
Tankstation Welp 0251-232241

Rijksstraatweg 22, Heemskerk
Garage de Lijnbaan 0251-654917

Stetweg 66, Bakkum

Te koop:
Opel Meriva automaat, 1600 

cc, lichtgrijs metallic, bouwjaar 
2007, km.stand 102.000. 
Airco, centr. vergrendeling, 
electr. ramen, cruise control, 
airbags, afneemb. trekhaak, 

nw. banden, apk tot sept. 
2016, auto moet verkocht om 

gezondheidsredenen
prijs E 7.150,-

Tel. 06-28247588

Autoschade DeVri
Voor al uw autoschadeherstel, 

spuitwerk, onderhoud en reparaties
Voor inl.: www.autoschade-devri.vpweb.nl

of 0251-670989 
Stetweg 68a Castricum (Bakkum)

HUIS GEZIEN 
TIJDENS DE 

OPENHUIZENDAG?

STAT IONSWEG 17
1901 AA CASTRICUM
TEL 0251 651341

OOK VOOR UW
A A N K O O P

STAT IONSWEG 17
1901 AA CASTRICUM
TEL 0251 651341

u w
b o u w k u n d i g
m a k e l a a r

Gevraagd:
Wie gaat er op de vrijmarkt 
met lp,s en 45 toeren gram-
mofoon plaatjes staan uit 
de jaren 50 en 60 bel me 
even. Tel. 06-12946730

Te koop :
Diverse boeken van Mart 
Smeets,  1,50 per stuk. 
Tel: 06-53912085

Te koop:
Als nieuwe Quinny speedy 
combiwagen limegroen met 
zwart met zwarte parasol en 
regenhoes. Heel mooi modern 
125, Tel. 06-84526073

Banketbakkerij VERSTEEG
Prinses Beatrixlaan 1d, 1911 HP Uitgeest, 0251-312340

NIEUW: Hazelnoot karamel slof € 8,95
Driehoek gebakstuk APPEL € 8,95

Dinsdag 26-04 en KONINGSDAG 
oranje sinaasappel SOEZEN € 1,25

Elke dag vers brood en cadetten: 
PIET’S POLDER, VICORN, WALDCORN, GILDECORN, enz.

Uw broodbestelling leggen wij graag voor u apart!
KONINGSDAG GEOPEND 
                      VANAF 7.00 UUR TOT ????

Oranje sinaasappel gebak: soezen, tompouce en petitfours. 
Oranje sinaasappel taartjes: sloffen, vlaaien en gebaksstukken

Te koop:
Rubberen tegels 5,- p.st. Groene
 Loekie explorer kinderfiets 
met zijwieltjes 60,-. Tel: 072-
5052405/06-33026679
Te koop:
Elektr. fiets, merk Ecomo-
Cortina, weinig op gefietst 
met snellader, 2 jaar oud 
500,-. Tel: 06-26018005

Te koop :
Kettingzaag merk Garde-
na met verlengsnoer  z.g.a.n.  
75 euro. Tel: 0251-657202

Te koop:
Beuken kinderledikantje, ver-
telbare bodem incl. matras 
molton en kantoenen hoesla-
ken. 15,-. Tel: 0251-651924
Aangeboden:
Boek hart van kennemer-
land voor maar 10 euro of rui-
len voor een hoogoven bonbon-
schaaltje. Tel. 0251-241593

Te koop :
Koepelkas 4 bogen, voor plas-
tic koepelkas 6 meter breed. 
80 euro. Tel: 06-22591213
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Voorjaarsboeket
Per bos   /                12,45

Dr. Oetker Big Americans
Alle soorten 
2 dozen  /                  5,58

Appelflappen
4 stuks  /       3,16
Nu 2,37

 *  3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle combinaties mogelijk.
Geldig van woensdag 30 maart t/m dinsdag 24 mei 2016. 
Maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek. 
Prijswijzigingen, fouten en uitverkocht voorbehouden. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

Pitloze witte of rode druiven
Bak 500 gram   /                  /1,99 - 2,69

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Nieuwe SEIZOENS
aanbiedingen

2 VOOR400 169

995
3+1GRATIS*

365 dagen per jaar open!
Ma t/m wo 8.00-20.00 uur. Do t/m za 8.00-21.00 uur.
En iedere zondag open van 10.00-18.00 uur.

  facebook.com/jumbosupermarkten

    Jumbo Richard Visser & Perry Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         

Voorjaarsboeket
Per bos   /                12,45

Dr. Oetker Big Americans
Alle soorten 
2 dozen  /                  5,58

Appelflappen
4 stuks  /       3,16
Nu 2,37

 *  3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten. Alle combinaties mogelijk.
Geldig van woensdag 30 maart t/m dinsdag 24 mei 2016. 
Maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek. 
Prijswijzigingen, fouten en uitverkocht voorbehouden. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com

Pitloze witte of rode druiven
Bak 500 gram   /                  /1,99 - 2,69

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

Nieuwe SEIZOENS
aanbiedingen

2 VOOR400 169

995
3+1GRATIS*
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ABBA GOLD MEMBERS CAST 
MAMMA MIA 

LONDON

ZONDAG 8 MEI MOEDERDAG TIP

VERRAS JOUW MOEDER

MET COMBITICKETS 

INCL. HIGH TEA 

’t Hoorntje in Akersloot: 0251-312120 - www.hoorntje.nl

Partyvaarten
& Partyzalen

Ontdek de vele 
mogelijkheden!
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Hou de traditie in stand!

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Uitgeest - Afgelopen week ontving ik namens de gemeen-
te Uitgeest een schrijven waarin aangekondigd wordt dat Ko-
ningsdag een andere opzet kent dan voorgaande jaren.
De grootste verandering betreft hier de locatie die de ge-
meente hiervoor in gedachte heeft. De altijd gezellige locatie 
Regthuysplein wordt in de nieuwe situatie buitenspel gezet. Er 
wordt gesproken over de traditionele vrijmarkt.
Ten eerste bevreemdt het mij dat een traditie, namelijk vrij-
markt op het Regthuysplein, wordt doorbroken of zo u wil be-
eindigd. Ten tweede is de essentie van het woord “vrijmarkt” 
dat deze zich ontvouwt op een te ontstane locatie die door de 
verkopers wordt gekozen.
Eerdere jaren is bijzonder weinig bemoeienis van gemeente-
wege geweest omtrent deze activiteit. Waarom dit jaar ineens 
wel en waarom moet er een doorgaande weg, namelijk de 
Middelweg voor afgezet worden? De onderliggende gedachte 
aan deze wijzigingen worden niet genoemd.

Naar mijn mening is  het dan ook wenselijk dat een ieder die 
de behoefte voelt om op het Regthuysplein en in de omlig-
gende straten in het Oude Dorp een kraampje in te richten, of 
een bij Koningsdag passende activiteit ten uitvoer te brengen 
zich vooral niet moet laten tegenhouden.
Het spreekt vanzelf dat bewoners van andere straten, waar-
onder de Middelweg, ook zeker niet moeten schromen om in 
hun eigen omgeving iets dergelijks te doen.
Laat Koningsdag een dag zijn voor iedereen, op de plek waar 
men dat wil. Gemeente Uitgeest, neem voor deze feestvreugd 
niet alle regie in handen.

Leo Brombacher

Uitgeest - Team 2 van TTVU 
speelde afgelopen week te-
gen Heemskerk 2. Het bleek 
nog een lastige pot te wor-
den ook. René van Buren 
en ook Patrick Rasch had-
den hun avond niet. Zij wis-
ten maar 1 enkel te winnen. 
De dubbel ging ook verloren. 
Gelukkig won Billy Fatels (fo-
to) zijn drie enkels. De pun-
ten werden eerlijk verdeeld. 
5-5 was de einduitslag. De 
promotie naar de 3e klas-
se voor Uitgeest 2 is een feit, 
de nummer twee in de pou-
le is meer dan 10 punten ver-
wijderd.
Team 4 speelde tegen HTC 
17 uit Hoofddorp. Eugenie 
Rasch maakte het twee keer 
spannend, maar kon uitein-
delijk net niet overtuigen. 
Antoine van der Spek begint 
steeds meer vastheid in zijn 
spel te krijgen, maar kon de-
ze avond alleen in de dubbel 
samen met Marijn van Kam-
pen overtuigen. Marijn heeft 

twee partijen kunnen win-
nen en moest helaas van zijn 
100% winst afstand nemen. 
Het werd 3-7 voor Hoofd-
dorp.
Team 3 speelde tegen Rij-
senhout 1. Jelle van Werkho-
ven begon de avond goed en 
won zijn eerste twee enkels. 
Zijn laatste enkel moest hij 
uitvechten tegen een mooie 
dame en daar had Jelle wel 
een beetje last van. Zodoen-
de verloor hij deze ook. Den-
nis Janssen kwam wat moei-
lijker op gang en verloor zijn 
eerste partij, maar won welis-
waar zijn andere twee partij-
en, waaronder ook tegen de-
ze dame. Thom van Son heeft 
deze avond weer eens hard 
gevochten, waaronder twee 
wedstrijden in 5 games. Hij 
won er één van en de andere 
verloor hij van de sterke da-
me. Ook hier werd uiteinde-
lijk gelijkgespeeld 5-5.
Team 1 was deze week te 
gast in Weesp en speelde 

     Tafeltennisnieuws

tegen The Victory 3. Helaas 
werd het niet eens spannend. 
Er was maar één wedstrijd in 
4 games beslist en de rest al-
lemaal in drie, heel duidelijk 
dus. Patrick Schuddeboom 
en Viktor Tchernov konden 
niet overtuigen. Alléén Henk 
Spoelstra wist Uitgeest met 
twee punten te vertegen-
woordigen. De uitslag 8-2 
voor The Victory 3.

FC Uitgeest F8 kampioen!
Uitgeest - Na een 7-3 over-
winning op DEM F11 op za-
terdag 16 april mag FC Uit-
geest F8 zich kampioen noe-
men in de voorjaarscompe-
titie van de 7e klasse met 
9 wedstrijden gespeeld, 22 
punten. Met nog één wed-
strijd te gaan is het team niet 
meer te achterhalen door de 

nummer twee Haarlem-Ken-
nemerland F6.
Staand van links naar rechts: 
Denise de Boer, Damien van 
der Helm, Finn Baas, Sterre 
Verduin en Simeon van Vel-
zen. Zittend van links naar 
rechts: Yentl Verbaan, Dean 
Baaren, Rick Dekker, Hazem 
Harba en Tom Altenburg.

De column van Monique.....

IEr zijn van die momenten waarbij je eerst heel rustig en diep dient na te denken voor je 
overgaat tot gerichte actie. Toen ik zojuist van de kapper terug kwam, schoot me te binnen 
dat er nog een was opgehangen moest worden. Ik woon in een huis uit 1910 en het ‘was-
hok’ ligt aangrenzend maar buitenshuis. Doorgaans geen probleem maar vandaag  wel. Wij 
hebben ter beveiliging een haak op de achterdeur, die zich prima van zijn anti-inbraaktaak 
kwijt. Ooit investeerden wij flink door overal solide beveiligingssystemen aan te laten bren-
gen. Goeie inbreker die bij ons binnen komt. De laatste tijd lijkt die haak wat slapjes of lam 
wat ik regelmatig aangaf bij de klusser in huis. Met een stukje tape komt hij altijd heel ver 
dus veel meer hoefden wij er niet aan te doen. Ik begaf mij even snel op de slippers van mijn 
man richting washok, werkte alles weg en spoedde mij terug waar ik tot de schokkende ont-
dekking kwam dat de lamme haak in het slot gevallen was. Seconden lang staarde ik naar 
de monumentgroene deur en riep hem direct allerlei akelige verwensingen toe wat natuurlijk 
niet hielp. Het was koud dus ik moest iets ondernemen wilde ik niet verkleumen.
Ik ging de mogelijkheden een voor een af. Echtgenoot aan het werk in het midden van het 
land, dochter in Amsterdam en zoon ergens op huisbezoek. Nergens had ik een andere sleu-
tel en de telefoon  lag in de keuken. Ik zag ‘m liggen, dat wel. Nou heeft mijn buurvrouw de 
sleutel dus dat zou de makkelijkste manier zijn maar dan moest ik daar nog wel zien te ko-
men. Opgesloten in de tuin was de enige optie over de poort te klimmen, best hoog, via de 
vuilcontainer, best vies, en mij te laten vallen, best eng! Ik rolde de container richting poort 
en merkte dat het een heel gedoe was er zomaar bovenop te komen want lenig ben ik allang 
niet meer. Maar in nood lukt veel en zo keek ik even later over de poort de straat in. Met mijn 
irritant aanwezige hoogtevrees schatte ik de kans in om zonder botbreuken beneden te be-
landen. Een fietser reed langs en ik overwoog hem te roepen maar bij het openen van mijn 
mond verdween hij al uit beeld. Voorzichtig trok ik één been over de poort die vervolgens 
slapjes bleef bungelen en probeerde mij voor te stellen hoe dit er uit moest zien voor een 
nietsvermoedende voorbijganger. Eenmaal bovenop trachtte ik de vogelpoep te ontwijken 
wat mij deed lijken op een bejaarde turnster zittend op de evenwichtsbalk. Na vijf minuten 
durfde ik het andere been erbij te betrekken en liet ik mij langzaam zakken tot mijn geslip-
perde voet de stenen dorpel raakte. Opgelucht waagde ik een verlossende kamikaze sprong 
richting stoep en zag nog net hoe de buurvrouw wegreed.

Monique Teeling
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SALT geeft extra kleur 
aan de Boogaert

Grafi cus Harm Noordhoorn 
(links) en fotograaf Hans Balk 
in de wachtruimte van SALT 
bij een van de foto’s. 
Dit werk is gefotografeerd 
in Portovenere, Italië

De deuren van de nieuwe locatie 
van ‘Stichting Artsenlaboratorium 
en Trombosedienst in de Boogaert’ 
stonden al voor iedereen open 
voor alle diensten van SALT en vanaf 
heden ook om de bijzondere foto’s 
van de Castricumse fotograaf Hans 
Balk te bewonderen. In samenwer-
king met Galerie en grafi sch atelier 
SOPIT te Castricum zijn de wacht- en 
behandelruimten voorzien van kleur-
rijke kunst. 

Een aantal keer per jaar zal Harm 
Noordhoorn van Galerie Sopit wisselen-
de exposities met werk van kunstenaars 
bij SALT in de Boogaert verzorgen.  
SOPIT heeft als doelstelling, naast eigen 
galerie, hedendaagse kunst in openbare 
ruimten te presenteren. “Het is voor mij 
belangrijk om kunstenaars een platform 
te geven om hun werk te laten zien; 
Kunst geeft het leven meer kleur”.

Galerie & grafi sch atelier Sopit is een 
podium waar ambacht en kunst samen-
komen. In de mooie expositieruimte 
vinden jaarlijks solo- en groepsexposi-
ties plaats. Het openen van een grafi sch 
atelier was een langgekoesterde wens 
van grafi cus Harm Noordhoorn.

Meer informatie over  het werk van 
Harm Noordhoorn en Galerie SOPIT: 

www.sopit.nl 

De huidige kunst expositie is werk van 
Hans Balk en bestaat uit kleurrijke foto’s 
van prachtige locaties wereldwijd. 

Hans Balk ‘Ik ben gegrepen 
door de fotografi e” 
Het is elke keer weer een uitdaging om 
van alledaagse dingen geen cliché-foto 
te maken, maar te proberen een gevoel 
of gedachte op te roepen.  ‘The ordi-
nary evolves into something special’. 
Het mooiste van fotograaf zijn is als je 
met je foto een beleving kunt doorge-
ven aan je kijker. 
Fotografi e is mijn taal. Je kunt er zo 
ontzettend veel mee vertellen. 

Voor meer informatie of interesse in 
een werk van Hans:

www.balkphotoart.com

Stichting Artsenlaboratorium 
en Trombosedienst: 

www.SALT.nl

op vakantie? 
leer reanimeren

in 1 avond

 Stichting Reanimatie Castricum
06 - 51 74 66 39

Aanmelden op www.reanimatiecastricum.nl

Donderdagavond 12 mei, 9 juni 
of 8 september van 19.00-22.00 uur:
Basiscursus reanimatie en AED

De Kern te Castricum

Rode
Kruis

Reanimatieopleidingen sinds 1976
Partner van Rode Kruis Castricum 

Wij zijn pas klaar, als u tevreden bent.

Hoitinga diensten

ALLROUND KLUSSER 
HEEFT NOG TIJD OVER

06 - 244 36 815 
hoitingadiensten@gmail.com

✓Eerlijk uurtarief
✓Voor al uw klussen 
 in en om het huis 

Wij zijn pas klaar als u tevreden bent

*Te koop :
Tennisracket voor kinderen, 
nieuw met hoes, merk Slazen-
ger, 27 inch, gripmaat 2, super 
goed racket ,nog in verpakking. 
Voor kinderen vanaf ongeveer 
12 jaar.  8 euro. Tel: 06-53912085 
Te koop:
Mbk Ohio damesfiets 21ver-
snellingen, groen / blauw in 
goede staat 95,- nieuwe ban-
den. Tel. 06-14854903
Gevraagd:
Wie heeft er een bon 4 
pers. Van de vriendenlote-
rij van safaripark beekse-
bergen. Wij willen er graag 
heen . Tel. 06-19030305
Te koop:
Voor Vmbo leerlingen ter 
voorbereiding voor het exa-
men: samenvatting/exa-
menbundel biologie en duits, 
€5,- Tel. 072-5055782
Gezocht:
Wij zoeken hoogovenschaaltjes 
ter uitbreiding van onze verza-
meling staal/emaille 14x22 cm 
06-15213947. Tel. 06-15213947

Te koop:
Comfortabele mooie Fitform
 sta op-relax- stoel electrisch,
 zandkleur. Maat medium
 425,- kan worden bezorgd. 
Tel. 06-86447840
Te koop:
Herenfiets, grote maat frame. 
Koga Myata. Stationsfiets. 
Prijs 45,-. Tel. 0251-655407
Gevraagd:
Betrouwbare hobbyist op zoek 
naar defecte laptops en note-
books. Tel. 06-84613045
Te koop:
Op zoek naar Castricum’s 
geschiedenis, i.z.g.st. Prijs 
20,-. Tel. 06-23514718
Te koop:
Landscapes Broekpolder, ar-
cheologie, 3 delen i.z.g.st. 
Prijs 45,-. Tel. 06-23514718

Te koop:
Bobike fietsstoeltje voor ach-
ter incl. Bevestigingen voor 2 
fietsen 25,-. Tel. 072-5051701
Gezocht:
Gooi niet weg wij halen 
als verzamelaar graag ou-
de hoogovenspullen bij u 
op. Tel. 0251-241593
Te koop:
Artis toegangskaarten voor vol-
wassen, per kaart  13,50 (Cas-
tricum) . Tel. 0251-825832
Te koop:
Zomerautobanden. 5 st. 
165/65-r13 i.z.g.st. 2 st. Met nog 
6 mm. Profiel. Voor bijv. Ford ka 
vr. pr. 50,-. Tel. 06-13109498
Gevraagd:
Hoge prijs geboden voor 
uw antieke stoommachi-
ne . Tel. 06-22885528

Gevraagd:
Alles uit de tweede wereld-
oorlog, zoals helmen, me-
dailles, bajonetten, docu-
menten etc. (Tegen vergoe-
ding). Tel. 06-25384205
Gevraagd:
Welke vrijwilliger wil mij, 
vrouw met ms in castricum, af 
en toe helpen met de avond-
maaltijd?  Tel. 0251-656038
Gevraagd:
Artiszegels van de Deka-
markt om een groep men-
sen met een rugzakje naar ar-
tis te kunnen laten gaan. Geen 
handel Tel. 06-37010414
Te koop:
Emaille broodtrommeltje + 2 
pits peteroleum stel + 2 pits 
lichtgroen, samen 35,- + pla-
foniere 10,-. Tel. 0251-312037

Te koop :
Nieuwe helm, merk Yama-
ha, kleur wit/blauw, 50,-. 
Tel: 0251-657202
Gevraagd:
Ik zoek een Jengaspel, mag 
gebruikt. Tel. 0251-653997

Te koop:
Digitenne voor tv op de laptop 
of computer, alleen npo1, 2, 3 
en regionaal, in verzegelde ver-
pakking. 20,-. Tel. 06-43424100
Gevraagd:
Te koop gevraagd: stevig cam-
pingbedje. Bezit geen auto dus 
liefst ophalen in Akersloot of 
Uitgeest.  Tel. 0251-315963
Te koop:
Dorema voortent/panora-
maluifel voor caravan; om-
loop 898 cm, diepte 240 cm; 
prijs 150,-. Tel. 06-83247501
Te koop:
Juniorenbedje met matras-
je en dekbedovertrek, in goe-
de staat 35,-. Tel. 0251-312439
Te koop:
Vitesse ‘22 - 75 jaar , i.g.st. 
Prijs 10,-. Tel. 0251-659446

Te koop:
Z.g.a.n. 2x luxaflex kl. licht zalm 
br.45cm.1=115+1=95cm  55,- 
en  45,- , nw.4 rvs raam gren-
dels.  Tel. 06-21921738
Te koop:
Koga Myata lage model heren-
fiets 21 versnellingen i.z.g.st. 
195,-. Fietsendrager voor max 
3 fietsen 35,-. Tel. 0251-671274
Te koop:
Strijkkralen met voorbeeld-
boekjes en vele toebeho-
ren 15,-. Monopoly com-
pleet guldens 15,-. Strate-
go 20,-. Tel. 0251-671274
Te koop:
Lp, single, cd, video, dvd, 
vanaf 3,-, kom struinen in 
mijn muziekcollectie,bel 
even voor een afspraak,na 
18.00 u. Tel. 0251-314138

Te koop:
Playstation3 type slim 320gb 
incl 2 game consoles vraag-
prijs 70,-. Tel. 06-18620989
Te koop :
Z.g.a.n. twinnyload, 75,-. 
Tel: 0251-752123

Gezocht:
Wie helpt mijn verzame-
ling medailles van toertoch-
ten op de schaats complete-
ren? Ook stempelkaarten zijn 
welkom. Tel. 0346-241819
Te koop:
Zomerjas meisje maat 140. Div. 
meisjesbroeken maat 128-158, 
vanaf 5,- per stuk (spijker en 
gekleurd). Tel. 0251-659709
Te koop:
Mooie jongens fiets kl oran-
je-grijs-blauw 4-6j 35,-
. Wandkastje 70x70x-
13cm 3 laatjes 7 open vak-
jes 45,-. Tel. 0251-258096
Gezocht:
Wij zoeken als verzamelaar 
nog steeds de hoogovenbon-
bonschaaltjes staal/emaille 
div. kleuren. Tel. 06-15213947

Glasbedrijf
Johan 
Bakker

Castricummerwerf 65
1901 RV Castricum

0251 - 657321

ISoLaTIe-
GLaS

Onderhouds 
timmerbedrijf 

G. Duin
Voor het leveren en

plaatsen van glas, ramen, 
deuren, kozijnen, interieur-

werk en verbouwingen

tel. 06-53302440
www.timmerbedrijfduin.nl
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Leerlingen Kornak 
debatteren in Rotterdam
Uitgeest - Zaterdag ver-
trok een delegatie van basis-
school Kornak richting Rot-
terdam om deel te nemen 
aan het Madurodam Basis-
school Debattoernooi. Twee 
teams werden ingezet en ie-
der team nam ook een leer-
ling-jurylid mee. Per jaar ne-
men zo’n 30 basisschool-
klassen deel aan dit evene-
ment. Ruim 250 basisschool-
leerlingen van 22 scholen 
debatteerden over stellin-
gen als; in klassen waar ge-
pest wordt, moeten alle leer-
lingen een gelijke straf krij-
gen, als je vlucht voor armoe-

de, moet je ook in Neder-
land kunnen blijven, de kin-
deren van asielzoekers moe-
ten in Nederland eigen scho-
len krijgen. 
Juf Barbro van Kuik van 
groep 8 is bekend met debat-
teren en kwam met het idee 
om  aan dit toernooi deel te 
nemen. Barbro: “De leerlin-
gen oefenen hierdoor vaar-
digheden als luisteren, spre-
ken, kritisch denken en een 
mening vormen maar ook 
hoe zij zich moeten voorbe-
reiden. Er was vooraf een of-
ficiële toets waar de kinde-
ren voor moesten leren. Deze 

theoriebeheersing gaf hou-
vast, ook  leerden ze hoe je 
een debat opbouwt. Diege-
nen die mee wilden doen 
schreven vervolgens een mo-
tivatiebrief.
Er op terugkijkend zitten 
Quinte, Britt, Eline, Thom, Fi-
nette, Renske, Iris en Bas 
aan tafel en vertellen over 
dit avontuur. Britt: “Ik vond 
het heel moeilijk in het be-
gin want het was toch an-
ders dan in de klas, hier ken-
de ik niemand en je merkte 
dat andere scholen het vaker 
hadden gedaan. Bij de eerste 
ronde ging iedereen van de 
tegenpartij plotseling tege-
lijk staan waardoor wij even 
van ons stuk waren. Maar na 
de eerste ronde kwamen we 
steeds meer in vorm.” Finet-
te: “In de tweede ronde gin-
gen wíj meteen staan en dat 
werkte, je zag de tegenpartij 
schrikken.” 
Jurylid Thom: “Ik moest in de 
eerste ronde de tijd bijhou-
den en opletten hoe zij het 
deden en aan het eind over-
legden wij over de punten. 
Ik heb een team veel pun-
ten gegeven, misschien heb 
ik onze school daarmee wel 
een beetje benadeeld.” Aan 
de enthousiaste verhalen te 
horen, lijdt de groep daar niet 
onder.
Juf Barbro vertelt dat som-
mige scholen zelfs al voor de 
tiende keer meededen maar 
zag ook hoe snel haar leerlin-
gen bepaalde vaardigheden 
oppikten. En toch mooi dat 
beide teams een keer heb-
ben gewonnen.
Renske: “Er was nog een leu-
ke quiz en we kregen we na 
afloop een certificaat.”
Trots laat de groep het pa-
pier zien en allemaal hopen 
ze op de middelbare school 
verder te gaan met hetgeen 
ze geleerd hebben. Het was 
een zeer bijzondere ervaring 
en ze raden iedere school 
aan mee te doen. “Of nee 
toch niet” roept een van hen 
“Dan hebben we een volgen-
de keer nóg meer concurren-
tie!” (Monique Teeling)

Uitgeest - We speelden de 
laatste avond van de laatste 
set van 6 wedstrijden. Veel 
was al duidelijk geworden. 
Wat nog ontbrak was wie nou 
eigenlijk kampioen zou wor-
den. Twee koppels maakten 
nog kans.
De uitgangssituatie: 1. Ca-
rien en Jaap Willemse gaan 
de laatste set winnen, hun 
voorsprong is zo groot dat ze 
niet meer ingehaald kunnen 
worden. 2. Hans en Paul Wij-
te staan op de vierde plaats 
in deze set, en als ze deze 
plaats consolideren, zijn zij 
kampioen. 3. Klaas de Groot 
en Peter Kossen staan op de 
vijfde plaats en hun spelpeil 
vertoont een stijgende lijn. 
Er is niet heel veel voor no-
dig om Hans en Paul, die een 
wisselvallige laatste set spe-
len, voorbij te gaan, waar-
door Carien en Jaap kampi-
oen zijn.
Het scenario: Hitchcock (de 
wedstrijdleider?) had het niet 
spannender kunnen verzin-
nen. Hans en Paul spelen een 
tafeltje tegen Fred van An-
del-Ruud Berkhout, die op de 
derde plaats staan. Carien en 
Jaap spelen een tafeltje te-
gen Klaas en Peter: als Ca-
rien en Jaap slecht spelen, 
hier en daar een slagje laten 
lopen, misschien een keer 
verzaken, dan scoren Klaas 
en Peter hoger, en stijgen de 
kansen van de Akersloters 
voor de titel: wereldkampioen 
van Uitgeest. Welke Akerslo-
ter wil dat nou niet! Hmmm: 
slecht spelen om te kunnen 
winnen?
De plot: Hans en Paul begin-
nen met twee nullen tegen 
Fred en Ruud; dat belooft niet 
veel goeds! Carien en Jaap 
spelen als enige koppel een 
4 schoppen van Klaas en Pe-
ter down, min 2. Dat is spel 7, 
en 4 schoppen ziet eruit als 
een zeer maakbaar contract! 
Néé, er is geen steekpenning 
van Hans en Paul naar Klaas 
en Peter gegaan. Wat er pre-
cies gebeurd is, weet ik niet, 
maar als Carien en Jaap door 
fantastisch tegenspel dit voor 

elkaar hebben gekregen, dan 
hebben zij daarmee hun ei-
gen ruiten ingegooid!
End van het liedje is dat 
Klaas en Peter wél goed sco-
ren, maar nét te kort om naar 
de vierde plaats te gaan. De 
gebroeders Wijte blijven in 
de eindrangschikking 0,08%, 
hoeveel? 0,08% voor. Om u 
een beeld te geven, in een 
set van 6 avonden speelt een 
paar 144 spellen, en dan gaat 
het in totaal om 1872 sla-
gen. Legt een paar één van 
die 1872 slagen fout, of juist 
goed, afhankelijk van het per-
spectief, dan beslist dat, zoals 
hierboven in die 4 schoppen, 
over het kampioenschap. En 
die ene slag bezorgt Hans 
en Paul Wijte het kampioen-
schap. Afijn, ‘Acta est fabula’, 
met dank aan Henk Graaf-
sma, tegen wie wij een goed 
tafeltje hadden. Er is sportief 
gestreden, er is geen meldo-
nium aan te pas gekomen, 
het seizoen is over. Rest ons 
nog te vermelden wie de eer-
ste drie waren in iedere lijn, 
afgelopen woensdag.

A-lijn: 1 Paul van der Me-
ij-Els Tuijtjens 60,42% 2 
Klaas de Groot-Peter Kossen 
60,07% 3 Carien Willemse-
Jaap Willemse 57,99%;
B-lijn: 1 Marian de Vries-
Truus Jansen 61,81% 2 Hen-
ny Kaandorp-Ans Verheijde 
57,99% 3 Ans Andringa-Ria 
de Wildt 55,56%;
C-lijn: 1 Milja van den Boo-
ren-Jeanne Admiraal 59,90% 
2 Jaap Molenaar-Karin Tus-
huizen 57,29% 3 Ria Beerens-
Riet Meijer 54,17%;
D-lijn: 1 Jan van den Boo-
ren-Eddy Jansen 55,73% 
2/3/4 Margriet de Beurs-Ti-
neke Eijking 54,17% Tineke 
de Groot-Constance Dirks 
54,17% Thea Aben-Marry 
Zwaan 54,17%;
E-lijn: 1 Hans Eijking-Roland 
Kiès 59,90% 2 Gré Krom-Ank 
Kager 59,38% 3/4 Alyne Du-
mas-Han Dumas 53,13%
Wies de Wit-Annie Nijman 
53,13%.
(Paul Wijte)
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Opening zwembad 
De Zien op Koningsdag
Uitgeest - Woensdag 27 april 
opent Zwembad De Zien de 
poorten weer voor het nieu-
we zwemseizoen. Traditiege-
trouw is de toegang op de-
ze dag gratis. Natuurlijk kun 
je je eerste baantjes van het 

seizoen trekken. Maar er is 
op deze openingsdag nog 
veel meer te beleven!
Een gezellige middag vol 
sport en spel, met mede-
werking van volleybalvereni-
ging Voluit, LieftingFit en de 

korfballers van KV Stormvo-
gels. Je kunt meedoen aan 
‘Bumpervoetbal’, springen 
op het springkussen of het 
bad in voor het uitdagende 
Stand Up Paddle. Op de lig-
weide zijn diverse spelletjes 
te doen. We sluiten de dag 
af met een spannende ba-
deendjes-race. 

Het zwembad is geopend van 
14.00 tot 16.00 uur.



Sponsorswinactie voor 
vrijdagavondsoos

Uitgeest/Heemskerk - De 
vrijdagavondsoos is een soos 
voor mensen met een ver-
standelijke en/of lichame-
lijke beperking. Iedere vrij-
dagavond organiseren vrij-
willigers een gezellige avond 
in buurthuis het Spectrum in 
Heemskerk. 
Meestal zijn er 38 deelne-
mers die trouw iedere vrij-

dagavond naar de soos ko-
men. Dit jaar wordt het 40 ja-
rig bestaan van de soos ge-
vierd. 
De begeleiders organiseren 
voor de deelnemers diverse 
activiteiten zoals: disco, bin-
go, Sinterklaas, muziek, car-
naval, djembee en een bar-
becue op de laatste soosdag 
van het seizoen. Deze activi-

teiten zijn niet kosteloos.
Omdat de organisatoren heel 
graag iets ruimer in hun fi-
nanciële jas willen zitten, om 
de activiteiten te kunnen blij-
ven doen, organiseren zij dit 
jaar een Sponsorswim-actie. 
De vrijwilligers en deelne-
mers die kunnen zwemmen, 
gaan dat doen in zwembad 
De Zien in Uitgeest. Zij mo-
gen op 10 juni van 19.30 uur 
tot 20.30 uur kosteloos ge-
bruik maken van het zwem-
bad en alle andere facilitei-
ten. 

De Uitgeester Upmate dixie-
landband zal zorgen voor de 
vrolijke noot. Mocht het erg 
slecht weer zijn die avond 
gaat het zwemmen niet door 
maar verzorgen de vrijwil-
ligers in de kantine een ge-
zellige avond voor de deelne-
mers. 
Er zijn al enkele bedrijven die 
meedoen aan de actie en de 
organisatie van de soos fi-
nancieel steunen. Wie ge-
interesseerd is kan een bij-
drage storten op: Welschap 
Welzijn, rekening NL66RA-
BO0119713551 ter attentie 
van ‘vrijdagavondsoos code 
1310’. Het is belangrijk om 
op de overschrijving de co-
de 1310 vrijdagavondsoos te 
vermelden. 

Meer informatie via vrijdag-
avondsoos@welschap.nl. 

Vier gewonden 
bij kettingbotsing

Uitgeest - De hulpdiensten 
werden vrijdagmiddag rond 
half twee gealarmeerd voor 
een ongeval met letsel op de 
A9 bij Uitgeest. Vijf ambulan-
ces, brandweer Uitgeest en 
Wormerveer en diverse po-
litie-eenheden werden op-
geroepen. Ter plaatse ble-
ken zes voertuigen met el-
kaar in botsing te zijn geko-
men. Een bestuurster zat be-
kneld in haar auto en moest 
bevrijd worden. Vier betrok-
kenen raakten gewond en 
moesten naar het ziekenhuis.
In de richting Haarlem wa-

ren twee rijstroken afgeslo-
ten wat voor file zorgde. Ook 
in de richting Alkmaar werd 
een rijstrook afgesloten. Dit 
zorgde ook voor een (kijkers)
file. De betrokken voertuigen 
zijn door een bergingsbedrijf 
afgevoerd. Rond kwart voor 
drie was de A9 weer vrij. 

Tijdens het werk van de hulp-
diensten werd er éénmaal 
een rood kruis genegeerd 
door een bestuurder. De-
ze heeft een bekeuring ge-
kregen van de politie. (bron: 
www.112-uitgeest.nl)

Het MokumDuo in de 
kerk van Krommeniedijk
Regio - In het historische 
kerkje van Krommeniedijk 
is speelt zondag 24 april het 
MokumDuo. Het concert be-
gint om 15. 00 uur, de deur 
is vanaf 14.45 uur open. Toe-
gang is gratis. Voor het be-
heer en behoud van dit 
mooie kerkje wordt een col-
lecte gehouden.

Het MokumDuo bestaat uit 

Eliska Horehledova (fluit) uit 
Tsjechie en Roberta Cristi-
na (klarinet) uit Italië. Beiden 
hebben veel concert-erva-
ring, onder andere in het Ko-
ninklijk Concertgebouw, Or-
kest Rotterdam en Kremera-
ta Baltica. 
Gedurende hun studie in 
2013 hebben zij deelgeno-
men aan veel masterclasses 
en competities.

Gratis serie van 
negen djembélessen

Regio - De Stichting Afri-
kontact Promotions in Krom-
menie biedt vanaf 11 mei een 
serie van negen gratis djem-
bé-lessen aan. de lessen 
worden gegeven op woens-
dagavond van 19.00 tot 20.00 
uur  in basisschool de Eve-
naar” aan de Jupiterstraat 
139 in Krommenie.
De 9 lessen zijn gratis exclu-
sief de huur van een djembé 
à 50 euro voor 10 weken.
Deze cursus Djembé lessen, 
ook wel Afrikaans tromme-
len genoemd, heeft als doel 
om mensen in aanraking te 

brengen met West-Afrikaan-
se percussieritmes. Deze rit-
mes zijn geënt op muziek uit 
onder andere Mali, Guinee, 
Senegal en Ghana.
De sessies worden geleid 
door Meesterdrummer Pa-
trick Ngambi uit Kameroen, 
die al 20 jaar in Uitgeest 
woont.
Voor meer informatie en in-
schrijvingen kunt u bellen 
met Stichting Afrikontact 
Promotions. Telefoonnum-
mer: 0251-314 999 of 06-420 
110 93. Of mailen via www.
afrikontact.nl.

Vaarexcursie
Regio - Het verenkleed is het 
meest kenmerkende van een 
vogel. Maar je kunt een vo-
gel ook herkennen aan zijn 
vliegwijze, zijn vorm van lijf, 
kop, snavel, vleugels, staart 
en poten. 
Tijdens een vaarexcursie in 
het Wormer- en Jisperveld 
op zondag 24 april gaan de 
deelnemers bij de vogels die 
ze onderweg tegenkomen 
daar speciaal op letten. Zo-
als, waarom is die ene vogel 
veel kleuriger dan de ande-
re? En waarom heeft de ene 
vogel korte en de andere juist 
lange poten of een puntige of 
kromme snavel? 
Aanvang 13.30 uur. Reser-
veren bij bezoekerscentrum 
De Poelboerderij via 075-
6219100 of per e-mail bezoe-
kerscentrum@poelboerde-
rij.nl. Kosten mét consumptie 
na afloop 12 euro, kinderen 
3 euro. Leden Natuurmonu-
menten, Vogelbescherming 
Nederland, Vogelbescher-
mingswacht Zaanstreek en 
Vrienden van Bezoekerscen-
trum De Poelboerderij 10 eu-
ro. Meer info: www.bezoe-
kerscentrumpoelboerderij.nl  
Afvaart Poelboerderij, Veer-
dijk 106, Wormer.. 
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Schrijfgroep Amnesty 
Uitgeest/Akersloot gaat door

Uitgeest - Wereldwijd wor-
den mensenrechten ge-
schonden en worden men-
sen gemarteld omdat ze hun 
mening geven. We lezen het 
in de krant of zien het op te-
levisie. Sinds de oprichting 
van Amnesty zo’n 55 jaar ge-
leden is er nog weinig reden 
tot vreugde op dit gebied. Op 
28 mei 1961 startte de Brit-
se advocaat Peter Benenson 
een campagne met zijn ar-
tikel ‘De vergeten gevange-
nen’ voor mensen die ver-
volgd werden om hun me-
ning of geloof. Duizenden 
mensen reageerden en Am-
nesty International (London) 
was geboren. In Uitgeest 
werd naar aanleiding van 
de mensenrechtenschen-
dingen in Chili, ten tijde van 
dictator Pinochet, rond 1975 
de Amnestygroep opgericht, 
een initiatief vanuit de Her-
vormd/Gereformeerde kerk. 
Men sloot zich aan bij de Ne-
derlandse Amnesty-vesti-
ging in Amsterdam, Met een 
grote ledenwerfactie in 1990 
werd de actiegroep Uitgeest, 
uitgebreid met leden van 
Akersloot. Deze ledenwerf-
campagne was succesvol 

want de actiegroep bestond 
daardoor plotseling uit 14 le-
den. Rob Sluijter maakt nu 25 
jaar deel uit van deze groep 
en weet nog precies hoe hij 
hiervoor gevraagd werd. Rob: 
“Ik maakte mij enorm druk 
en boos over mensen die on-
schuldig werden opgepakt, 
alleen maar omdat zij hun 
mening ergens over gaven. 
Toen ik gevraagd werd voor 
Amnesty dacht ik als ik nu 
nee zeg dan krijg ik een he-
kel aan mezelf. Als ik wil dat 
er iets gebeurt dan kan ik 
niet weigeren. Rob herinnert 
zich de georganiseerde mu-
ziekfestivals in de Hervorm-
de kerk van Uitgeest en ca-
fés waar de plaatselijke hore-
ca een mooie ondersteuning 
gaf. Inmiddels is het leden-
aantal teruggelopen. 
De actiegroep  Uitgeest/
Akersloot bestaat uit slechts 
vier leden en heeft besloten 
zichzelf op te heffen per 1 ja-
nuari 2017. Rob vastberaden: 
“Maar we stoppen niet hele-
maal. Dit jaar gaan wij nog 
door met het aan de kaak 
stellen van schendingen. 
Momenteel richten wij on-
ze aandacht alweer geruime 

tijd op China en Turkije. Op 4 
mei zijn wij bij de dodenher-
denking in Akersloot en Uit-
geest en in december hopen 
wij nog eenmaal kerstartike-
len aan kerkbezoekers te ver-
kopen waarvan de opbrengst 
naar het hoofdkantoor van 
Amnesty-Nederland in Am-
sterdam gaat.
Maar één belangrijke activi-
teit stopt onze groep voorlo-
pig niet en dat is het bedie-
nen van een schrijfkring waar 
trouwe sympathisanten van 
Amnesty maandelijks brie-
ven per post versturen naar 
buitenlandse autoriteiten en 
ambassades. Hierin worden 
misstanden gesignaleerd en 
gevraagd die te stoppen. Het 
zijn brieven voor bijvoorbeeld 
onschuldig ter doodveroor-
deelden, hun verhalen staan 
op de site van Amnesty. 
De schrijfkring, thans 60 le-
den, krijgt deze voorbeeld-
brieven per e-mail. Om te 
printen, te ondertekenen en 
op de post te doen. Maar 
desgewenst worden de brie-
ven kant en klaar bij geïn-
teresseerden in de brieven-
bus gedaan door trouwe ver-
spreidsters in Akersloot en 
Uitgeest. 
Rob: “Dit doen wij 10 keer 
per jaar, het is een kwestie 
van ondertekenen, een post-
zegel plakken en naar de 
brievenbus lopen. Ik moet er 
wel bij zeggen dat er op deze 
brieven zelden wordt gerea-
geerd. Er wordt ook niet om 
een reactie gevraagd maar 
wij verzoeken te stoppen met 
de mensenrechtenschen-
ding. Amnesty laat wel weten 
waar successen zijn geboekt. 
Het is een bijdrage die wei-
nig tijd kost. Wij kunnen na-
tuurlijk heel goed uitbreiding 
van deze groep gebruiken en 
wij hopen op jonge aanwas.‘‘ 
Dan lachend: “Maar iedereen 
is welkom!” 
Voor informatie zie: www.am-
nesty.nl of bel R. Sluijter: 06-
25471777. (Monique Teeling)

Van links naar rechts Karin Kleverlaan, Wil Buur, Tineke Cnos-
sen en Rob Sluijter

In Lees Lokaal
De Vriendenpas ligt klaar!
Uitgeest - In het nieuwe 
Lees Lokaal liggen de Vrien-
denpassen klaar. Nog niet ie-
dereen heeft de pas opge-
haald. Als u uw pas ophaalt 
kunt u meteen een boek 
meenemen om te lezen. De 
WIFI en de computers wer-

ken nu. Er is een webpagina 
gemaakt die inlichtingen over 
het Lees lokaal geeft: www.
leeslokaal-uitgeest.nl.

Er staat inmiddels een hele 
leuke collectie boeken op de 
planken. Wilt u in het Engels 

lezen, dan kan dat ook. Vraag 
er even naar want die boeken 
staan in een aparte kast! 
Bent u nog niet komen kij-
ken, doe dat dan gauw!

Het Lees Lokaal is geopend 
op maandag- en woensdag-
middag van 13.30 tot 17.00 
uur, dinsdag- en vrijdag-
avond van 18.30 tot 20.30 uur 
en zaterdag  van 11.00 tot 
15.00 uur.

Time Square speelt Titanic
Uitgeest - Meer dan hon-
derd jaar na een van de 
grootste scheeprampen uit 
de geschiedenis wordt  de 
eerste reis van het befaamde 
Engelse schip Titanic nieuw 
leven ingeblazen. Op vrij-
dag 20 en zaterdag 21 mei 
zal musicalvereniging Time 
Square onder begeleiding 
van een 18-koppig live-or-
kest deze klus onder handen 
nemen, dan treedt het koor 
op met de musical Titanic in 
het Kennemer Theater in Be-
verwijk.
Tijdens de repetities voor dit 
grootse project zijn de 45 
koorleden enthousiast be-
zig met alle voorbereidingen. 
Er wordt niet alleen aan de 

zang, dans en het toneelspel 
gewerkt, ook decor, kleding, 
PR en fi nanciën worden door 
de koorleden zelf onder han-
den genomen. Onder muzi-
kale leiding van Arno Hillige 
wordt stevig gerepeteerd en 
de bevlogen regie van Ingrid 
Kluft helpt de koorleden bij 
het vinden van de juiste hou-
ding en beleving. Een spet-
terende combinatie van er-
varing en enthousiasme, die 
een nadrukkelijke belofte in-
houdt voor een fantastisch 
optreden. 
Kaarten voor deze show zijn 
verkrijgbaar via de website 
van het Kennemer Theater. 
Voor meer info: www.time-
square.nl.

Tinnen soldaatjes gieten 
in Fort aan den Ham

Uitgeest - Afgelopen week-
end was de offi ciële start van 
het Forten en Stellingseizoen. 
Zondag 24 april doet ook Fort 
aan Den Ham de zware sta-
len deuren open voor het pu-
bliek. Fort aan Den Ham is 
geopend tussen 11 en 16 uur. 
Er is een doorlopende work-
shop in het fort met tinnen 
soldaatjes gieten en beschil-
deren voor de jeugd. Resul-
taten kunnen meegenomen 
worden. 
Er zijn ook rondleidingen met 
gids. Kinderen kunnen ook 
zelf met een puzzeltocht het 
hele fort ontdekken. 
Het fort, gebouwd in 1903, is 
ingericht zoals het er vroe-
ger uitzag. Er zijn  meerdere 
exposities over onze militai-

re geschiedenis. En er is een 
scoutingmuseum in de Offi -
ciers kantine.
Het fort, aan de Busch en 
Dam 13, ligt net over het 
spoor tussen Krommenie en 
Uitgeest langs de provinciale 
weg N203 en is opgenomen 
in de Holland Route die langs 
tal van Industrieel Erfgoed in 
Noord-Holland loopt. 
Het fort en fortterrein is rond-
om geheel toegankelijk en al 
20 jaar UNESCO Wereld Erf-
goed als onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam. 
Er is voldoende (gratis) par-
keergelegenheid. 
Ook op alle woensdagen is 
het fort geopend. Meer infor-
matie op www.fortaanden-
ham.nl. (foto: F. Braaksma) 



Uitgeest - Zondag 24 april 
2016 vindt de jaarlijkse Open 
Watersportdag plaats bij Wa-
tersportcentrum Uitgeest! U 
bent van harte welkom om 
dit mooie, gratis, evenement 
bij te wonen aan de Lagen-
dijk te Uitgeest.
De Open Watersportdag trekt 
elk jaar duizenden bezoekers 
naar het terrein van Water-
sportcentrum Uitgeest aan 
de Lagendijk te Uitgeest. Hier 
kunnen bezoekers meezei-
len bij de zeilschool, varen in 
een supersnelle boot, duik-
demonstraties in een duik-
tank, proeven van gerookte 
vis en een demonstratie van 
de Marine Roadshow bezoe-
ken. Ook staat er een gezelli-
ge zeemansmarkt met onder 
andere een touwshop, jacht-
makelaar, maritieme kramen, 
een stand met kussens ge-
maakt van oude dekens, sie-
raden, diverse soorten da-
mes- en herenkleding en 

luxe lederwaren. De demon-
straties van fijntimmerwerk, 
een flyboarder en van de red-
dingshonden worden natuur-
lijk niet vergeten! En dit alles 
wordt omlijst door verschil-
lende muzikale optredens 
over het gehele terrein.

Ook voor kinderen is er ge-
noeg te doen: loop over het 
water in een doorzichtige bal, 
laat je schminken, bezoek de 
kinderkermis en leef je uit op 
het springkussen; het kan al-
lemaal.
De Open Watersportdag 
wordt om 13.00 uur geopend 
door niemand minder dan de 
burgemeester van Uitgeest, 
mevrouw Wendy Verkleij.
Om de doorstroming van het 
verkeer te bespoedigen, wil-
len we u vragen, indien dit 
mogelijk is, op de fiets te ko-
men. In de Nieuwe Loods van 
Jachthaven Uitgeest is een 
overdekte en bemande fiet-
senstalling. Ook kunt u uw 
auto aan de overkant parke-
ren bij Recreatiepark Dorre-
geest. De hele dag vaart er 
een pontje op en neer.

Zondag 24 april 2016, van 
11.00 – 17.00 uur, Lagendijk 7 
in Uitgeest.

Zondag 24 april bij Watersportcentrum Uitgeest

Open Watersportdag 

Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Ook eenden zorgen voor het nageslacht. Het komt ook wel voor dat een eend bo-
ven de grond zijn nest heeft. Bij een van mijn fietstochten langs de contouren van Uitgeest 
zag ik een eend broeden in de holte van een wilg. Foto en tekst: Ger Bus

Albert van Braam wint 
CCR-quiz in Bonte Vivant
Uitgeest - Zaterdag vond 
in café de Bonte Vivant de 
Creedence Clearwater Revi-
val avond plaats. De avond 
was gearrangeerd door Bon-
te Events samen met de Uit-
geester Creedence fan Hans 
Mikkers.
De hele avond werden er 
verhalen verteld en uiteraard 
muziek gedraaid van deze le-
gendarische band. 
Ook was er live muziek van 
Creedence te beluisteren ge-
maakt door Hansie and the 
Poorboys. Met als kraker het 
nummer the Poorboy Shuffle.
Waarbij zoals op de plaat 
‘’Willy and the Poorboys’’ ge-
speeld werd op een bas, ge-
maakt van een wasteil met 

bezemstok en een wasbord.

Tussen de bedrijven door 
vond er een quiz plaats. In de 
voorronde kregen de gasten 
25 vragen voorgeschoteld.
Hier kwamen 4 finalisten uit 
voort. Deze finalisten kregen 
in de finaleronde nog eens 15 
vragen voor hun kiezen.
Met één punt meer dan 
nummer twee Rudolf Bötti-
cher werd Albert van Braam 
de winnaar van de CCR quiz. 
Na de winst in de Irish St-
Patricks Day-avond is Van 
Braam nu ook CCR-kenner 
nummer 1 in Uitgeest.
Op de foto de vier finalisten 
met rechts  Rudolf Bötticher 
en Albert van Braam.

Jeu de boulen bij Boule 
Plaisir op Koningsdag
Uitgeest - Ooit eens willen 
kennismaken met pétanque, 
dat beter bekend staat on-
der de naam jeu de boules? 
Op Koningsdag heet de ver-
eniging Boule Plaisir Uitgeest 
u vanaf 13.00 uur van harte 
welkom op haar terrein aan 
Mollenveld 12, gelegen  tus-
sen  de Nederlands Hervorm-
de kerk en de Jumbo. Het is 
een leuke sport om te beoe-

fenen als duursport u te in-
tensief wordt of om sociale 
contacten op te doen. Gaat 
de vakantie naar Frankrijk 
dan kunt u in Uitgeest alvast 
in vorm komen!
Wilt u eerst de kat uit de 
boom kijken dan bent u ook 
welkom, de gratis koffie staat 
klaar. Ballen meenemen 
hoeft niet, de vereniging stelt 
ze beschikbaar.
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Koningsdag 2016

Bakkum - Na een jaartje van afwe-
zigheid vermaakt de brandweer de 
kinderen weer op de Koningsmarkt 
van woensdag 27 april op het Bakku-
merpleintje.
Er is een brandweerhuisje dat ze kun-
nen blussen en een rij met brand-

weermannetjes die ze omver kunnen 
spuiten. En Ram de Vlam is van de 
partij; een voorlichtingscontainer met 
rook-, licht- en geluidseffecten. 
De oefentankautospuit kan ook van 
binnen worden bezichtigd. Foto: Eve-
lien Olivier.

Limmen - Natuurlijk is er op Koningsdag weer een 
vrijmarkt voor kinderen op de Vuurbaak, er zijn allerlei 
attracties voor de jeugd opgesteld en er worden weer 
pannenkoeken gebakken en is de limonadekoe van 
de partij. De Koningsrit wordt verreden, de muziek 
wordt ‘s middags verzorgd door dj Michael en er is 
een liveoptreden van Albert Casanova.  Alle talenten 
van Limmen laten hun kunnen zien op het podium. 

De bar gaat om 12.00 uur open en wordt bemand 
door muzikanten van Excelsior en om 14.00 uur be-
gint de muziek. Om 16.00 uur volgen de prijsuitreikin-
gen en twee uur later komt een einde aan het Oran-
jefeest.

Castricum - Sportservice 
Kennemerland organiseert 
op vrijdag 22 april de Ko-
ningsspelen voor de groe-
pen 3 en 4 van zes ba-
sisscholen uit Castricum, 
Akersloot en Limmen. De 
bewegingsconsulenten 
van Sportservice Kenne-
merland, die werkzaam zijn 
op de Klimop, Juliana van 
Stolberg, Paulus, Sokker-
wei, de Brug en de Kerk-
uil, hebben de hoofden bij elkaar gestoken en een sportief programma in elkaar ge-
zet. De Koningsspelen voor deze groepen worden gehouden op sportpark Wouterland. 

De dag start met een gezamenlijke dans op Hupsakee! Na de openingsdans gaan de 
groepen in circuitvorm diverse sporten doen en kunnen de kinderen zich uitleven op 
het veld.

www.kwekerijsap.nl

Openingstijden:
ma t/m vrij: 9:00 t/m 18:00 uur
zat: 8:00 t/m 17:00 uur

Noorddorperweg 12b, Heemskerk, 0251 - 234 984

KONINGSDAG OPEN!
van 8.00 tot 16.00 uur

Castricum - De cafés Ci-
ty, Basta, BoesBoes en 
De Balustrade organise-
ren samen een konink-
lijk feest op het plein in 
het centrum van Castri-
cum. Van 16.00 tot 18.00 
uur staat Morgan op het 
podium met soul, funk en 
disco, daarna van 18.00 
tot 21.00 uur Big Bird 
met een nieuwe show vol 
‘guilty pleasures’. Meezin-
gen dus! Daarna neemt dj 
Cor het publiek mee met 
een feestrepertoire.

Akersloot - Amak houdt 
weer een Koningstocht, 
voorheen de Koninginne-
tocht, op 24 april. 
De afstanden zijn 5, 10, 
15, 25 en 40 km. De wan-
delroutes gaan door het 
Noord-Hollandse land-
schap van weiland, polders, 
bos en duin. Naast de rou-
tebeschrijvingen zijn alle 
routes met pijlen uitgezet. 
Startplaats is bij de hand-
balkantine Meervogels 60 
tegenover Boschweg 26 in 
Akersloot.
Starttijden: 40 km 7.30-9.00 
uur, 25 km 8.00-11.00 uur, 
15 km 9.00-13.00 uur, 10 
km 10.00-13.00 uur, 5 km 
10.00- 15.00 uur. Sluiting 
16.30 uur.
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Castricum - De Bakkerij zet op Ko-
ningsdag een muzikaal feest neer op 
het Maranathaplein. De aftrap wordt 
gegeven door Kleedkamer 2. Daar-
naast zal De Twijfelbrigade optreden 
en de Kinkeluters komen langs. Deze 
boerenkapel/dweilband komt met de 

volle bezetting van rond de zeventien 
mensen. Ze brengen mengeling van 
oude liedjes, meezingers en smartlap-
pen. Als instrumenten hebben ze slag-
werk, een bas en trombone, saxofoons,
trompet en tenortuba. ‘s Avonds gaat 
het feest verder in De Bakkerij.

Akersloot - Hier wordt een vrijmarkt 
gehouden in De Lelie en er zijn ver-
schillende activiteiten voor de kinderen. 
Er is karaoke en een clown met ballon-
nen en ‘s middags is er penalty schie-
ten. Om 14.30 uur laten de kinderen 
hun versierde fi ets zien op het Wilhel-
minaplein, waarna de jury beslist wie 
er dit jaar in de prijzen valt. Er wordt 

een rondje om de kerk gelopen door de 
ouders en de kinderen. Om 15.00 uur 
wordt het leeuwenspringkussen ge-
opend en om 16.00 uur begint een live-
optreden van de band All Recovered 
op het plein. All Recovered is een co-
verband met een zeer breed repertoi-
re; van gevoelige ballads tot scheuren-
de rock en van disco tot reggae. 

Akersloot - Het is nu al 
een traditie, de jaarlijk-
se Koningsdrive in De 
Vriendschap. Op woens-
dag 27 april is er een 
drive met klaverjassen 
en keezen. Keezen be-
gint om 14.00 uur. Opge-
ven via: www.keezbord.
nl of tel.: 0251-312866. 
Het klaverjassen begint 
om 14.30 uur en aan-
melden kan op hetzelf-
de telefoonnummer  of 
via info@vriendschapa-
kersloot.nl.
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Uitgeest - Tijdens Koningsdag een 
optreden van de feestband Fetherlite 
op het gemeenteplein en voor durfals 
heeft café Beams de Bigairbag staan; 
een sprong van tien meter en dan lan-
den in een kussen. 

Maar zondag 24 april wordt er ook 
feest gevierd op de Middelweg 13 in 
Uitgeest. DR T & the Djam, een vijf-

mans funk- en rockcoverband uit Am-
sterdam treedt op. Opgebouwd uit le-
den van de Soul Survivors en de Am-
sterdam Devils Jam treden de leden 
van Dr.T & the DJam al heel wat jaren 
op. Met nummers van Rage Against the 
Machine, ZZ Top, Tina Turner, Mothers 
Finest en meer maken zij samen met 
leadzanger Trinityroy van ieder feest 
een feest. Aanvang 17.00 uur. 

Bakkum - Op 27 april wordt de der-
de Koningsdag in Bakkum een ‘Royal 
rock-’n-roll-event.’ Nadat alle kinde-
ren een plekje hebben gevonden voor 
de vrijmarkt, barst om 11.00 uur het 
feest los bij Fase Fier met livemuziek 
op het terras.De bands Vandervens en 
de 5-O- Matics treden op. 
Dus haar in het vet en dansschoenen 
en petticoats uit de kast! Afkomstig 
uit de regio vormen de Vandervens 
een echte familieband. Broers, ne-

ven, ooms? Hoe het zit weet niemand, 
maar deze clan geeft een
persoonlijke invulling aan het recept 
rhythm and blues met een vleugje 
ska en twee teentjes rock-’n-roll. En 
dan nog een klapper uit Zeeland; de 
5-O- Matics, een rock-n¹-rollband zo-
als Bill Haley and the Comets. En de 
oranjetompoezen staan klaar. 
Op het terras staat een buitenbar en 
voor lekker eten kan gekozen worden 
van de kleine kaart.

Koningsdag 2016

T��� b�nd� ���� ��� Be�m�

Middelweg 13 Uitgeest
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White Stones D1 is district- 
kampioen zaalvoetbal 

Regio - Waar de spelers van 
White Stones D1 in het sei-
zoen 2014/2015 nog officieus 
kampioen waren, na de ver-

loren finale, beslist door pe-
nalty’s tegen het Het Veer-
huys D1, hebben de spe-
lers zich grandioos gerevan-

Certificaten voor 
eerste Oer-IJ-gidsen

Regio - Op initiatief van de 
Stichting Oer-IJ is, in sa-
menwerking met het IVN en 
het Huis van Hilde, een cur-
sus georganiseerd om vrij-
willigers op te leiden tot gid-
sen die worden ingezet voor 
rondleiding in het historisch 
en landschappelijk interes-
sante buitengebied tussen 
Alkmaar, Zaanstad en Velsen. 
De belangstelling voor de 
opleiding was enorm groot. 
Meer dan zestig vrijwilligers 
meldden zich om de hoorcol-
leges en lessen op locaties te 
kunnen volgen.
Vorige week is aan de eerst 
groep van 25  deelnemers 
een certificaat uitgereikt. In 
de loop van het jaar volgt een 
tweede serie bijeenkomsten. 

Ondertussen werken de ini-
tiatiefnemers aan een arran-
gement, waarbij het straks 
mogelijk wordt een bezoek 
aan de archeologietentoon-
stelling in het Huis van Hilde 
te combineren met een leer-
zame fietstocht buiten, waar-
bij vooral aandacht zal zijn 
voor de plekken die nog tast-
baar herinneren aan de ont-
staans- en bewoningsge-
schiedenis van het Oer-IJ ge-
bied. Op de foto de deelne-
mers aan de cursus na de 
uitreiking van  hun certifi-
caat. 
De eerste gidsen komen uit 
Heiloo, Castricum, Uitgeest, 
Zaandam, Heemskerk, As-
sendelft en Koog aan de 
Zaan.

Musicalspektakel bij Jac. P. Thijsse
Castricum - Na de muziek-
avonden en theaterproduc-
ties van 5 havo en 6 vwo in 
februari was het de afgelo-
pen week ‘musical time’ op 
het Jac. P. Thijsse College. 
De musicalgroep JPTeens on 
stage speelden in drie dagen 
acht voorstellingen voor bijna 
tweeduizend bezoekers. De 
musical Shrek was subliem 
gezet door regisseur, chore-
ograaf en productieleidster 
Mirjam Spijker die op het re-
gievlak is bijgestaan door Se-

vil Koçak en Arma Vriend. 
Vooral de geestige teksten 
van de ezel, gespeeld door 
Jeroen van Arkel, maakten 
het publiek veelvuldig aan 
het lachen. De groep van 44 
leerlingen speelde met pas-
sie, vuur, emotie en humor en 
kreeg hiermee de zaal op het 
puntje van de stoel. Joep Kok 
speelde de rol van Shrek. Met 
zijn dertien jaar zette hij een 
zeer geloofwaardige en mop-
perige Oger neer en hij raak-
te met  zijn prachtige solo bij 

velen een gevoelige snaar. 
Ook heer Farquad, gespeeld 
door Sten van de Moer, stond 
als een huis. Tussen al dit 
mannelijk geweld hield de 
volwassen Fiona zich perfect 
staande. Het was een genot 
om Maaike Huisinga deze rol 
te zien spelen en vooral te 
horen zingen. En dan niet te 
vergeten de geweldige draak 
gespeeld door Aniek van 
Dijk. Zangcoach Rolien Eike-
lenboom kan trots zijn op de 
zangkwaliteit van deze groep.

cheerd tegen opnieuw Het 
Veerhuys D1.
In de playoff-wedstrijden 
werd afgerekend met het 
sterke HZV Vennewater uit 
Heiloo en zo werd op zondag 
17 april de finale gespeeld in 
Amsterdam.

White Stones, bestaande uit 
spelers van diverse veldvoet-
balverenigingen uitkomend 
in de eerste klasse tot en met 
eerste divisie, ging meteen 
vol in de aanval. De ruststand 
was 2-0 in het voordeel van 
White Stones. In de twee-
de helft werd de score uitge-
bouwd tot 6-0 en na het laat-
ste fluitsignaal kon de kam-
pioenschaal mee worden ge-
nomen. Op 30 april spelen 
deze giganten voor het Ne-
derlands kampioenschap. 
Hierin spelen de kampioe-
nen van Zuid-, Oost- en West 
Nederland tegen elkaar in 
Utrecht.

Regio - Op bedevaart naar 
Lourdes? Ook dit jaar zijn er di-
verse verzorgde reizen met vrij-
willigers die naar Lourdes gaan. 
De reizen worden verzorgd door 
de ‘Limburgse Bedevaart’, Huis 
van de Pelgrims,. Men kan kie-
zen om te reizen met de bus van 
20 tot en met 28 mei. Opstap-
plaats is Haarlem. Of per trein, 
deze reis wordt georganiseerd 

van 1 tot en met 8 september. 
De trein vertrekt uit Maastricht; 
vanuit Haarlem gaat er een tou-
ringcar naar het station in Maas-
tricht. Met het vliegtuig kan ook. 
Die reis vindt plaats van 2 tot en 
met 7 september. Aanmelden 
via 013-5216701/06-42347729, 
075-6177605 of 023-5246978). 
Zie ook ww.lourdesgroepbisdo
mhaarlemamsterdam.nl.

Bedevaart naar Lourdes

Sportieve vrijwilligers gezocht
Castricum - Het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk brengt vrij-
willigers in contact met maat-
schappelijke organisaties die 
werkzaam zijn in Castricum, 
Akersloot, Limmen of Uit-
geest. FC Castricum zoekt op 
diverse terreinen nog verster-

king, met name gastheren of 
vrouwen voor de weekenden 
zijn welkom. Tijdens sport-
wedstrijden ontvangt men de 
tegenstander, wijst de kleed-
kamers en verzorgt de thee/
limonade in de pauze. Ook 
worden er energieke bege-

leiders gezocht voor de jeugd 
van Badminton Club Castri-
cum. Zij zijn een gezellige 
club met zowel jeugd als vol-
wassen leden. De jeugd traint 
op woensdag onder begelei-
ding van onze jeugdtrainers 
en op maandagmiddag van 

17.00 tot 18.00 uur kunnen zij 
vrijspelen. De club zou graag 
een aantal activiteiten wil-
len aanbieden om het voor 
de kinderen aantrekkelijker 
te maken om te komen vrij-
spelen. ViVa Zorggroep, loca-
tie De Boogaert, zoekt vrijwil-
ligers die onder begeleiding 
van een vaste medewerk-
ster met een groepje bewo-

ners mee wil wandelen. Wie 
interesse heeft in dit werk of 
zich wil laten informeren over 
de vele mogelijkheden in het 
vrijwilligerswerk kan langs-
gaan, of een afspraak ma-
ken bij de Vrijwilligers Vaca-
turebank, Geesterduinweg 5 
in  Castricum, tel.: 0251-65 
65 62, www.vrijwilligerswerk-
castricum.nl.

Castricum - Op 18 mei 
wordt vanaf 14.30 uur in de 
bibliotheek Castricum een 
KinderMediaCafés georgani-
seerd voor kinderen van vier 
tot en met negen jaar. Tijdens 
het KinderMediaCafé maken 

MediaCafé 
voor kinderen

kinderen spelenderwijs ken-
nis met de basisvaardighe-
den die nodig zijn om te pro-
grammeren: creatief en lo-
gisch denken, ruimtelijk in-
zicht, probleemoplossend 
vermogen, structureren en 
samenwerken. De toegang 
is gratis. Inschrijven via www.
bibliotheekkennemerwaard.
nl/jeugd.
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Compleet nieuw toilet voor: 
€2.875,- 

 

Al ruim 90  jaar hoog rendement 
      

                     www.witteuitgeest.nl 

Bezoek onze website voor meer foto’s en de voorwaarden! 
www.witteuitgeest.nl  
Of bel 0251-312490 

  

 

 

 Volledige montage 
 Tegels 
 Luxe sanitair 
 Fontein + kraan 
 Design sifon 
 Accessoires 
 

 

Compleet nieuw toilet voor: 
€2.875,- 

 

Al ruim 90  jaar hoog rendement 
      

                     www.witteuitgeest.nl 

Bezoek onze website voor meer foto’s en de voorwaarden! 
www.witteuitgeest.nl  
Of bel 0251-312490 

  

 

 

 Volledige montage 
 Tegels 
 Luxe sanitair 
 Fontein + kraan 
 Design sifon 
 Accessoires 
 

 

Compleet nieuw toilet voor: 
€2.875,- 

 

Al ruim 90  jaar hoog rendement 
      

                     www.witteuitgeest.nl 

Bezoek onze website voor meer foto’s en de voorwaarden! 
www.witteuitgeest.nl  
Of bel 0251-312490 

  

 

 

 Volledige montage 
 Tegels 
 Luxe sanitair 
 Fontein + kraan 
 Design sifon 
 Accessoires 
 

 

Compleet nieuw toilet voor: 
€2.875,- 

 

Al ruim 90  jaar hoog rendement 
      

                     www.witteuitgeest.nl 

Bezoek onze website voor meer foto’s en de voorwaarden! 
www.witteuitgeest.nl  
Of bel 0251-312490 

  

 

 

 Volledige montage 
 Tegels 
 Luxe sanitair 
 Fontein + kraan 
 Design sifon 
 Accessoires 
 

 

Compleet nieuw toilet voor: 
€2.875,- 

 

Al ruim 90  jaar hoog rendement 
      

                     www.witteuitgeest.nl 

Bezoek onze website voor meer foto’s en de voorwaarden! 
www.witteuitgeest.nl  
Of bel 0251-312490 

  

 

 

 Volledige montage 
 Tegels 
 Luxe sanitair 
 Fontein + kraan 
 Design sifon 
 Accessoires 
 

 

Compleet nieuw toilet voor: 
€2.875,- 

 

Al ruim 90  jaar hoog rendement 
      

                     www.witteuitgeest.nl 

Bezoek onze website voor meer foto’s en de voorwaarden! 
www.witteuitgeest.nl  
Of bel 0251-312490 

  

 

 

 Volledige montage 
 Tegels 
 Luxe sanitair 
 Fontein + kraan 
 Design sifon 
 Accessoires 
 

 

Compleet nieuw toilet voor: 
€2.875,- 

 

Al ruim 90  jaar hoog rendement 
      

                     www.witteuitgeest.nl 

Bezoek onze website voor meer foto’s en de voorwaarden! 
www.witteuitgeest.nl  
Of bel 0251-312490 

  

 

 

 Volledige montage 
 Tegels 
 Luxe sanitair 
 Fontein + kraan 
 Design sifon 
 Accessoires 
 

 

Compleet nieuw toilet voor: 
€2.875,- 

 

Al ruim 90  jaar hoog rendement 
      

                     www.witteuitgeest.nl 

Bezoek onze website voor meer foto’s en de voorwaarden! 
www.witteuitgeest.nl  
Of bel 0251-312490 

Middelweg 46-48, 1911 EH Uitgeest

KOZIJNEN & WOONCOMFORT

TERRASOVERKAPPING BUDGET

Verrassend laag
geprijsd

Eenvoudig zelf
te monteren

Meerwaarde
voor uw woning

Luxe opties

TERRASOVERKAPPINGEN

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
WINTERKORTING!



Castricum - Ron Limmen staat in Castricum en omgeving 
bekend als een eersteklas allround timmerman. Hij plaatst 
kozijnen, binnen- en buitendeuren, dakkapellen, dakramen, 
dakopbouwen,hij verzorgt de uitbouw van een woning of hij 
realiseert een serre of een bijgebouw, zoals een schuur of 
garage. Iedereen kan bij hem terecht voor grote en kleine 
klussen. 

Ron heeft voordat hij als zelfstandige startte vijftien jaar 
geleden, zo’n twintig jaar ervaring opgedaan bij een mid-
delgrote aannemer. Na de start van zijn eigen bedrijf werkte 
hij het eerste jaar hoofdzakelijk voor een lokale aannemer. 
Na dat jaar waren er voldoende bedrijven en particulieren 
overtuigd van het vakwerk dat Timmerbedrijf Ron Limmen 
levert. Hierdoor is hij nu al vele jaren succesvol actief in de 
aannemerij. 

Kijk op zijn website voor meer informatie en mooie foto’s: 
www.timmerbedrijfronlimmen.nl. Bellen voor informatie of 
een off erte kan natuurlijk ook: tel.: 06-22228187.

Ron Limmen en 
zijn allround 

timmerbedrijf

Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Akersloot, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden*, Velserbroek*, Santpoort*, Driehuis*.

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n

d e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e nd e  r u b r i e k  v o o r  v a k s p e c i a l i s t e n

VAK
kundigkundigkundig

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
 2e regel G
 3e regel R
 4e regel A
 5e regel T
 6e regel I
 7e regel S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en langsbrengen bij:
Verspreidnet, Castricummerwerf 39-41 Castricum 
of opsturen naar: De Castricummer / Uitgeester Courant, 
Zeeweg 189-191, 1971 Hb iJmuiden

Kabalen kunnen ook worden opgegeven via de link op onze website: 
www.castricummer.nl of www.uitgeestercourant.nl

12/13

Gratis kabaaltJEs wOrDEn GEPlaatst OnDEr DE VOlGEnDE VOOrwaarDEn:

- Eén bOn PEr wEEk
- Géén OnrOErEnDE GOEDErEn, wOOnrUimtE Of aUtO's.
- Géén GOEDErEn En DErGEliJkE mEt EEn waarDE bOVEn DE e500,- 
- Géén PErsOnEEls- Of ZakEnaDVErtEntiEs.
- Géén wErk GEVraaGD Of aanGEbODEn.
- briEVEn mEt tE wEiniG POrtO wOrDEn niEt in bEHanDElinG GEnOmEn.
- altiJD PriJs VErmElDEn

wiJ kUnnEn GEEn EnkElE aansPrakEliJkHEiD aanVaarDEn VOOr sCHaDE 
Van wElkE aarD Dan OOk, Ontstaan DOOr niEt tiJDiG Of OnJUist 
PlaatsEn Van kabaaltJEs. kabaaltJEs kUnnEn OP GrOnD Van HUn inHOUD, 
ZOnDEr OPGaaf Van rEDEnEn, wOrDEn GEwEiGErD.

in de regioOp zoek naar werk jobin de regioOp zoek naar werk job

OP ZOEK  NAAR LEUKE
BIJVERDIENSTE?

WIE HELPT? Goede verdienste!
Bel Martin van Ooyen: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl

Ook 55+ van harte welkom

VERSPREIDNET



Jantien Ranzijn & VDR v.o.f.

Maarten adMiraal tuinvorMing

architectuur       aanleg       onderhoud

KuiPerSPad 7,
1911 aX uitgeest
06-23750198
Meer info: 
www.maartenadmiraal.nl

Maarten adMiraal tuinvorMing

architectuur       aanleg       onderhoud

KuiPerSPad 7,
1911 aX uitgeest
06-23750198
Meer info: 
www.maartenadmiraal.nl

Maarten adMiraal tuinvorMing

architectuur       aanleg       onderhoud

KuiPerSPad 7,
1911 aX uitgeest
06-23750198
Meer info: 
www.maartenadmiraal.nl

0251-670138

0251-670138

• Verbouw, Nieuwbouw, Onderhoud
• Kozijnen, Ramen, Deuren, Glas
• Dakkapellen

Oude Haarlemmerweg 43 • 1901 ND  Castricum
Tel: 0251 - 671 222 / 06 - 22 22 81 87 • www.timmerbedrijfronlimmen.nl

• Verbouw, Nieuwbouw, Onderhoud
• Kozijnen, Ramen, Deuren, Glas
• Dakkapellen

Oude Haarlemmerweg 43 • 1901 ND  Castricum
Tel: 0251 - 671 222 / 06 - 22 22 81 87 • www.timmerbedrijfronlimmen.nl

Hans Marcker TiMMerMan
Voor al uw timmerklussen en kleine verbouwingen

tel: 06-10925757, Tulpenveld 194, 1901 LE Castricum

Hans Marcker TiMMerMan
Voor al uw timmerklussen en kleine verbouwingen

tel: 06-10925757, Tulpenveld 194, 1901 LE Castricum
Hans Marcker TiMMerMan

Voor al uw timmerklussen en kleine verbouwingen
tel: 06-10925757, Tulpenveld 194, 1901 LE Castricum

Hans Marcker TiMMerMan
Voor al uw timmerklussen en kleine verbouwingen

tel: 06-10925757, Tulpenveld 194, 1901 LE Castricum

Hoveniersbedrijf
Metzelaar
Voor aanleg en 

onderhoud van uw tuin
Tel. 06-17910940 

na 18.00 uur 0251-655283

Beverwijkerstr.weg 72 | 1901 NK  Castricum | 0251 656285 | h.zijp@planet.nlBeverwijkerstr.weg 72 I 1901 NK Castricum I 0251 656285 I h.zijp@ziggo.nlBeverwijkstraatweg 72 | 1901 NK Castricum | 0251 656285
h.zijp@ziggo.nl | www.zijpstucadoors.nlBeverwijkerstr.weg 72 | 1901 NK  Castricum | 0251 656285 | h.zijp@planet.nlBeverwijkerstr.weg 72 I 1901 NK Castricum I 0251 656285 I h.zijp@ziggo.nlBeverwijkstraatweg 72 | 1901 NK Castricum | 0251 656285

h.zijp@ziggo.nl | www.zijpstucadoors.nl

VERSPREIDNET
VOOR VAKKUNDIGE 

VERSPREIDING VAN FOLDERS
Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl
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Schildersbedrijf

Voor al uw binnen- buitenwerk
Vraag naar een vrijblijvende o� erte. Castricum
Tel. (0251) 65 11 69 / Mobiel: (06) 101 20 790
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Onze bezorgdienst
“Per dag of per week, net wat u schikt”

Aan onze klant bezorgen wij kant en klare maaltijden in: 

Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Akersloot, Wijk aan Zee, Velsen-Noord, IJmuiden*, Velserbroek*, Santpoort*, Driehuis*.

* Bezorging alleen ‘s avonds.

Meer informatie en contact:

Tel:  0251 22 76 93

Web: www.handgraafmaaltijden.n
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FC Uitgeest Vrouwen 1 verliest nipt
Uitgeest - FC Uitgeest cre-
eert wel kansen maar geen 
goal en verdedigt wel maar 
grijpt niet in. Beide ploegen 
zochten vol de aanval waar-
bij Uitgeest  moeite had met 
de doorschuivende voor-
stopper van HSV. De keuze 
werd gemaakt om spits Bo 
Smit niet mee te sturen maar 
het overtal op het midden-
veld van achteruit op te los-
sen. De gedachte was dat de 
spitsen van Uitgeest gelan-
ceerd konden worden zodra 
er balbezit was. Deze tactiek 
resulteerde in de eerste helft 
5 situaties waar een Uitgeest 
spits 1 op 1 met de HSV goa-
lie stond. Ondanks de trai-
ningssessie van donderdag 
met de talentvolle keeper 
van de A1 Timo Stoker, wis-
ten de spitsen het net niet te 
vinden. HSV kwam na 15 mi-
nuten op een 1-0  voorsprong 
door knullig balverlies op het 
middenveld waardoor de he-

le verdediging het nakijken 
had toen de snelle linksbui-
ten van HSV iedereen achter 
zich liet.
De wederom sterk keepen-
de Danique van Weelden 
hield FC Uitgeest in de wed-
strijd. HSV was net even aler-
ter en robuuster tegen de frê-
le FC Uitgeest vrouwen waar-
door Uitgeest niet goed in 
het spel kwam. De 2e helft 
speelde Uitgeest iets sterker 
dan voor rust maar maakte 
te veel onnodige fouten. 25 
minuten voor tijd werd Tanja 
Langendijk naar de kant ge-
haald om via Eva Schavema-
ker op de voorstopper positie 
verder naar voren te kunnen 
voetballen. Binnen 1 minuut 
na deze0 omzetting scoor-
de HSV, wederom na knullig 
balverlies, de 2-0. De reste-
rende tijd drong FC Uitgeest 
wel aan maar kwam niet tot 
de aansluitingstreffer.
Vorige week onterecht 2 pun-

ten kwijtgeraakt, nu terecht 
3 punten verloren. De titel-
strijd ligt hierdoor weer ge-
heel open.
 
Woman of the match: Nancy 
Walsmit, zowel verdedigend 
als ondersteunend belangrijk

MC2 FC Uitgeest 
schrijft geschiedenis!
Uitgeest - Zaterdag 8 april 
stond de 8e speelronde op 
het programma in de 2e klas-
se van de meisjes C-junioren.
De meiden van de MC2 van 
FC Uitgeest konden bij winst 
kampioen worden. De tegen-
stander was de MC1 van Ber-
dos uit Bergen. De verwach-
tingen waren hoog gespan-
nen. In Bergen had de MC2 
van Uitgeest met 1-0 verlo-
ren. Dus deze “ kampioens-
wedstrijd” was niet zo maar 
gewonnen.
De MC2 van Uitgeest kwam 
goed uit de startblokken. 
Roos de Boer opende de sco-
re. Dolle vreugde. De wed-
strijd was nog geen tien mi-

nuten oud. Berdos was een 
beetje overdonderd door de-
ze goal. Vijf minuten later 
scoorde de linksbuiten van 
FC Uitgeest opnieuw. 2-0.
Daarna kwam Berdos beter 
in het spel. Maar doelpunten 
bleven uit. Er werd geschie-
denis geschreven op deze 
zonnige lentedag in april. Het 
was een feit. De MC2 is kam-
pioen.  De meiden zijn gehul-
digd op het veld. Een beker 
en medailles werden gretig in 
ontvangst genomen en in de 
kantine stond er iets lekkers 
voor ze klaar. Een geweldi-
ge middag was dit voor deze 
meiden, trainersstaf, ouders 
en vrienden.

Woensdag 20 april
Junioren:
ADO ‘20 C9-FC Uitgeest C7 19:00
Pupillen:
Jong Holland D3-FC Uitgeest D4 19:00
Kennemers F2-FC Uitgeest F4 17:00

Vrijdag 22 april 
Senioren 35+
FC Uitgeest 35+ 1 
op terrein Terrasvogels 20:00
FC Uitgeest 35+2 
op terrein Flevo 20:00

Zaterdag 23 april 
Junioren:
SVW 27 B1-FC Uitgeest B1 14:45
Kolping Boys B8-FC Uitgeest B3 13:15
HBC B5-FC Uitgeest B5 15:00
FC Uitgeest C2-Castricum C2 14:30
Sporting Krommenie C4-
FC Uitgeest C4 10:00
FC Uitgeest C5-Meervogels 31 C3 12:45
Meisjes:
Schagen MB2-FC Uitgeest MB2 14:00
FC Uitgeest MC1-Winkel MC1 11:30
LSVV MD1-FC Uitgeest MD1 12:45
Jong Holland ME1-FC Uitgeest ME2 08:45
Pupillen:
ODIN 59 D1-FC Uitgeest D1 10:15
WSV 30 D2-FC Uitgeest D3 11:00
FC Uitgeest D4-HSV D5 11:15

Alcmaria Victrix D4-FC Uitgeest D5 10:15
FC Uitgeest D6-WSV 30 D4 10:00
Castricum D4-FC Uitgeest D7 10:30
FC Uitgeest E1-Diemen E1 13:00
Foresters de E3-FC Uitgeest E3 10:00
FC Uitgeest E5-DEM E5 10:00
Kennemers E7-FC Uitgeest E11 10:15
FC Uitgeest E12-Limmen E7 09:00
FC Uitgeest F1-Kolping Boys F1 09:00
Zaandijk F1-FC Uitgeest F2 09:00
Zilvermeeuwen F1-FC Uitgeest F3 09:30
FC Uitgeest F4-Kennemers F2 10:15
Alcmaria Victrix F5-FC Uitgeest F6 09:00
FC Uitgeest F7-Rijp (de) F6 09:00
Hercules Zaandam sc F5-
FC Uitgeest F9 10:30
FC Uitgeest MP1 
VV Schoten Minitoernooi 09:00
FC Uitgeest MP2 
VV Schoten Minitoernooi 09:00
G-team:
Waterloo G2-FC Uitgeest G1  12:00

Zondag 24 april
Senioren:
SVW 27 1-FC Uitgeest 1  14:00
VSV 2-FC Uitgeest 2  11:00
ADO ‘20 6-FC Uitgeest 7 11:00
FC Uitgeest 10-
Sporting Krommenie 4 13:00
A-junioren:
Velsen VR3-FC Uitgeest VR1  12:45

Kandidaat-voorzitter FC Uitgeest Frans van Zijl:

‘Iedereen hier is belangrijk’
Uitgeest - In de eerstvol-
gende Algemene Ledenver-
gadering zal het bestuur van 
FC Uitgeest Frans van Zijl 
voordragen voor de posi-
tie van voorzitter. Deze 46ja-
rige kandidaat komt niet zo-
maar uit de lucht vallen. Hij 
is nog steeds actief voet-
baller bij FC Uitgeest waar 
hij  vanaf zijn tiende, toen hij 
vanuit Amsterdam verhuis-
de, speelt. De enige onder-
breking kwam door een stu-
die in Amerika en zijn dienst-
tijd. Frans: “Een week of acht 

geleden werd mij de vraag 
voorgelegd voorzitter te wor-
den en het lijkt mij een mooie 
functie hoewel ik zelf had ge-
dacht dit op iets latere leef-
tijd te gaan doen.” Met eni-
ge trots: “Ik ben altijd op de 
club, mijn kinderen voetbal-
len hier ook, ik heb veel aan 
de club gehad en wil iets te-
rug doen.”  Op de vraag wat 
zijn plannen zijn zegt Frans 
bescheiden: “Laten we eerst 
maar eens kijken of het voor-
zitterschap doorgaat, ik word 
nog voorgedragen. Dan wil 

ik de eerste periode aankij-
ken hoe alles reilt en zeilt. 
Het meeste loopt goed, we 
hebben een professioneel 
bestuur en rond de 300 vrij-
willigers. De jeugdafdeling is 
groot, ik kan wel zeggen dat 
ik verjonging belangrijk vind.” 
Dan lachend: “Maar ik ga de 
clubkleuren niet veranderen.” 
Aan ervaring met veel men-
sen te werken, ontbreekt het 
Frans niet. Hij heeft een eigen 
bedrijf en zat in een school-
bestuur. 
De voorgedragen voorzitter 
lijkt een niet te stuiten en on-
vermoeibare man die naast 
het voetbal, tennist, golft, 
hardloopt en aan krachttrai-
ning doet. Frans: “Er zijn hier 
mensen die het misschien wel 
drukker hebben dan ik hoor. 
FC Uitgeest is een goedlo-
pende, steeds groter wor-
dende club waar je een za-
kelijke kijk op moet hebben. 
In het eerste gesprek gaf het 
bestuur aan dat het al loopt 
bij FC Uitgeest. De functie is 
nu nog oppervlakkig, ik moet 
het uitdiepen. Men wil hier 
een voorzitter die er ís. Uiter-
aard moeten we aan elkaar 
wennen maar ik vind het be-
langrijk dat je iedereen kent, 
van schoonmaker en kanti-
nepersoneel tot bestuur. Ik 
wil graag vermelden dat wij 
op 4 juni de jaarlijkse vrijwil-
ligersavond houden met een 
gezellige barbecue.” 
Voor clubinfo: www.fcuit-
geest.nl. (Monique Teeling)



Dog 1 wint eenvoudig
Uitgeest - Het eerste heren-
team van de Dog heeft zon-
dag een belangrijke slag ge-
slagen door met liefst 6-0 te 
winnen van Westzijderveld 1. 
In een heerlijk lentezonnetje 
werd de (op papier) minste 
tegenstander van dit seizoen 
redelijk makkelijk verslagen. 
Alle enkelspelen werden in 2 
sets gewonnen door respec-
tievelijk Marco Zoeteman, 
Jeroen Duinmaijer, Mark Bo-
nekamp en Menno Kuik.
De dubbelspelen waren las-
tiger. Vooral het tweede dub-
belspel bestaande uit Je-
roen en Don van der Kle-
ij had moeite met het hoge 
tempo van de tegenstanders. 

Na een stroeve start waarin 
vooral Jeroen zocht naar het 
juiste ritme werd uiteindelijk 
toch een zwaar bevochten 
overwinning geboekt.  Eerste 
dubbelcombinatie Mark en 
Menno had geen enkel moei-
te en wonnen dan ook een-
voudig in twee sets.
Na twee wedstrijddagen 
heeft de Dog een gaatje ge-
slagen naar de concurrenten 
en ligt op schema om ook dit 
seizoen mee te strijden voor 
het kampioenschap,

Aanstaande zondag de vol-
gende (uit)wedstrijd tegen 
Zaansport 1. Aanvang 11.00 
uur.

De Jeugd- en Jongerenraad 
aan het woord.....
Op zoek naar goede ideeën!
Wij hebben ons de afgelopen vergadering onder andere druk 
bezig gehouden met het project: Jeugd- en Jongerenraad On 
Tour. 
Bij dit project willen wij zo veel mogelijk in contact komen met 
de jongeren van Uitgeest door naar de plekken te komen waar 
veel jeugd bijeenkomt. Op deze manier willen wij zoveel moge-
lijk te weten komen van wat de jeugd van Uitgeest vindt. 
We hebben al contact proberen te leggen met de jeugd van 
Uitgeest in het Zienhouse en verschillende sportclubs. Komen-
de maanden zullen we ook te vinden zijn bij een aantal belang-
rijke gebeurtenissen voor de jeugd in Uitgeest. Zoals de avond 
vierdaagse, zwemvierdaagse en de huttenweek. Kinderen be-
schikken vaak over fantastische ideeën en we willen ze dan 
ook laten zien dat de mening 
van de jongeren er toe doet in 
Uitgeest.
Op de afgelopen vergadering 
van maandag 11 april hadden 
we ook één potentieel nieuw 
lid bij ons aan tafel! Josephi-
ne Gilissen kwam kijken of lid 
worden van de Jeugd- en Jon-
gerenraad (JJR) iets voor haar 
zou zijn. We hopen dat ze bij 
de volgende vergadering weer 
aanwezig kan zijn.

Eline Vonk

Uitgeest - Zaterdag stond 
voor Stormvogels het cru-
ciale duel tegen DTS op het 
program. Om zicht te hou-
den op de titel was het van 
groot belang om deze partij 
in winst om te zetten. Trainer/
coach Van Duijn vergt het ui-
terste van zijn team waar-
door ook op trainingen op 
het scherpst van de snede 
wordt gespeeld. “Lekker fel”, 
aldus Van Duijn, het houdt 
mijn ploeg strijdbaar.
Aan vechtlust ontbrak het 
Stormvogels niet zaterdag, 
wel aan scorend vermogen. 
Ward Betjes wist weliswaar 
een klein kansje te benut-
ten, waardoor zijn ploeg op 
voorsprong kwam, maar fraai 
was het allerminst. Het eerste 
aanvalsvak had moeite om tot 
scoren te komen en wist ook 
weing kansen te creeeren. 
Het spel was te statisch en 
het veld werd te klein gehou-
den waardoor het allemaal 
moeizaam oogde. Verdedi-
gend hield de ploeg van Van 

Duijn lang stand, maar moest 
na 20 minuten toch capitu-
leren, waarna DTS door een 
toevalstreffer op voorsprong 
kwam.  De Uitgeesters wis-
ten nog wel op gelijke hoog-
te te komen door een benut-
te strafworp van Jord Betjes, 
maar konden niet voorko-
men dat zij bij rust alsnog te-
gen een achterstand van 2-3 
aankeken.
Een schamele tussenstand, 
waarbij de factor weer een 
grote rol speelde. Dat mocht 
geen reden zijn voor het po-
vere spel, fulmineerde Van 
Duijn tijdens de rust. Zijn 
ploeg steeg de afgelopen 
weken tot grote hoogten, 
maar daar was nu niets van 
te merken. Hij maande zijn 
team aan om gebruik te ma-
ken van het volledige speel-
veld en ook de juiste mensen 
uit te spelen. Op basis van in-
dividuele kwaliteiten acht-
te hij zijn ploeg beter dan de 
opponent. Met het inbren-
gen van Demi Erkelens begin 

     Korfbalflits
       Stormvogels

tweede helft kwam er meer 
aanvallende dreiging. Erke-
lens vertaalde haar inval-
beurt meteen naar een doel-
punt waarna Jeroen Kuijk zijn 
ploeg op een 4-3 voorsprong 
zette. DTS kwam nog langs-
zij, maar matchwinnaar Lisa 
Haije sleepte de 5-4 overwin-
ning uit het vuur. “Een wed-
strijd om snel te vergeten’ 
sprak aanvoerder Sebastiaan 
van den Bosch na afloop. Het 
enige lichtpunt was het feit 
dat Stormvogels nu ook in 
staat is om slechte wedstrij-
den te winnen.

Met het inbrengen van Demi 
Erkelens begin tweede helft 
kwam er meer aanvallende 
dreiging

Uitgeest - Zaterdag stond 
de 2e Vitessevlucht bij post-
duivenvereniging De Vlie-
gende Vleugels op het pro-
gramma vanuit het  Belgi-
sche  Asse-Zellik met een af-
stand van 187 kilometer. Eer-
ste verwachting voor de za-
terdag was van onbesten-
dig weer op de vlieglijn naar 
huis, maar toch redelijk vroeg 
in de morgen ontstond er een 
mogelijkheid om de duiven te 
gaan lossen. Met een lossing 
om 8.30 uur en een zuidwes-

ten wind in de staart zou het 
wederom een snel vlucht-
je kunnen gaan worden. De 
vlucht verliep dan ook met 
hoge snelheden van boven 
de 100 kilometer per uur. 
Hierdoor moesten de dui-
ven  heel alert reageren om 
met deze snelheden het hok 
niet voorbij te schieten. Het 
concours stond dan ook nog 
geen 5 minuten open of de 
40 prijsduiven waren al bin-
nen. Voor deze vlucht wa-
ren er 9 deelnemers met to-

       Zo vlogen 
       de duiven 

Peter  Schellevis wint met eerste drie duiven vanuit Asse-Zellik

taal 160 duiven. De snelste 
duif vloog over deze afstand 
een gemiddelde snelheid van 
1741,114 meter per minuut 
(ruim 104 kilometer per uur)  
De eerste duif die gemeld 
werd met een aankomst-
tijd om 10.17.34 uur was van 
Peter Schellevis uit de Lim-
merkoog, zijn eerste overwin-
ning van dit seizoen. 
De uitslag van de eerste vijf 
deelnemers 2e wedvlucht 
oude duiven Vitesse op za-
terdag 16 april luidt als volgt: 
1e-2e-3e-35e-36e Peter 
Schellevis, 4e-12e-22e-23e 
Dirk de Bruin, 5-13-16-27-
28e Comb. Kerssens-Krom 
uit Akersloot, 6e-7e-18e-
19e-20e Frank Rodenburg, 
8e Henk Brondijk, 9e-10e-
14e-15e-17e  Hein Berkhout, 
11e-29e-31e-39e Piet Groen-
tjes en 40e Wim van Tol. De 
taartbon van deze vlucht 
voor de 40e duif van aan-
komst gaat naar Wim van Tol, 
en de attractie prijs geschon-
ken door Niels Goeman gaat 
naar Hein Berkhout met een 
van zijn duiven op de 10e 
plaats. Slechts één deelne-
mer viel deze vlucht met zijn 
duiven buiten de prijzen. De 
eerste duif van Peter Schel-
levis was tevens goed voor 
een 6e  plaats in het Rayon 
B. tegen 160 deelnemers met 
2865 duiven. Volgende week 
de 3e Vitessevlucht naar het 
Belgische Quevráin met een 
afstand van 220 kilometer. 
(Hein Berkhout)
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Dankzij een grote groep vrijwilligers (waarvan enkelen op de foto, in 
roze top Serena Doeve) staat een groot deel van de 6.700 bomen in de 
grond. (foto: Ger Bus)

Beplanting open terrein Melksuiker
Vele handen maken licht werk. Dit is weer bewezen door een groep be-
vlogen vrijwilligers die, onder leiding van raadslid Serena Doeve, de han-
den uit de mouwen stak op het terrein voor De Melksuiker. Een totaal 
aantal van 6.700 bomen en struiken werd geplant. Het terrein lag al eni-
ge tijd braak, waardoor er veel overlast van wind werd ervaren. Sere-
na, bewoonster van De Melksuiker, vroeg nog voor zij raadslid was de 
gemeente om medewerking zodat het terrein beplant kon worden. Die 
hulp kwam, in de vorm van de bomen en het beschikbaar stellen van en-
kele voormannen. Dankzij het grote aantal vrijwilligers dat meehielp, is 
een goede start gemaakt om een nieuw bos te creëren.

Nader onderzoek naar alternatieven 
voor Verbinding A8-A9
Uit de onderzoeksresultaten voor het verbeteren van de Verbinding A8-
A9 komen het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief als de 
meest kansrijke opties naar voren. Het Nul-plusalternatief betekent een 
wijziging in de doorgaande weg van Krommenie-Assendelft. Het Heems-
kerkalternatief houdt in dat er een nieuwe weg komt die evenwijdig loopt 
aan de Communicatieweg, en er een aansluiting komt bij de bestaande 
op- en afritten van de A9. De golfbaan van Heemskerk blijft behouden. 
Een definitieve keuze is nog niet te maken, daarom is besloten om deze 
twee alternatieven nader te onderzoeken. Het onderzoek duurt naar ver-
wachting een jaar. Daarna wordt een voorlopig voorkeursalternatief ge-
kozen en volgt een inspraakperiode. De alternatieven 3, 4, 6 en 7 wor-
den op basis van de onderzoeksresultaten minder realistisch geacht en 
daarom niet verder onderzocht. Deze alternatieven vallen formeel ge-
zien nog niet af als mogelijk voorkeursalternatief. 

Onderzoeksrapporten
De afgeronde onderzoeksrapporten zijn openbaar en te downloaden op 
de website www.verbindinga8-a9.nl. De rapporten omvatten een samen-
vatting, twee hoofdrapporten (met daarin de conclusies) en veertien ach-
tergrondrapporten.

Vorstschade wegen
Het lijkt tegenstrijdig. Juist omdat de afgelopen winter niet zo streng 
was, hebben de asfaltwegen in en rond Uitgeest behoorlijk veel vorst-
schade opgelopen. Wanneer water in het asfalt bevriest zet het uit. Als 
het proces van dooien en bevriezen zich regelmatig herhaalt ontstaat 
schade aan het wegdek. De afgelopen periode zijn al deze schadeplek-
ken in Uitgeest in kaart gebracht en gemarkeerd. Op de urgente plekken 
zijn inmiddels tijdelijke noodmaatregelen getroffen. Alle schadeplekken 
worden medio mei gerepareerd, omdat er dan geen kans meer is op 
(nacht-)vorst.

Ophaaldata restafval
In week 16 wordt het restafval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 25 april 
De Kleis en Waldijk: dinsdag 26 april 
De Koog: donderdag 28 april 
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 29 april
Vrijdag 22 april wordt het plastic en kunststof afval weer op-
gehaald. Zet uw plastic afval vóór 7.00 uur buiten. Nieuwe af-
valzakken bestelt u via www.zakkenvoorplastic.nl of haalt u 
bij de gemeente.

BUrgerlIjKe stAND
getrOUWD 
B. van Duin en e. Demoitié 
j. van Hoven en P. Beentjes

Vrijmarkt, fietsversieren en 
scouting op Koningsdag
De traditionele vrijmarkt op Koningsdag zal dit jaar voor het eerst plaatsvin-
den op de Middelweg, aan de even kant (gemeentehuis) van de weg. Vanuit 
de gemeente wordt gezorgd voor voldoende kliko’s op de straat. Aan de in-
woners het verzoek om, aan het einde van de vrijmarkt, alles wat niet mee 
naar huis gaat hierin te deponeren. Zo houden we samen het dorp netjes. 
Een terugkerende traditie dit jaar is het fenomeen ‘fietsversieren’ voor de ba-
sisschoolleerlingen. De bedoeling is dat kinderen hun fiets zo mooi, kleurrijk 
of gek mogelijk versieren. Alle fietsers gaan op Koningsdag in optocht rich-
ting het Florijnplein waar de fietsen beoordeeld zullen worden door een ju-
ry. Voor meer details en om je in te schrijven ga je naar IJssalon De Florijn.
Ook voor de scouting is een plek gereserveerd op het Florijnplein. Zij bou-
wen met pionierhout en pioniertouwen een familieschommel. Voor de jeugd 
wordt een kampvuur gestookt waar ze zelf een broodje kunnen bakken, on-
der toeziend oog van scoutingleden.

startsein gegeven 
voor renovatie fort
De Uitgeester wethouder Antoine Tromp overhandigt vrijdagmiddag 15 
april tijdens een feestelijke startbijeenkomst de omgevingsvergunning 
voor Fort bij Krommeniedijk aan directeur Onno Meerstad van Stadsher-
stel Amsterdam. Directeur Ernest Briët van Landschap Noord-Holland is er 
duidelijk mee in zijn nopjes. De renovatie van het fort is afgelopen maan-
dag van start gegaan. Fort bij Krommeniedijk gaat een woon-trainings-
centrum huisvesten voor jongvolwassenen met een vorm van autisme. In 
het midden van het complex komt een theeschenkerij en rechts een ‘be-
leveniscentrum’ van Landschap Noord-Holland. Een van de belangrijkste 
gasten op de bijeenkomst was gedeputeerde Joke Geldhof van de provin-
cie, die onder meer de Stelling van Amsterdam in haar portefeuille heeft. 
Zij wrikte als openingshandeling zonder veel moeite een steen uit de muur 
van het fort, dat hard aan restauratie toe is (foto: gemeente Uitgeest).




