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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Allemaal een gymdiploma!
Uitgeest - In samenwerking 
met O.B.S. De Wissel heeft 
Unitas Uitgeest het plan op-
gepakt om bewegingslessen 
aan te bieden aan de “oudste 
kleuters” in de periode maart 
en april j.l. 
Om dit speciale gymdiploma 
te krijgen moesten alle kin-
deren aan de vooraf vast-
gestelde eisen voldoen. Elke 
week waren ze vol overgave 
en enthousiasme bezig zodat 

het zou gaan lukken. Onder 
leiding van trainster Erna Oo-
stra van Unitas en de kleuter-
leidsters van de Wissel werd 
er goed geoefend aan de 
koprollen. Maar ook glijden, 
verspringen, hinkelen, hup-
pelen en met een bal stuite-
ren of van een kast afsprin-
gen kwamen aan bod.  Zelfs 
bewegende en schommelen-
de vlakken werden gebruikt 
om alle oefeningen onder de 

knie te krijgen. Ook hebben 
de kinderen met ballonnen 
en ballen geoefend met el-
ke week weer een ander on-
derdeel.

Na weken hard oefenen en 
mede door hun enorme in-
zet hebben alle kinderen van 
groep 2 van basisschool de 
Wissel op 11 april hun Gym-
diploma behaald. Wat een 
geweldig resultaat!

Zonnebloemen uit de Oekraïne
Heemskerk/Uitgeest - Om 
de ramp met de MH17 niet te 
vergeten, maar ook als sym-
bool voor de strijd tegen het 
onrecht verspreiden Huub 
Huneker, Jan Schrama en Ni-
co Brantjes nu zonnebloem-
pitten. Deze zaden komen 
oorspronkelijk uit het veld in 
de Oekraïne waarop de res-

ten van het vliegtuig en pas-
sagiers op 17 juli 2014 neer-
kwamen.
Exact een jaar na de ramp 
plantten in 2015 de drie ini-
tiatiefnemers een zilverlin-
deboom in park Assumburg 
Oud-Haerlem in Heemskerk. 
Deze mooie boom bloeit na-
melijk rond half juli.

Afgelopen jaar werden zon-
nebloemen onder andere 
rond die boom geplant waar-
van de zaden afkomstig wa-
ren uit het rampgebied. Ook 
op andere plaatsen werd ge-
zaaid en geplant. Dat heeft 
geresulteerd in een oogst 
die nu in kleine plastic zakjes 
zijn gestopt met tekst ‘Zaad-
jes herdenkingszonnebloe-
men afkomstig van de on-
heilsplek MH17 in Oekraine 
17-07-2014’ en die zijn gra-
tis te verkrijgen. Het is de be-
doeling dat de zonnebloem-
pitten thuis worden gezaaid 
en uitgeplant. Zo kan eenie-
der het onrecht wat is aan-
gedaan thuis herdenken. De 
zaden zijn gratis te verkrij-
gen in Beverwijk (grote Kerk) 
en Heemskerk (Trekpleister, 
Bekker en kasteel Assum-
burg). Voor Uitgeesters staat 
een bakje aan de Populieren-
laan bij de brug over de Zien. 
Uiteraard zolang de voorraad 
strekt. 

Veel activiteiten op 27 april
Koningsdag in Uitgeest

Uitgeest - Zin in een ge-
zellige Koningsdag, volgen-
de week donderdag 27 april? 
Dan hoeft u Uitgeest niet te 
verlaten. Er is van alles te 
doen voor jong en oud. Van 
een wedstrijd versierde fiet-
sen tot een open podium, 
een optreden van de band 
Fetherlite op het Gemeen-

tehuisplein tot spelletjes in 
het zwembad, van een tradi-
tionele aubade tot een open 
dag van Jeu de Boulesver-
eniging Boule Plaisir naast 
de ijsbaan. 
Elders in deze editie van de 
Uitgeester Courant leest u 
meer over alle feestelijkhe-
den op Koningsdag.

Uitgeest - Tussen 12 en 15 
april werd tijdens afwezig-
heid van de bewoners inge-
broken in een woning aan de 
Benningskamplaan. Het slot 
van de voordeur werd gefor-
ceerd en de gehele woning 
doorzocht. Het is nog niet 
duidelijk wat er werd ont-
vreemd.

Inbraak 
in woning
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CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

BOBO'SBOBO'SDEZE WEEK!!

BOMVOL WEIDE SLAGROOM! 
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Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Sneak Preview Eerste Paasdag
Veel belangstelling 
voor kijkje in fort

Uitgeest - Fort Kromme-
niedijk dat nu de naam Fort 
K’IJK draagt wordt ver-
bouwd tot een belevingscen-
trum over ‘Natuur & Land-
schap in de Stelling van Am-
sterdam’. En straks ook een 
woon-werk-trainingscen-
trum. Deels is het nog een 
bouwplaats, maar een klein 
deel werd eerste paasdag al 
opengesteld voor het publiek 
en daar werd gretig gebruik 
van gemaakt.
In het najaar van 2017, denk 
aan oktober, gaan in het lin-
ker gedeelte van het fort 
jong volwassenen met autis-
me wonen, trainen en wer-
ken. De Heeren van Zorg be-
geleidt deze weg naar zelf-
standigheid in een tijdsduur 
van drie jaar. De vloerverwar-
ming van de 24 wooneenhe-
den wordt gerealiseerd door 
een paar pompen die het wa-
ter vanuit een diepte van 80 
meter naar boven pompen, 
het water heeft dan een tem-
peratuur van 14 graden en 
wordt middels een warmte-
wisselaar naar ongeveer 42 
graden gebracht. Op het dak 

van het fort komen 440 zon-
nepanelen die een energie 
opwekken voor 30 huishou-
dens op jaarbasis,of te wel 
100.000 KW op jaarbasis.

Medewerkers van De Hee-
ren van Zorg heetten de gas-
ten zondag van harte wel-
kom. Kinderen mochten 
Paas-schilderijtjes maken. 
De sneakpreview was erg in-
teressant, je kreeg een “mo-
bieltje” waarmee je bij elk ob-
ject kon inloggen om te ho-
ren wat de geschiedenis er-
van is. 
Deze sneakpreview is een 
blijvende activiteit op het 
fort, bij elke open dag is deze 
dan ook te zien en het is zeer 
moeite waard. 
Om 12.00 uur was er een le-
zing van Stadsherstel Am-
sterdam over de restauratie 
en het totaalproject.
Omdat de belangstelling 
overweldigend was zijn er 
nog meer sneak-previews 
gepland: op 14 mei, 18 juni, 7, 
9 en 14 juli. Aanmelden kan 
al via www.fortkijk.nl. (Ger 
Bus)

Koningsdag bij Club de 
Petanque Boule Plaisir

Uitgeest - Op Koningsdag 
is iedereen vanaf 14.00 uur 
welkom bij Boule Plaisir Uit-
geest, de jeu de boules-ver-
eniging die gehuisvest is aan 
het Mollenveld 12, naast de 
ijsbaan.
,,Ieder die wil, kan kennisma-
ken met het Jeu de Boules-
spel’’, aldus Mil van Beurden, 
penningmeester van Boule 
Plaisir. ,,De trainers zijn be-
reid om de spelregels uit te 
leggen zodat men een aar-
dig potje Jeu de Boules kan 
spelen. Als extra service is er 
(Franse) muziek, Ook zijn er 
twee terrassen waarop het 
heerlijk toeven is met een 
drankje en een hapje en te 
kijken naar het spel dat de 
mensen spelen. Al een aantal 
jaren komen wethouders van 
de gemeente Uitgeest een 
kijkje bij ons nemen en mee-
spelen op Koningsdag. We 
hopen ze dit jaar weer wel-
kom te heten.’’
Boule Plaisir heeft 35 banen 
om het spel te spelen, met 
vier verschillende ondergron-
den. Men heeft een rolveld, 
een schelpenveld en 2 kie-
zelvelden. Van Beurden: ,,Het 
doet me deugd, als lid van de 
vereniging, om te horen van 

teams uit bijvoorbeeld Noord 
Holland dat ze onze velden zo 
prachtig en zo divers vinden.’’  
De vereniging organiseert 
het hele jaar door toernooi-
en en competities. Het spel 
wordt recreatief gespeeld 
en in competitieverband. In 
Noord Holland zijn 25 ver-
enigingen en meer dan 1800 
leden. Er wordt een winter-
competitie en zomercompe-
titie gespeeld.
In de winter wordt de compe-
titie binnen in een verwarm-
de hal gespeeld en ‘s zomers 
buiten. Zes daglichttoernooi-
en worden er in een jaar ge-
houden. Iedere tweede dins-
dag in de maand vanaf april. 
De meeste deelnemende 
teams komen uit Midden-
Kennemerland, de Zaan-
streek, maar ook uit West-
Friesland en Amsterdam. Ze 
komen natuurlijk ook voor de 
mooie prijzen die er te win-
nen zijn. U kunt zich hier voor 
opgeven. Zie ook de website: 
www.bouleplaisir.nl.
Van Beurden: ,,En we organi-
seren ook Euro-, Paas-, Lui-
lak-, Sara en Abram-, en een 
Pepernotentoernooi. Kortom, 
er is bij onze vereniging altijd 
van alles te beleven.’’

Filmmiddag voor groot-
ouders en kleinkinderen
Uitgeest - Het is volgende 
week meivakantie en daarom 
heeft de S.U.S. woensdag 26 
april gekozen voor een film in 
De Zwaan waarbij de opa’s 
en oma’s met hun kleinkin-
deren ook van harte welkom 
zijn. Deze keer een boekver-
filming van een bekende Ne-
derlandse schrijfster. Een 
spannend en erg leuk ver-
haal. Geschikt voor kinde-
ren vanaf 5-6 jaar. Wilt u we-
ten welke film? U kunt bellen, 
mailen of langskomen op het 
kantoor van de S.U.S. (waar 
u een filmboekje in kunt kij-
ken). Ook hangt er een pos-

ter in het dorpshuis. In ver-
band met de restrictie van de 
licentie mag de filmtitel hier 
niet genoemd worden.

Woensdag 26 april van 14.00 
– 16.00 uur. Zaal open om 
13.45 uur. Kosten senioren/
grootouders 3,-- inclusief 
koffie/thee en cake, kleinkin-
deren 1,-- inclusief limonade 
en wat lekkers in de pauze. 
U kunt vooraf op het kantoor 
van de Stichting Uitgeester 
Senioren, op de eerste eta-
ge van Dorpshuis de Zwaan, 
of aan de zaal (indien voorra-
dig) een kaartje kopen.
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Lentefeest Streetscape
Castricum - Een lentefeest 
en de opening van nieuwe 
exposities bij Streetscape op 
de Dorpsstraat vindt plaats 
op 23 april van 16.15-19.00 
uur met livemuziek van The 
Lofties en een openings-
woord door Bob van Leeu-
wen. De nieuwe exposan-
ten zijn Gerrit van Lente van 
wie werk te zien is op de foto, 
Twan de Vos, Ingrid Bévort en 
Tonna Lucassen. Iedereen is 
welkom om hun werk te be-
kijken.

‘Zo leer je elkaar ook 
nog eens beter kennen’

Regio - Ab Wouters (90), 
Hans Bom (88), Rina Raave 
(87), Miep Soen-Barend (88), 
Marijke Hopman-Snijders 
(82) en Han Miessen-Ver-
meulen (95) bewonen alle 
zes een appartement in Ser-
vicefl at De Luchte in Drie-
huis. Dat de maaltijdservice 
in de servicefl at lekker, mak-
kelijk en bovendien gezellig 
is, zijn ze stuk voor stuk met 
elkaar eens. Wat hen betreft 
een ‘must’ voor toekomstige 
bewoners.

,,We hebben elke dag een 
verse maaltijd, met keuze uit 
meerdere gerechten. Plus de 
mogelijkheid om voor een ve-
getarische maaltijd te kiezen, 
zoals ik zelf altijd doe.” Aan 
het woord is Ab Wouters. Hij 
woont al negen jaar in De 
Luchte en de maaltijdser-
vice, die wordt verzorgd door 
de Maaltijdservice van Pri-
meurshop Bol uit Santpoort, 
bevalt hem uitstekend. In het 
huisrestaurant doet de sfeer 
huiselijk en gemoedelijk aan. 
Louise de Vlugt coördineert 
de gang van zaken twee da-
gen in de week. De andere 
dagen doet haar collega An-
toinette Raave dat. ,,Ik ser-
veer alle maaltijden uit en 
fungeer als aanspreekpunt 
voor de bewoners. Het is ge-
zellig, leuk en dankbaar werk 
en bovendien hebben we ook 

lol met elkaar.” De dames 
Soen-Barend, Hopman-Snij-
ders en Miessen-Vermeulen 
geven aan dat ze altijd met 
zijn drieën aan dezelfde tafel 
zitten. Voor de anderen hoeft 
dat niet per se. Ze schuiven 
aan daar waar het uitkomt. 
Zo leer je elkaar ook nog 
eens beter kennen.
Niet alle bewoners van De 
Luchte nuttigen de dagelijk-
se maaltijd in het huisres-
taurant. Een aantal gebruikt 
de warme maaltijd in het ei-
gen appartement en dan zijn 
er natuurlijk nog de bewo-
ners die zelf koken. Jaarlijks 
wordt er bovendien een aan-
tal themadiners voor de be-
woners georganiseerd. ,,In 
overleg wordt er een thema 
verzonnen en dat wordt ver-
volgens uitgewerkt, denk bij-
voorbeeld aan een asper-
gediner of een sliptongdi-
ner”, aldus Hans Bom. Wan-
neer een bewoner jarig is, 
heeft hij of zij de mogelijk-
heid een feestmaaltijd te be-
stellen. Deze mogelijkheid 
biedt De Luchte haar bewo-
ners ook bij het vieren van 
jubilea, trouwdagen, et cete-
ra. Meer weten over de ser-
vicefl at in Driehuis? Ga naar 
www.deluchte.nl of ga naar 
de open dag op 22 april van 
11.00 tot 15.00 uur. Het adres 
is Lodewijk van Deyssellaan 4 
in Driehuis.

Ook kraam 
op braderie?
Uitgeest - Oranje Stichting 
Uitgeest is druk bezig met 
het organiseren van de len-
tebraderie. De braderie wordt 
gehouden op het terrein bij 
de Marskramer en de speel-
tuin heeft zijn medewer-
king toegezegd. De brade-
rie vindt plaats op zaterdag 
27 mei van 10.00 tot 16.00 
uur. Wie een kraam wil huren 
kan mailen naar oranjestich-
tinguitgeest@outlook.com of 
bellen naar 06-51597360.

De nieuwe kleren van de 
koning in Koningsduyn

Castricum - Toneelgroep 
Forento heeft een eigentijd-
se versie geschreven van het 
sprookje De nieuwe kleren 
van de keizer waarin de de-
signers de koning niet alleen 
in het ooitje nemen, maar 
ook nog proberen zijn juwe-
len mee te nemen. 
Een eigentijds verhaal  waar-
in  gezondheid en bewegen 
een  grote rol spelen. De fa-
milievoorstelling is geschikt 
voor kinderen vanaf vier jaar. 

De spelers Anneloes de Beer, 
Angelique van Esveld, Dia-
na Borst, Sandra Noordover, 
Larissa Kroone, Inge van Son 
en Naomi Verdonk hebben er 
veel plezier in en natuurlijk 
doet de Forentokids ook nog 
even mee. Met elkaar maken 
ze er een feestje van op za-
terdag 22 april om 13.30 uur 
en 15.30 uur in theater Ko-
ningsduyn bij Geesterhage. 
Reserveren via info@foren-
to.nl.

Bakkum - De organisatie van 
Ringsteken Bakkum komt 
weer bijeen voor een nieuwe 
editie van dit volksvermaak 
op 25 juni. Wie zin heeft sa-
men met het paard mee te 
doen of wil deelnemen aan 
de optocht met oldtimertrek-
kers kan zich aanmelden via 
ringstekenbakkum@hotmail.
com.

Ringsteken

Voor Ekaar Gemaakt
Felix geniet volop van zijn 
vrijgezelle bestaan; hij is heel 
gelukkig met een leven zon-
der vaste relatie en kinderen. 
Totdat een one night stand 
door een bizar incident ein-
digt in het ziekenhuis. Als Fe-
lix daar bijkomt, krijgt hij tot 
zijn schrik de diagnose dat 
hij voor eeuwig onvruchtbaar 
zal zijn. Nu het stichten van 
een gezin opeens geen keu-
ze meer is, maakt zijn happy 

singlegevoel plotseling plaats 
voor een groeiende kinder-
wens. Zijn prettig gestoorde 
broer Jelle ontdekt dat een 
eerdere donatie van Felix aan 
de spermabank goed terecht 
is gekomen: bij de eicel van 
tv-presentatrice Jip. Vanaf 
dat moment zet Felix alles op 
alles om de vader te worden 
van het enige kind dat hij ooit 
zal kunnen hebben. Of Jip nu 
een vriend heeft of niet.

In March of the Penguins 2 
keert regisseur Luc Jacquet 
terug met een even verbluf-
fend vervolg en voert de kij-

March of the 
Penguins 2

ker met behulp van drones 
en onderwatercamera’s mee 
naar onherbergzame plekken 
op Antartica. Ditmaal wordt  
een jonge pinguïn gevolgd 
die op het punt staat zijn eer-
ste grote reis te maken, vol 
gevaar en obstakels. Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag, zondag & maandag 18.45 uur
dinsdag & woensdag 21.00 uur
Voor elkaar gemaakt

vrijdag 18.45 uur
zaterdag, zondag, maandag & dinsdag 16.00 uur

woensdag 18.45 uur
March of the Penguins

donderdag 20.00 uur
vrijdag, zondag & maandag 18.45 uur

dinsdag 21.00 uur
20th Century Women

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 21.15 uur
dinsdag & woensdag 18.45 uur

Their Finest
zondag 21.00 uur

A United Kingdom
vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur

zondag, maandag & woensdag 21.00 uur
Beauty and the Beast - 3D
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 21.15 uur

maandag 21.00 uur  dinsdag 18.45 uur
Lion

zaterdag 13.00 uur
Down to Earth

zondag 13.30 uur  maandag 16.00 uur
dinsdag  13.30 uur  woensdag 16.00 uur

The Boss Baby (NL) 3D
zaterdag & maandag 13.30 uur

dinsdag 16.00 uur  woensdag 13.30 uur
The Boss Baby (NL) 2D

zaterdag & zondag 16.00 uur
maandag & woensdag 13.30 uur

De Smurfen en het verloren dorp - 3D
zondag & dinsdag 13.30 uur

woensdag 16.00 uur
De Smurfen en het verloren dorp - 2D

Programma 20 april t/m 26 april 2017
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Castricum - Op dinsdag 2 
mei vindt er een groots con-
cert plaats in het Jac. P. Thijs-
se College. Op uitnodiging 
van het Castricumse popkoor 
Vokaal Kabaal, brengt het 
Canadees Mannenkoor The 

Vancouver Welsh Men’s Choir 
een bezoek aan Castricum. 
The Vancouver Welsh Men’s 
Choir, een van de grootste 
mannenkoren van Canada, 
maakt een Historical Euro-
pe Tour in mei. Het koor zingt 

traditionele Welsh liederen 
en wereld muziek. Dirigen-
te Rolien Eikelenboom ver-
heugt zich om het publiek 2 
mei te entertainen met meer 
dan 150 gemengde stemmen. 
Voor meer informatie over dit 

bijzondere mannenkoor zie 
www.vwmc.ca. Kaarten voor 
het concert, dat om 20.15 uur 
begint, zijn verkrijgbaar via 
sylviadebruijn@zonnet.nl of 
bij Muziekhandel Borstlap in 
Bakkum.

Gregoriaans in 
Cultuurkoepel
Heiloo - Op vrijdag 21 april 
zingt het Schola Cantorum 
Het Mooiste Liefdeslied; een 
verzameling Joodse liefdes- 
en bruiloftsliederen uit ver-
schillende perioden van de 
Oudheid. Voor velen wordt 
het een openbaring te ho-
ren hoe lichamelijk en zelfs 
erotisch de teksten het ver-
langen naar de geliefde ver-
woorden. Toegangskaarten 
via www.cultuurkoepelhei-
loo.nl.

JP Teens overtreft 
zichzelf in theater

Castricum - Er is best lef 
voor nodig om een school-
musical te spelen in een pro-
fessioneel theater. Dat zullen 
velen vooraf hebben gedacht. 
JPteens, de musical groep 
van het Jac.P Thijsse Colle-
ge heeft bewezen dat ze dit 
meer dan waard zijn en dat 
ze een groot  podium prima 
aankunnen. In twee dagen 
hebben ze de productie Tar-
zon stage zes keer gespeeld 
voor opgeteld 2.350 man pu-
bliek.  Productieleidster, re-
gisseur en choreograaf Mir-
jam Spijker heeft zich hele-
maal uitgeleefd met licht-
standen, driedimensionaal 
toneelbeeld, grote groeps-
scènes met dans en heeft sa-
men met Sevil Koçak en Ar-
ma  Vriend de kleine intie-
me scenes prachtig gezet. 
De kostuums, deels zelf ge-
maakt door Spijker en deels 
gehuurd bij Greet Verkleedt,  

zorgden voor een geweldig 
toneelbeeld.
Hoofdrolspelers Joep Kok 
en Maaike Huisinga toonde 
hoe natuurlijk spel er uitziet 
en hoe een duet moet klin-
ken. De zang en het spel van 
Chris Bloemers  waren geraf-
fi neerd en stevig. Aniek van 
Dijk  liet met haar prachti-
ge solo een traantje wegpin-
ken en haar scene met Fol-
mer Boersen was aandoen-
lijk. Laurens Boldewijn  liet 
met zijn vocale skills de zaal 
swingen en Jeroen van Arkel 
had de lachers op zijn hand.  

Zangcoach Rolien Eikelen-
boom moet genoten hebben 
van al het zangtalent in de-
ze cast. De zwaarste rol was 
weggelegd voor alle apen. Af 
en toe moesten zij bijna ‘ge-
reanimeerd’ worden in de 
coulissen na weer een zwa-
re dansscène. 

Theater Bonhoeffer 
schittert op podium

Castricum - Theater Bon-
hoeffer speelde de afgelopen 
week met overgave Wir sind 
Berliner, een door de leerlin-
gen zelfgeschreven toneel-
stuk onder leiding van do-
cente Nederlands Marijke 
Lute. Centraal stond de Ber-
lijnse muur die vanaf 1961 
gebouwd werd en tot 1989 
Oost- en West-Berlijn van el-
kaar scheidde. In een dyna-
mische voorstelling werd het 
waargebeurde verhaal ge-
speeld van een vluchtpo-
ging van een groep mensen 
uit Oost-Berlijn door een tun-
nel gegraven vanuit het wes-
ten naar het oosten. Het pro-
jecteren van historisch fi lm-
materiaal op de wand van het 
gebouw gaf de voorstelling 

een schrikbarend authentie-
ke uitstraling. Bovendien was 
het spel van leerlingen en 
docenten zo levensecht dat 
sommige toeschouwers de 
tranen in de ogen schoten. 
Het toneelspel werd krach-
tig ondersteund door de mu-
zikanten; een markante band 
met slagwerker, gitaristen en 
blazers, die op de juiste mo-
menten opzwepende of in-
dringende muziek ten geho-
re bracht. 
Aan deze theaterproductie 
werkten ruim honderd men-
sen mee onder de professio-
nele leiding van docente El-
len Philips (regie toneel), do-
cent Klaas Sabel (dirigent) 
en leerling Kris Aardenburg 
(techniek).

Castricum - Met nog drie 
competit iewedstri jden 
voor de boeg heeft FC 
Castricum zaterdag kans 
om kampioen te worden 
in de zaterdag derde klas-
se A en daarmee promotie 
naar de tweede klasse te 
bereiken. 

Er moet dan wel gewonnen 
worden van ZCFC, dat nog 
in de race is voor de laatste 
periodetitel. Het toeval wil 
dat de feestcommissie met 
bijna vooruitziende blik al 
maanden geleden had beslo-
ten om op 22 april het ‘waar 
schijt de koe-festijn’ te pro-
grammeren, dus het gaat so-
wieso feest worden. De wed-
strijd begint om 14.30 uur.

Kampioens-
wedstrijd

Castricum - Vrijeschool 
Castricum houdt donder-
dag 20 april een informatie-
bijeenkomst. Naast een up-
date over de laatste stand 
van zaken, vertelt Katinka 
Deibel van De Wonderberk 
over de BSO en de peuter-
opvang die vanaf september 
worden verzorgd. Daarnaast 
is er ‘mystery guest’ die al-
le vragen over het onderwijs 
op de vrijeschool kan beant-
woorden. In De Springplank, 
Dorpsstraat 109 van 20.00 tot 
22.00 uur.

Informatie 
Vrijeschool
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Blijvende herinnering 
aan een overleden kind

Regio - Zoveel mogelijk ter-
minaal zieke kinderen en hun 
nabestaanden helpen aan 
een blijvende herinnering. 
Dat is het doel van de met 
Pasen gelanceerde Stichting 
Living Memories. De stich-
ting biedt kinderen tot acht-
tien jaar de mogelijkheid kos-
teloos hun levensverhaal vast 
te leggen, door middel van 
een video- en/of audiopor-
tret. De wens om deze stich-
ting op te richten ontstond 
nadat Thinka Sanderde een 
radioserie maakte over strijd 
van de twaalfjarige Chantal 
van den Brink uit Limmen te-
gen botkanker. Zij overleed 
tijdens het maken van de se-
rie.
Dat een blijvende herinne-
ring aan een kind belang-
rijk is, weten de ouders van 
Chantal als geen ander. Moe-
der Claudia: ,,Wij hoopten vu-
rig dat Chantal mee wilde 
werken aan de serie. Waar-
om? Stel dat het niet goed af 
zou lopen, dan hadden we in 
ieder geval nog een prach-
tig document als herinnering 
aan ons meisje.” Bij zeer jon-
ge kinderen gaat het voor-
namelijk om het vastleggen 

van beelden en stemgeluid. 
Met oudere kinderen gaat 
de stichting het gesprek aan 
over wat zij na willen laten. 
Dit alles uiteraard in overleg 
met ouders.
Omdat het gaat om termi-
naal zieke kinderen, wor-
den de aanmeldingen beoor-
deeld op basis van urgentie. 
Er wordt daarbij onder meer 
rekening gehouden met le-
vensverwachting. Verder is 
er een maximum van één op-
namedag. Een kind langdu-
rig volgen, zoals bij Chantal, 
is geen optie. Uitgangspunt is 
dat de stichting zoveel moge-
lijk mensen probeert te hel-
pen.
Om het vastleggen van het 
levensverhaal voor iedereen 
bereikbaar te maken, kiest de 
stichting ervoor om de por-
tretten kosteloos aan te bie-
den. Thinka: ,,Omdat we vin-
den dat het maken van zo¹n 
belangrijke herinnering niet 
van geld af mag hangen. Ver-
driet en rouw kennen wat 
ons betreft geen financië-
le grens. Dit betekent dat al-
le kosten gedragen worden 
door donateurs, fondsen en 
sponsors.” 

Feestelijke start van het 
speeltuinseizoen

Castricum - Jong en oud 
zijn welkom tijdens de mei-
vakantie om de ‘Torteltuin’ bij 
de Springplank te komen be-
zoeken. Op zondag 23 april 
start het speeltuinseizoen bij 
de Springplank feestelijk met 
gezellige muziek van Maar-
ten tijdens de Torteltuin. Me-
vrouw Helderder en andere 
bekende figuren uit het boek 
van Pluk van de Petteflat van 
Annie M.G. Schmidt zijn aan-
wezig. Langs een parcours 
met spelletjes maak de kin-
deren kennis met ze en bele-
ven ze de avonturen van Pluk 
en zijn vriendjes. De Tortel-
tuin is een creatie van An-
ja Jonker van Artkid, bekend 
van de sprookjestuin in de 
tuin van Kapitein Rommel.
De speeltuin van de Spring-
plank bevind zich midden in 
een transitie van speeltuin tot 
natuurspeeltuin. De Speeltuin 
wordt omgetoverd van tegel-
plein tot groene speeloase, 
midden in dorpshart Castri-
cum. De Torteltuin vormt de 
start van een crowdfundings-

actie en fondsenwerving om 
geld, materialen en man-
kracht in te zamelen voor de 
aanleg van nog meer uitda-
gende speelmogelijkheden. 
Een leuke zand-waterspeel-
plaats en een groot klimtoe-
stel voor oudere kinderen 
maken deel uit van de plan-
nen voor 2017. De Spring-
plank wordt hierbij gesteund 
door de Koninklijke Heide-
maatschappij als deelnemer 
aan ‘Kern met Pit 2017’, een 
wedstrijd van buurtprojecten.
Kinderen betalen drie euro 
entree, ouders mogen gratis 
mee. Limonade, en een crac-
ker met uiteraard bramen-
jam staan klaar. Daarnaast is 
er koffie, thee, en een pan-
nenkoekje verkrijgbaar tegen 
een kleine vergoeding. De 
opbrengst komt ten goede 
aan de opbouw van de na-
tuurspeeltuin. 
De Torteltuin is open van zon-
dag 23 tot en met woensdag 
26 april van 10.00 tot 15.30 
uur. Het adres is Dorpsstraat 
109.

JPT damesteam door 
naar landelijke finale

Castricum - Op vrijdag 7 
april hebben de hockeyda-
mes uit de bovenbouw van 
het JPT meegedaan aan een 
hockeytoernooi in Alkmaar. 
Tegen verschillende scho-
len uit de regio werd met rui-
me cijfers gewonnen. En met 
de volle twaalf punten wer-
den zij overtuigend eerste in 
de poule, waarmee zij zich 
rechtstreeks plaatsten voor 
de regiofinale. De finale werd 
gespeeld tegen het Felise-
num uit Velsen-Zuid. De mei-
den wisten wat hen te doen 

Nieuw wandel-
evenement

Castricum - Op vrijdagoch-
tend 14 april hebben direc-
teur Jacques Loomans en se-
cretaris Jos Teeuwisse een 
samenwerkingsovereen-
komst getekend voor het or-
ganiseren van de Oer-IJ Ex-
peditie. Een nieuw wandel-
evenement van Le Champi-
on dat op Hemelvaartsdag, 
donderdag 25 mei wordt ge-
lopen. 
De bijeenkomst vond plaats 
in het Huis van Hilde in aan-
wezigheid van wethouder 
Rood van de Gemeente Cas-
tricum. Beide partijen gaan 
samen een meerjarige sa-
menwerking met elkaar aan. 
De eerste editie van dit spor-
tieve evenement is financieel 
mogelijk gemaakt door bij-
dragen van de gemeenten 
Castricum en Uitgeest. PWN 
en Huis van Hilde zijn part-
ners van dit evenement. In-
schrijven via oerijexpeditie.nl.

Twee keer goud en 
zilver voor Jouke Windig
Castricum - In het paas-
weekend vertrok trampoline-
springer Jouke Windig met 
zijn clubgenoten van tram-
polinevereniging Triffis Alk-
maar naar het Duitse Sörup 
vlakbij de grens met Dene-
marken. Hier vond voor de 
26e keer het internationale 
trampolinetoernooi de Ost-
seepokal plaats, met meer 
dan driehonderd deelnemers 
een van de grootste van Eu-
ropa.
Op zaterdag vonden de in-
dividuele wedstrijden plaats. 
Jouke Windig ging na een 
erg goede verplichte oefe-
ning en iets aangepaste keu-
zeoefening als derde de fina-
le in. Hier haalde hij alles uit 
de kast en sprong een ge-
weldige oefening met een 
hoge moeilijkheid van 9.4. 

Tien sprongen waarvan vijf 
verschillende dubbele salto¹s 
en vijf enkele met en zonder 
schroeven. Hiermee behaal-
de hij als één van de jong-
ste deelnemers in deze klas-
se het goud.  
Op zondag werd er syn-
chroon gesprongen. Jou-
ke Windig sprong synchroon 
met Cas Westbroek  van Flik-
flak Den Bosch. De oefenin-
gen met een moeilijkheid van 
8.4 gingen mooi synchroon, 
en ook met Cas samen pak-
te Jouke na een spannen-
de finaleoefening het goud. 
Daarnaast was er ook mixed 
synchroon. In de jeugdklas-
se vormde Jouke met Elian-
ne van Heerde een gelegen-
heidsduo,  dankzij zeer hoge 
uitvoeringscijfers sprong het 
duo samen naar het zilver.

stond. En jawel; met 6-1 won-
nen zij de regiofinale, dus op 
naar de landelijke titel op 
vrijdag 2 juni in het Wagener 
Stadion in Amsterdam.

Meezingen?
Castricum - Voor de Oude-
rendag in de Pancratiuskerk 
worden zangeressen ge-
vraagd op donderdag 8 ju-
ni. Traditiegetrouw zal het 
dameskoor Pancratius haar 
muzikale medewerking ver-
lenen aan deze dag, maar het 
koor zoekt nog dames die op 
deze speciale dag mee willen 
zingen met het koor. Er zijn 
op deze dag twee vieringen. 
Verder brengt het koor tij-
dens de lunch een program-
ma met liederen van vroeger. 

Het koor zal drie keer repe-
teren op de donderdagmid-
dag, van 13.30 tot 15.30 uur. 
De eerste repetitie is op 11 
mei. Aanmelden bij Wendy 
Leonards, tel.: 676625 of leo-
nards@kpnplanet.nl.
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Woensdag 19 april
Meisjes:
HSV MO13-1 FC Uitgeest MO13:1  18:30

Zaterdag 22 april
Jongens:
SVW 27 JO17-2 FC Uitgeest JO17:2  13:00
Koedijk JO17-3 FC Uitgeest JO17:3  16:30
FC Uitgeest JO17:4 IVV JO17-3  13:00
FC Uitgeest JO16:1 FC Uitgeest JO16-2  13:00
FC Uitgeest JO16-1 FC Uitgeest JO16:2  13:00
Dynamo JO15-1 FC Uitgeest JO15:2  14:00
OFC JO15:1 FC Uitgeest JO15:3  12:00
FC Uitgeest JO15:4 Westfriezen JO15-4  13:00
Kaagvogels JO14-1 FC Uitgeest JO14:1  11:30
IVV JO13-1 FC Uitgeest JO13:1  10:30
FC Uitgeest JO13:2 Kolping Boys JO13-3  11:30
FC Uitgeest JO13:3 SVW 27 JO13-2  09:00
FC Uitgeest JO13:4 Foresters de JO13-5  13:00
Alcmaria Victrix JO13-4 FC Uitgeest JO13:5  12:15
SV Spartanen JO12-1 FC Uitgeest JO12:1  13:45
FC Uitgeest JO12:2 Zwanenburg JO12-1  10:15
Hoofddorp s.v. JO11-1 FC Uitgeest JO11:1  11:30
FC Uitgeest JO11:2 DTS JO11-1  11:30
Castricum JO11-2 FC Uitgeest JO11:3  10:00
FC Uitgeest JO11:4 Foresters de JO11-3  09:00
Castricum JO11-4 FC Uitgeest JO11:5  10:00
FC Uitgeest JO11:6 George st JO11-1  09:00
V.V. Bergen JO11-5 FC Uitgeest JO11:7  10:00
FC Uitgeest JO10:1 Volendam (rkav) JO10-2  10:15
WSV 30 JO10-3 FC Uitgeest JO10:4  09:30
SVW 27 JO9-2 FC Uitgeest JO9:1  10:15
FC Uitgeest JO9:2 Reiger Boys JO9-2  10:15
Zeevogels JO9-1 FC Uitgeest JO9:3  10:30
FC Uitgeest JO9:4 LSVV JO9-3  09:00
FC Uitgeest JO9:5 Vitesse 22 JO9-4  10:15

FC Uitgeest JO9:6 Castricum JO9-6  10:15
IVV JO8-1 FC Uitgeest JO8:2  09:00
FC Uitgeest JO8:3 Koedijk JO8-5  09:00
LSVV JO8-4 FC Uitgeest JO8:4  11:15
FC Uitgeest JO8:5 Sporting Krommenie JO8-4 09:00
FC Uitgeest JO7:1 .  08:45
FC Uitgeest KB1 .  09:00

Meisjes:
OSV MO19-1 FC Uitgeest MO19:1  12:30
FC Uitgeest MO17:1 Limmen MO17-1  13:00
V.V. Bergen MO17-2 FC Uitgeest MO17:2  14:00
Blokkers De MO15-1 FC Uitgeest MO15:1  11:30
FC Uitgeest MO13:1 LSVV MO13-1  11:00
Vitesse 22 MO13-1 FC Uitgeest MO13:2  12:00
FC Uitgeest MO11:1 Kolping Boys MO11-1  09:00
WSV 30 MO11-2 FC Uitgeest MO11:2  09:30

Zondag 23 april
Senioren:
FC Uitgeest 1 Zouaven De 1  14:00
FC Uitgeest 2 Meern De 2  11:00
FC Uitgeest 4 Meervogels 31 2  10:30
FC Uitgeest 6 Flamingo s 64 (de) 2  13:00
FC Uitgeest 7 Wherevogels De 3  10:30
FC Uitgeest 8 Egmondia 3  13:00
GSV 2 FC Uitgeest 10  11:30
HSV 7 FC Uitgeest 11  12:00
FC Uitgeest 12 Rijp (de) 4  10:30
FC Uitgeest 13 OFC 4  13:00

Junioren:
Vitesse 22 JO19-3 FC Uitgeest JO19:4  14:00
FC Uitgeest JO19:3 Limmen JO19-3  13:00
SRC JO19-2 FC Uitgeest JO17:2  11:30

Veel te doen in recreatiegebied

Gewonde bij aanrijding 
Uitgeest - Een auto en 
vrachtwagen zijn zaterdag-
middag 15 april rond tien 
voor half één met elkaar in 
botsing gekomen op de A9 
bij Uitgeest.
 
De auto kwam door een nog 
onbekende oorzaak met de 
vrachtvragen in botsing en 
kwam tegen de middenvang-
rail tot stilstand. De vracht-
wagen kwam enkele hon-
derden meters verder op de 
vluchtstrook tot stilstand. 
De bestuurder van de auto 
is met onbekend letsel naar 

het ziekenhuis gebracht. De 
vrachtwagenchauffeur bleef 
ongedeerd.
 
De auto raakte zwaar be-
schadigd en is afgevoerd 
door een bergingsbedrijf. 
Twee rijstroken waren tijdens 
het ongeval niet beschikbaar. 
Ook de vrachtwagen had 
schade aan de trekker, hier-
voor werd nadat de twee rij-
stroken vrij waren gemaakt 
de rechterrijstrook afgekruist 
zodat de vrachtwagen gere-
pareerd kon worden. (bron: 
www.112-uitgeest.nl)

Uitgeest - Het is lente en dus 
weer tijd om er op uit te trek-
ken. Al fietsend genieten van 
de natuur of de mooiste plek-
jes ontdekken met een wan-
deling of vaartochtje. Onder-
weg koffie op het terras of 
uitrusten bij de picknickplek-
ken met een broodje. Het re-

creatiegebied Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer is er klaar 
voor en op de vernieuwde 
website alkmaarder-enuit-
geestermeer.nl staan heel 
veel leuke suggesties.

Actief op het water
Het meer is dé watersport-

plek in de omgeving. Zeilen, 
windsurfen, waterskiën, sup-
pen, er is van alles te doen. 
Het huren van spullen of het 
volgen van een les kan bij de 
diverse ondernemers aan het 
meer.

Fietsen en wandelen
In en om het recreatiegebied 
is het fantastisch fietsen en 
wandelen. De routes hebben 
verschillende lengtes en een 
eigen karakter in een verras-
send groene omgeving.

Overnachten en verblijf
Er is ruime keuze aan cam-
pings en bed and breakfasts 
in en om het gebied of huur 
een waterwoning direct ge-
legen aan het water van het 
Uitgeestermeer. 

Speciaal voor kinderen
Voor kinderen staan op de 
recreatieterreinen diverse 
speeltoestellen. Bij De Hoor-
ne staat een half pipe skate-
baan en bij Dorregeest en 
het Zwaansmeer zijn afge-
bakende zwemplekken met 
strandjes speciaal voor de al-
lerkleinsten. 

Eigen activiteit
Een eigen activiteit of evene-
ment organiseren kan ook. 
Neem dan voor een vergun-
ning of ontheffing contact op 
met het recreatieschap via 
info@alkmaarder-enuitgees-
termeer.nl of bel naar (0251) 
311410.

GroenLinks organiseert leer-werk-
traject oriëntatie op lokale politiek

Regio - De afdelingen van 
GroenLinks in Heemskerk/
Uitgeest en Beverwijk/Wijk 
aan Zee organiseren een 
aantal informatieve avon-
den over het raadswerk. De 
cursus is onder meer be-
doeld voor mensen die sym-
pathie hebben voor het ge-
dachtegoed van GroenLinks 
en overwegen zich kandidaat 
te stellen voor de gemeente-
raadsverkiezingen in maart 
2018. Ook iedereen die meer 
wil weten over het functione-
ren van de lokale politiek is 
van harte welkom.
Wekelijks staan in deze krant 
berichten over de lokale poli-
tiek. Komt er een nieuw indu-
strieterrein? Moet het verkeer 
rondom de scholen veiliger? 
Hoeveel geld hebben we over 
voor een duurzame samenle-
ving? Allemaal vragen waar 
een gemeenteraad over be-
slist. Dergelijke onderwerpen 

worden altijd eerst bespro-
ken binnen de fracties van de 
verschillende politieke partij-
en. Hoe komt zo’n fractie ei-
genlijk tot een standpunt en 
op welke wijze overtuig je de 
andere fracties van jouw vi-
sie? Heb je eigenlijk meer in-
vloed als je ook een wethou-
der hebt, of maakt dat het al-
leen maar lastiger? Hoe weet 
je als raadslid wat er speelt 
binnen de gemeente? In vier 
informatieve avonden geeft 
GroenLinks een overzicht van 
het werk van de gemeente-
raad, het college, de fractie 
en de steunfractie. Het leer-
werktraject is een praktische 
training, waarbij je de moge-
lijkheid krijgt om met politi-
ci in discussie te gaan over 
thema’s die jou aangaan. Wie 
durft? De eerste twee avon-
den zijn gepland op 10 en 
17 mei. De derde en vierde 
avond worden in overleg met 

de lokale raadsfracties inge-
pland in mei of juni. Aanmel-
den kan door vóór 24 april 
een e-mail naar glheems-
kerk@hotmail.com te sturen 
of te bellen met Jacqueline 
Brethouwer via 06 42147035. 
Op beverwijk.groenlinks.nl en 
heemskerk-uitgeest.groen-
links.nl is uitgebreide infor-
matie beschikbaar.

Uitgeest/Akersloot - 
De dienst van de Protes-
tantse gemeente Uitgeest 
-Akersloot vindt zondag 23 
april plaats in de kerk op 
de Castricummerweg in Uit-
geest, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is Ds. W. Vene-
ma. 

Protestantse 
gemeente
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - Fort bij Krommeniedijk wordt verbouwd. In het fort worden onder andere 26 zelf-
standige woonruimtes gebouwd. De centrale hal van het oude verdedigingswerk wordt een 
bezoekerscentrum. In het najaar moet het opgeknapte fort open gaan. Een onderdeel hier-
van is de fortwachterswoning. Stadsherstel Amsterdam redt monumenten en beeldbepalen-
de panden door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te ver-
huren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft 
gegarandeerd. Voor Stadsherstel ontwierp topontwerper Piet Hein Eek de nieuwe fortwach-
terswoning. De foto geeft een indruk van de vorderingen. Foto en tekst: Ger Bus

De column van Monique.....

Maandag. Er moet iets huishoudelijks gebeuren na het weekend. De afgelopen twee dagen 
heb ik wel wat gedaan maar minder dan wat ik door de week aanpak. De zaterdageditie van 
de krant lonkte meteen al heel erg met twee rijkelijk gevulde weekendbijlagen. En dit zijn ook 
de dagen dat etentjes, feestjes of andere leuke invullingen met vrienden plaatsvinden. Dan 
liggen vaatdoekjes en sopjes eerlijk gezegd ver van mij af. Dat liggen ze sowieso want huis-
houden behoort niet tot een van mijn hobby’s, dit valt meer onder het kopje noodzakelijk 
kwaad. Zojuist zijn alle gezinsleden naar hun werk vertrokken met blij gemoed. Van dat blije 
gedeelte had ik ook graag wat gehad want het feit dat ik de afwasmachine moet uitruimen 
en moet stofzuigen, hangt als een wolkbreukje boven mijn humeur.
Eerst maar even een wordfeudje leggen. Zó zeg, net op tijd want al mijn medefeuders heb-
ben 70 uur geleden hun best gedaan en als ik niet heel snel handel dan vervalt het scrabble-
spelletje. Eens even kijken, drie vriendinnen waar ik vrijwel nooit van win hebben tussen de 
40 en 70 punten binnengeharkt. Eigenlijk doe ik bij hen geen extra moeite maar vind het ge-
zellig om tussendoor te chatten. Mijn Gelderse nichtjes zijn bloedfanatiek met dit spel en ook 
met hen zijn de sociale contacten minstens zo belangrijk. Ik werk er een stuk of vijf weg met 
magere score. Nu moet ik echt eerst gaan stofzuigen en pak met frisse tegenzin het appa-
raat uit de kast. Oh wacht eerst even mijn mail checken want soms moet er voor de deadline 
nog een stukje geregeld. Alles rustig op de redactie, er wordt zo te zien geen extra snelle ac-
tie verwacht van mijn kant. Maar… ik kan wel meteen even een recept googlen voor een lek-
kere maaltijdsoep. 
Nog steeds staat de stofzuiger midden in de kamer. Stoïcijns als een reptiel waarvan je je af-
vraagt of ie nog gaat bewegen of wellicht nep is. Het is 10.00 uur. Ik heb koffie verdiend. 
Waarmee ik dat verdiend heb, kan ik even zo snel niet bedenken maar ik moet echt iets drin-
ken nu. Volgens mijn man zit ik dagelijks tegen dehydratie aan dus huppekee naar de keu-
ken. De maandagkrant ligt op tafel, eerst even mijn favoriete columnist lezen terwijl de kof-
fie doorsijpelt. Na twee koppen koffie kijk ik blij de tuin in en constateer dat het prutweer is. 
Ik moet nu echt iets gaan doen en kijk schichtig naar de stofzuiger die irritant geduldig in de 
kamer staat te wachten op mij. Over de wordfeud chat ik met mijn Gelderse nicht over mijn 
onbemand, huishoudelijk apparaat. Ze typt hoe ooit haar moeders tuinman, de Voorthuize-
naar Hannesje B, na gedane arbeid en de laatste slok koffie, poëtisch opmerkte: “Ik goa weer 
noar de schup want ak d’r nie bie bin, doet ie niks.” 

Monique Teeling

Huishouden

Uitgeest - Het seizoen is 
weer begonnen voor Post-
duivenvereniging de Snel-
vlieger. Vorig weekend werd 
er al gestart met een opleer/
oefenvlucht vanuit Gorichem. 
Deze week stonden alle dui-
venmelkers weer op scherp 
voor de eerste officiële vlucht 
van het nieuwe duivensei-
zoen. Dit jaar ‘n vernieuwde 
indeling van het oude Rayon 
B. wat vanaf nu  Kring 3 ge-
noemd zal worden, onderver-
deeld op de kortere vluchten 
en de jonge duiven in ‘n CC 
3/a (noorderlijk Kennemer-
land ) en CC 3/b ( zuiderlijk 
Kennemerland).  Voor de eer-
ste Vitesse-vlucht stond het 
Belgische St. Job in ‘t Goor 
gepland met een afstand 
van 135 km, echter ‘n niet tij-
dig ontvangen losvergunning 
voor die plaats noopte de or-
ganiserende Afdeling de los-
plaats te wijzigen naar Duffel 
van 160 km. Het aantal deel-
nemers was 10 met 223 dui-
ven. Ondanks goede vooruit-
zichten van het weer werden 
de duiven toch pas om 10.45 
uur met een zwakke zuidelij-
ke wind gelost. Met een pri-
ma vertrek vanaf de losplaats 
meldde om 12.37.21 uur de 

eerste en snelste duif zich al 
in Uitgeest bij Dirk de Bruin. 
Zijn duivin maakte een snel-
heid van 1416,970 mtr per 
minuut wat een goed was 
voor 85 km per uur. De uit-
slag 1e wedvlucht Oude Dui-
ven Vitesse op zaterdag 8 
april van de eerste 5 deel-
nemers luidt als volgt: 1-3-
4-10-42e Dirk de Bruin, 2-7-
11-13-19e Frank Rodenburg, 
5-14-21-22-23e Peter Schel-
levis, 6-15-16-17-18e Wim 
Rodenburg en 8-46-73-74-
75e Henk Brondijk. De at-
tractieprijs van deze week 
geschonken door Wim van 
Tol, gaat naar Hein Berkhout 
met een van zijn duiven op 
de 12e plaats. De taartbon 
van deze week gaat naar de 
overwinnaar met ook een van 
zijn duiven op de 50e plaats 
in de uitslag. De overwin-
ning van Dirk de Bruin in de 
vereniging, was tevens goed 
voor een 3e plaats in het CC 
3/a tegen 68 deelnemers met 
1737 duiven en ‘n 10e plaats 
in de gehele Kring 3, tegen 
130 deelnemers met 3241 
duiven. Volgende week de 2e 
Vitessevlucht vanuit het Bel-
gische Asse-Zellik (plm. 185 
km). (Hein Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven (1)

De Dog 1 houdt stand
Uitgeest - In een prach-
tig lente zonnetje heeft het 
eerste herenteam van de 
Dog een verdiend gelijkspel 
overgehouden aan de eer-
ste competitieronde. Tegen 
het eerste herenteam van 
Daalmeer werd een keuri-
ge 3-3 einstand bereikt. De 
eerste punten zijn dus bin-
nen. En elk puntje telt dit sei-
zoen voor de Dog nadat er 
drie keer op rij promotie werd 
binnengesleept.
Frank Klein begon als eerste 
man en had een hele taaie 
tegenstander. Frank speelde 
wat wisselvallig maar was op 
de belangrijke punten duide-
lijk de sterkste. Uitslag 7-5 
6-4. Menno Kuik miste als 
tweede man duidelijk wed-
strijdritme. Zijn tegenstander 
was een horde te hoog. Hij 
verloor kansloos met 2-6 2-6.
Don van der Kleij is bezig 
aan zijn afscheidstournee. 
Don houdt het op het einde 
van het seizoen voor gezien. 
De motivatie is niet meer op-
timaal en ook het lichaam 
werkt helaas niet helemaal 
meer mee. Don is er geluk-
kig wel alles aan gelegen er 
een prachtig slotseizoen van 

te maken. Zijn tegenstander 
had geen schijn van kans. 
Uitslag 6-3 6-3. 
Vierde man Robin van Rijssel 
heeft moeite de wedstrijden, 
na voorsprong, in zijn voor-
deel uit te maken. Ook nu 
nam Robin een ruime voor-
sprong in de tweede set, na 
de eerste met liefst 6-1 ge-
wonnen te hebben. Helaas 
begonnen de zenuwen par-
ten te spelen en werd fout 
op fout gestapeld. De tegen-
stander rook bloed en ging 
er op en er over. Uitslag 6-1 
4-6 2-6.
De dubbelspelen werden ook 
keurig verdeeld. Eerste kop-
pel Menno en Frank ging er 
kansloos af tegen een zeer 
sterk aanvallend ingesteld 
koppel: 2-6 1-6.
Tweede koppel Don en Je-
roen Duinmaijer liet geen 
spaan heel van hun direc-
te tegenstanders en won de 
dubbel met de duidelijke cij-
fers 6-2 6-2. 
Hierdoor werd er een dik ver-
diende 3-3 einduitslag be-
haald.
Een uitwedstrijd bij De Rijp is 
de volgende horde die geno-
men gaat worden.  
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Vrijwilligers zwembad De Zien 
met volle kracht vooruit

Uitgeest - In totaal 378 ou-
ders en kinderen zochten af-
gelopen zaterdag, samen met 
de Paashaas, met veel ple-
zier de 1000 zorgvuldig ver-
stopte eieren op het terrein 
van Zwembad De Zien in Uit-
geest. Pim Putter vond het 
Gouden Ei en kreeg van die-
zelfde Paashaas een jeugd-
abonnement voor het nieu-
we seizoen. 
Op Koningsdag gaat het 
zwembad weer open en het 
vrijwilligersteam is al lan-
ge tijd druk bezig met de 
voorbereidingen. Het zal de 
dorpsbewoners niet ontgaan 
zijn, De Zien gaat duurzaam 
met heatpipes die inmiddels 
op het dak zijn gemonteerd. 
Dit systeem zorgt er voor dat 
men straks in heerlijk ver-
warmd water kan zwemmen. 
De temperatuur van circa 21 
graden zal bij menig zwem-
mer, zo vroeg in het seizoen, 
een glimlach teweeg bren-
gen. 
Toen bijna drie jaar ge-
leden een groep vrijwilli-
gers besloot De Zien te red-
den, konden zij niet beden-
ken dat het zo’n groot suc-
ces zou worden. Dick Adri-
chem: “Veel van ons heb-
ben hier leren zwemmen dus 
de drive om het te laten luk-
ken was groot.” Aaltje Boo-
gert vult aan: “Het is de com-
binatie van een vrijwillige bij-
drage leveren aan De Zien 
en het werken met een leuke 

club mensen. Hier zijn nieu-
we vriendschappen ontstaan. 
Na een drukke dag, nemen 
we alles nog even door on-
der het genot van een hap-
je en drankje. Ik zit aan de 
kassa en word soms gebeld 
met de mededeling ‘het was 
geweldig bij jullie vandaag’.’’ 
Maar met enthousiasme al-
leen kom je er niet weet Cor-
ry Mijnster: “Toezichthou-
ders krijgen een training en 
met dat diploma kun je in al-
le zwembaden toezicht hou-
den, dat is natuurlijk weer 
goed voor je CV. Wij hebben 
25 opgeleide BHV-ers die 
ook ieder jaar weer getraind 
worden van EHBO tot ontrui-
ming.” 
De Zien heeft vele commis-
sies en even zovele what-
sapp groepjes waardoor snel 
en effi ciënt gecommuniceerd 
wordt. Men heeft te maken 
met onder andere techniek, 
horeca en veiligheid waar-
bij samenwerking het to-
verwoord is. Komend sei-
zoen gaat men er weer vol-
op tegenaan. Want het top-
seizoen van 2016 met 50.000 
bezoekers zou zomaar over-
schreden kunnen worden. 
Het mooie is dat de prijzen 
voor abonnementen, kaarten 
en zwemlessen niet omhoog 
gaan. Als op Koningsdag het 
bad weer open gaat, kan men 
behalve zwemmen aan ver-
schillende spelen deelnemen 
in samenwerking met Scou-

ting Uitgeest. Jeffry Frantsen, 
actief in de techniekgroep, 
geeft die dag een rondlei-
ding in het ketelhuis, het hart 
van De Zien. Jeffry: “Hier zie 
je bijvoorbeeld hoe het water 
gefi lterd en het chloor toege-
voegd wordt.” Ook staat De 
Zien die dag met een kraam-
pje op het Florijnpleintje.
Jacqueline Hoppenbrouwer 
van de evenementen com-
missie, wil graag vermel-
den dat 23 juni, de slotavond 
van de zwemvierdaagse, een 
waar hoogtepunt wordt. Ik 
mag verklappen dat voor 
de oudere jeugd en ouders 
rockband Paper Plane zal op-
treden. 
Genoeg te doen komend sei-
zoen en daarbij kan men nog 
véél meer vrijwilligers gebrui-
ken. Formulieren voor aan-
melding en voor zwemles 
vindt men op www.zwem-
bad-dezien.nl. Verdere info 
en fi lmpjes zie facebook. 
Bij het verlaten van het Paas-
eieren zoeken roept een jon-
getje tegen een vriendje: “Hé 
zeg jij dinsdag effe tegen de 
juf dat ik niet meer op school 
kom, ik word vrijwilliger bij 
De Zien!” (Monique Teeling)

Portugese fado-muziek 
bij De Zwaan Cultureel
Uitgeest - Quatro Ventos 
speelt vrijdag 28 april Por-
tugese Fado-muziek in De 
Zwaan. Onder aanvoering 
van de Portugese zanger en 
gitarist Emanuel Pessan-
ha heeft Quatro Ventos zich 
in twintig jaar ontwikkeld tot 
een ijzersterk fado-ensem-
ble en dat wordt vrijdag  28 
april uitbundig gevierd. ‘Vin-
te Anos Quatro Ventos!’ geeft 
een prachtig overzicht van 
het gehele repertoire van de 
band, van de eerste plaat 
‘Flor do Mar’ (1997) tot het 
meest recente album ‘Mitos 
e Lendas’, volgens Het Parool 
“een mysterieus album om 
eindeloos in rond te dolen”.
Met zijn donkerbruine stem-
geluid vindt Pessanha de 
precieze toon tussen ont-
spanning en passie, terwijl 
gitarist Rafael Fraga daar al-
tijd de juiste snaar bij raakt.
De aanvang van deze voor-

stelling is 20.15 uur. Toe-
gangsprijs: 12,50, Vrienden 
van de Zwaan Cultureel krij-
gen 2,50 korting. Kaartver-
koop via boekhandel Schuyt 
of aan de zaal ( mits nog be-
schikbaar) of via de onli-
ne kaartverkoop (www.de-
zwaancultureel.nl).

Uitgeest - Team 1 van TTVU 
speelde afgelopen week te-
gen TSO 2. Henk Spoelstra, 
ook wel bekend als back-
handloze Henk, mocht de 
eerste partij spelen. Het wer-
den 5 games, waar back-
handloze Henk drie van de 
vijf met 11-5 won. Zijn twee-
de eenvoudig met drie keer 
11-8 en de laatste ook in drie 
games. De dubbel heeft hij 
samen met Billy Fatels ge-
wonnen, het was een fantas-
tische combi. Billy verloor he-
laas zijn eerste partij, maar 
wist de rest te winnen. Pa-
trick Rasch startte zijn avond 
heel goed en zette zijn eerste 
tegenstander makkelijk opzij. 
De tweede was helaas in vijf 
games te sterk. Zijn laatste 
partij won hij in 5 sets. Uit-
geest won met 8-2!

Team 2 nam het op tegen 
TSTZ Haarlem 7 in Haarlem. 
Jelle van Werkhoven stap-
te als eerste aan tafel en hij 
maakte het spannend. Hij 
kwam eerst met 2 games 
achter en maakte een om-
mekeer om de laatste drie 
games met 9-11 te winnen. 
Zijn tweede partij ging he-
laas verloren, maar in de laat-
ste liet Jelle nog een keer het 
beest uit Uitgeest zien. Hij 
kwam weer met 2-0 in games 
achter en haalde in de der-
de een 8-3 achterstand in en 
won deze met 8-11. De knop 
ging om en de laatste twee 

won hij met gemak. Thom 
van Son moest er even weer 
inkomen en kon pas laat op 
de avond een partij winnen. 
Nico Baltus kreeg dit seizoen 
alleen maar lessen van de te-
genstanders, dat was deze 
avond niet anders. Haarlem 7 
won met 7-3.

Team 3 had Heemskerk 6 
over de vloer. Eugenie Rasch 
voelde zich uitermate sterk 
deze avond en dat vertaalde 
zich in haar spel. Zij won al-
les. Roger Schuddeboom wil-
de dit heel graag toppen en 
deed er een game minder 
over om van de tegenstan-
ders te winnen en hij won 
ook nog de dubbel samen 
met Antoine van der Spek. 
Antoine won zijn eerste par-
tij maar verloor de andere 
twee. Uitgeest won ook hier 
met 8-2.

In de DUOcompetitie ston-
den Uitgeest 1 en 2 in de de-
gradatiepoule tegenover el-
kaar. Marcel Couwenberg en 
Rob de Boer (1) namen het 
op tegen Michel Switser en 
Peter Middel (2). Na de en-
kels was de tussenstand 2-2 
en de dubbel bleek dus be-
slissend en werd met maar 
twee puntjes verschil in de 
vijfde door Peter en Michel 
veroverd. Het was van be-
gin af aan al duidelijk dat Uit-
geest zou winnen. 2-3 winst 
voor Uitgeest 2. (Billy Fatels)

     Tafeltennisnieuws
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Help Dagmar Faces of 
Asia te realiseren

De Woude - Freelance foto-
grafe Dagmar Lap is al jaren 
gefascineerd door Azië. De 
afgelopen jaren heeft zij ge-
reisd door onder andere Chi-
na, Indonesië, Laos, Cam-
bodja en januari nog door 
Myanmar om foto’s te ma-
ken voor haar boek ‘Faces of 
Asia’, die zij via een crowd-
funding-project wil proberen 
te realiseren.
Na een jarenlange carriè-
re als commercieel fotomo-
del, besloot Dagmar acht 
jaar geleden zelf achter de 
camera te kruipen,waarna 
ze een jaar de beroepsoplei-
ding fotografi e volgde op de 
Fotoacademie in Amsterdam. 
,,Ik had het poseren en la-
chen voor de camera wel ge-
zien en wilde heel graag zelf 
mooie beelden gaan creëren. 
Ik begon met het fotografe-
ren van collega-modellen die 
foto’s nodig hadden voor hun 
portfolio. Ik kwam er al snel 
achter dat mensen fotogra-
feren mij enorm veel ener-
gie geeft en dat ik het gewel-
dig vind om iemand van zijn 
of haar mooiste kant vast te 
leggen.”
Inmiddels heeft Dagmar tij-
dens veel (pop)concer-
ten gefotografeerd, zij zet-
te acteurs en modellen op 
de plaat, verzorgde fe foto’s 
voor een reisgids van Barce-
lona en zij fotografeert voor 
bedrijven panden en hun 
personeel. Maar haar aller-
grootste passie ligt bij de 
reisfotografi e. ,,Wat mij een 
enorme kick geeft is dat je 

echt het moment moet pak-
ken. Ik regisseer namelijk 
niks en zet niks in scène. Ik 
loop als een scanner over 
straat en probeer iedereen 
die ik zie of mijn interesse 
wekt zo snel en mooi moge-
lijk vast te leggen. Als ik dan 
aan het einde van de dag in 
mijn guesthouse aankom en 
weet dat ik weer een paar 
gave platen heb geschoten, 
kan ik niet wachten om ze 
te gaan bewerken. Het foto-
graferen van mensen geeft 
mij zo enorm veel energie en 
vreugde. Ik hoop dit de rest 
van mijn leven te mogen en 
kunnen doen.” De fotografe 
van De Woude wil nu graag 
een boek maken van haar al-
lermooiste werk. Dit probeert 
zij via de crowdfundorgani-
satie ‘Voor de Kunst’ te rea-
liseren. ,,Het wordt echt een 
mooi hardcover, groot foto-
boek met paginagrote foto’s 
van mensen. Er verschijnt 
geen tekst in het boek, dat 
leidt teveel af. De kosten van 
het maken van zo’n boek 
zijn alleen behoorlijk hoog. 
Ik heb nu veertig dagen de 
tijd om 8.500 euro bij elkaar 
te crowdfunden. Ik hoop van 
harte dat het lukt. Van ieder 
verkocht boek ga ik tevens 
een euro doneren aan de 
stichting Care for Children. 
Zij steunen een weeshuis in 
Myanmar.” Het boek Faces of 
Asia zal dertig euro kosten, 
inclusief verzendkosten. en 
is te bestellen via www.voor-
dekunst.nl/projecten/5550-
faces-of-asia.

Lintje voor jarenlange inzet
Castricum - Tijdens de al-
gemene ledenvergadering 
van de KBO Castricum is de 
heer F. P. G. Peters, die af-
scheid nam als voorzitter, 
onderscheiden als Lid in de 
orde van Oranje Nassau.
,,Bij uw afscheid kunt u te-
rug kijken op een lang pad 
gevuld met activiteiten op 
diverse terreinen”, zo sprak 

burgemeester Mans tijdens 
zijn speech. Als vrijwilli-
ger was hij penningmees-
ter, secretaris van de paro-
chie Castricum, hij was actief 
voor de  Stichting Jan XVII, 
vanaf 2004 voorzitter bij de 
KBO Castricum en hij zet-
te zich in voor de Lokaal Sa-
menwerkende Bonden van 
Ouderen.

Limmen - De Heilooër en 
Limmer Bokkentocht staat 
weer voor de deur. Brasse-
rie in ¹t Groen is terug van 
weggeweest en Bij Lotje is 
er als meest zuidelijke locatie 
in Limmen bijgekomen. Op 
dertien locaties kan er ge-
start en geproefd worden. Er 
staan  32 verschillende lente-
bieren klaar om uit gekozen 
te worden. Het merendeel uit 
Nederland. Op de stempel-
kaart staan alle locaties en 
bieren vermeld en met deze 
kaart op zak is er een hapje 
bij het eerste biertje, een pre-
sentje na minimaal zes ver-
schillende stempels en kans 
op een prijs bij de winac-
tie. Fiets mee op zaterdag 22 
april vanaf 14.00 uur.

Bokkentocht

Castricum - Vorige week 
dinsdag rond 16.30 uur heeft 
een vrachtwagen een meisje 
op een fi ets geschept, waar-
na de vrachtauto doorreed. 
Dat gebeurde bij het NS-sta-
tion. Het meisje raakte hier-
bij gewond en zij is overge-
bracht naar het ziekenhuis. 
Omdat getuigen een bedrijfs-
naam op de vrachtauto had-
den gezien, werd contact ge-
zocht met de fi rma, waarna 
de chauffeur alsnog op de 
plaats van het ongeval ver-
scheen. Hij zou niets gemerkt 
hebben van het ongeval. De 
politie onderzoekt de zaak.

Ongeval
bij NS-station

Limmen - Zaterdag 15 april 
bedankte wethouder Rob 
Schijf de drie dames van 
voetbalvereniging Limmen 
vrouwen 2 die zondag een 
schaap uit de sloot hebben 

geholpen. Zij hoorden de 
schaap mekkeren tijdens de 
rust van hun wedstrijd tegen 
GSV Grootschermer en twij-
felden geen moment om het 
dier te helpen. ,,Natuurlijk 

verwacht je dat iedereen een 
schaap op het droge helpt. 
Maar het is mooi als iemand 
het ook écht doet.” Daarom 
bedankte de wethouder de 
drie dames voor hun actie. 

Castricum - De Parochiële 
Ouderendag is voor alle ou-
deren vanaf 75 jaar. Deze dag 
is gepland op donderdag 8 
juni in de Pancratiuskerk van 
10.00 tot 15.00 uur. Er is kof-
fi e en een lunch en een eu-
charistieviering. Misintenties 
voor deze viering kan men, 
kosteloos, aangeven bij aan-
melden. En er is een Maria-
lof. Entree vijf euro. Voor 10 
ei aanmelden bij Yvonne Bra-
kenhoff, tel: 06-37654557/jw-
brakenhoff51@hotmail.com. 

Parochiële 
Ouderendag

Joop van Riessen bij Laan
Castricum - Afgelopen vrij-
dag nog bij Pauw; aanstaan-
de zondag 23 april om 14.00 
uur te gast bij boekhan-
del Laan: Joop van Riessen, 
de man die met zijn boeken 
naadloos verder gaat waar 
Baantjer stopte. Zijn nieuw-
ste thriller gaat over de jihad 
in Nederland. Joop van Ries-
sen was van 1965 tot 2004 
werkzaam bij de Amsterdam-
se politie. Daarna is hij als al-
gemeen adviseur verbonden 
geweest aan het COT Insti-
tuut voor Veiligheids- en Cri-
sismanagement te Den Haag. 
Hij is een veel gevraagd spre-
ker over het onderwerp lei-
derschap. Ook verzorgt hij 
lezingen over zijn oude vak-

gebied: politie en veiligheid. 
Over Staatgeheim:
Fatima en Nadine, twee agen-
tes van de Amsterdamse po-
litie, vechten ieder op hun ei-
gen manier voor vrijheid en 
gelijkheid. Ze leggen hun lot 
in handen van de verkeerde 
persoon, met gevaar voor ei-
gen leven én fatale afl oop. In 
het belang van de Staatsvei-
ligheid wordt het dossier niet 
openbaar gemaakt, maar re-
cherchechef Anne Kramer 
doet er alles aan om de waar-
heid boven tafel te krijgen. Ze 
zet zelfs haar nieuwe liefde 
op het spel om de daders te 
pakken te krijgen. Het is het 
negende deel van de Anne 
Kramer-reeks.

Kennemer koperkwartet 
in De Oude Keuken

Castricum - Het Kenne-
mer koperkwartet brengt 
komende zondag een mooi 
programma met zowel klas-
siek als populaire muziek in 
De Oude Keuken. Het kwar-
tet bestaat sinds 1997, de vier 
leden zijn allemaal van jongs 
af aan bezig met muziek en 
klassiek geschoold. Spe-
len in een kwartet vinden ze 
uitdagend en vaak ook leu-
ker dan in een orkest, want 
iedere partij is even belang-

rijk in zo¹n kleine formatie. 
Het kwartet bestaat uit Edwin 
Duineveld en Martin de Rijk 
trompet, Corinne de Beer 
hoorn en Henk Ouwekerk 
bastrombone. Het program-
ma omvat muziek uit de pe-
riode 1500   1800 en  popu-
laire muziek van onder meer 
de Beatles en Scott Joplin. 
Aanvang 14.00 uur. De Ou-
de Keuken is te vinden op het 
terrein van Dijk en Duin, in-
gang aan de Zeeweg.
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       Zo vlogen 
       de duiven (2) 

Uitgeest - Op zaterdagmor-
gen 15 april stonden de dui-
ven op de losplaats Asse-Zel-
lik (185km) in België. Het was 
de tweede vlucht van het Pro-
vinciaal programma van Post-
duivenvereniging  “de Vlie-
gende Vleugels” in Uitgeest.  
Door wat mindere weersom-
standigheden in de morgen 
duurde het dan ook tot 14.00 
uur in de middag alvorens de 
duiven konden worden ge-
lost. Met ‘n pittig windje van-
uit het Noord-Westen op de 
kop werd de thuisreis aange-
vangen. Hoge snelheden wa-
ren er niet te verwachten on-
der deze omstandigheden en 
de vlucht verliep dan ook zo-
als verwacht met ‘n onregel-
matige aankomst in tijden 
van de duiven. Het concours 
zou dan ook ruim 15 minuten 
open staan, voordat de laat-
ste van de 61 prijsduiven bin-
nen was. De afstand van de-
ze vlucht bedroeg 185 km en 
er waren 11 deelnemers met 
181 ingebrachte duiven. De 
eerste en snelste duif  met 
een kopwind van rond de 30 
km tegen, vloog over deze af-
stand toch nog een gemid-
delde snelheid van 1289,920 
meter per minuut (ruim 77 
km per uur)  De eerste duif 

met z’n aankomsttijd op 
16.23.27 uur viel net als vori-
ge week bij Dirk de Bruin in 
Uitgeest, dit betekende gelijk 
zijn tweede overwinning van 
het seizoen. De uitslag van 
de eerste vijf  liefhebbers op 
deze wedvlucht oude duiven 
Vitesse op zaterdag 15 april 
luidt als volgt: 1-13-14-16-
34e Dirk de Bruin, 2-5-24-26-
43e Peter Schellevis, 3-27-
32e Henk Brondijk, 4-6-10-
18-30e Frank Rodenburg en 
7-8-11-15-20e Wim Roden-
burg. De attractieprijs van 
deze week geschonken door 
Niels Goeman, gaat naar de 
winnaar van deze dag Dirk 
de Bruin, met een van zijn 
duiven op de 16e plaats. De 
taartbon van deze week gaat 
naar Wim Rodenburg met 
een van zijn duiven op de 50e 
plaats in de uitslag. De over-
winning van Dirk de Bruin 
in de vereniging, was tevens 
goed voor een 1e plaats in 
het CC 3/A tegen 68 deelne-
mers met 1627 duiven en ‘n 
fraaie 2e plaats in de gehe-
le Kring 3, tegen 130 deelne-
mers met 3170 duiven. Vol-
gende week de 3e Vitesse-
vlucht wederom vanuit het 
Belgische Asse-Zellik (plm. 
185 km). (Hein Berkhout)

Dirk de Bruin pakt zijn de tweede zege vanuit Asse-Zellik

Seizoen weer begonnen 
voor Edwin Ott motoren
Uitgeest - Het seizoen is 
weer begonnen voor racing-
team Edwin Ott motoren, met 
de eerste races verreden op 
het TT circuit van Assen op 
15 april. Tijdens de race van 
de SuperCup 1000 wist Rob 
Juwett met zijn Yamaha YZF 
R1 een ongelofelijk goede 
start te maken waardoor hij 
vanaf de 23ste positie gelijk 
naar de dertiende plek wist te 
komen. In de tweede ronde 
wist hij zelfs de twaalfde plek 
te bemachtigen maar moest 
na drie ronden toch toegeven 
doordat de motor toch nog 

instabiel was bij het uit-ac-
celereren. Na een aantal ge-
vechten met andere coureurs 
wist Rob uiteindelijk de zes-
tiende plek veilig te stellen. 
Voor de SuperCup 600 kwam 
Eric Ott net te laat bij het ein-
de van de pitstraat waardoor 
hij niet meer vanaf de strart-
grid mocht starten maar van-
uit de pitstraat. Nieuwko-
mer Nick Vlaar startte vanaf 
de dertiende plek met mati-
ge start maar hij wist gelijk in 
de eerste bochtencombina-
ties weer de plekken terug te 
pakken en zelfs nog een aan-

tal plekken te winnen waar-
door hij op de tiende positie 
kwam. Eric ging achter het 
startveld aan vanuit de pit-
straat en wist zich nog een 
stukje naar voren te werken 
maar hij merkte snel dat de 
snelheid er niet meer in zat 
om zich naar een fatsoenlij-
ke positie te rijden en staak-
te zijn race. Nick reed na een 
aantal ronden een eenza-
me race met een groot gat 
voor hem tot hij in de twee na 
laatste ronde werd ingehaald 
door Joël Wienen. Het luk-
te Nick nog om in Joël’s kiel-
zog te rijden en hij ging la-
ter alsnog de strijd aan, he-
laas maakte hij een rem fout 
waardoor de strijd gestreden 
was en hij als elfde over de fi-
nish kwam.

De tweede racedag in het 
OWCup kampioenschap zal 
worden verreden op 6 mei, 
wederom op het TT circuit 
van Assen. Daarvoor is de 
hoop dat de nieuwe 2017 
Yamaha YZF R6 motoren be-
schikbaar zullen zijn. Eric zal 
zich vanaf nu gaan richten 
op de ondersteuning van zijn 
teamgenoten en het testen 
van de nieuwe motor wan-
neer deze beschikbaar is. 
(Karin Ott, foto: Kees Siroo)

Bij de Zwaan Cultureel
Van Hof tot Nachtclub, 
klassiek concert 
Uitgeest - Troubadeux pre-
senteert zondag 30 april om 
11.00 uur in De Zwaan een 
muzikale reis van 2 muzikan-
ten op 13 instrumenten op 
meer dan 100 snaren. “Van 
Hof tot Nachtclub” is de ti-
tel van het nieuwe program-
ma van Troubadeux. Trouba-
deux bestaat uit Hans van 
Gelderen (vihuela, barok-luit, 
klassiek gitaar, viola, steel-
string-en elektrische gitaar) 
en Hans Wesseling (renais-
sance gitaar, barok gitaar, 
tertsgitaar, Portugese gitaar, 
armandolino, mandoline, Na-
politaanse- en elektrische 
mandoline).
Van renaissance tot jazz, via 
barok richting romantiek, 

middels een Choro in Brazilië 
met een tussenstop van een 
Guitarrada in Portugal naar 
een Canzone Napoli in Italië, 
van guiterne tot elektrische 
gitaar, van een Gnossienne 
van Satie tot een standard 
van Dave Brubeck, brekend 
door tijdsbarrières en socia-
le lagen, gaan hun snaren de 
wereld over.
Dit klassieke concert is op 
zondag 30 april om 11.00 uur 
bij De Zwaan Cultureel, Mid-
delweg 5 in Uitgeest. Toe-
gangskaarten kosten 10 eu-
ro, vrienden van De Zwaan 
Cultureel krijgen 2,50 korting.
Kaartverkoop via boekhandel 
Schuyt of aan de zaal ( mits 
nog beschikbaar).

Uitgeest - De Vereniging 
Oud Uitgeest houdt dinsdag 
25 april haar algemene le-
denvergadering in Dorpshuis 
de Zwaan. De vergadering 
begint om 19.30 uur en zal 
ongeveer een half uur in be-
slag nemen. Na afloop van de 
vergadering zal Henk Zwaan, 
lid van de vereniging, een 
presentatie geven over Spo-
ren in het landschap en Ken-
nis maken met het Oer-IJ.
Naast leden zijn overige be-
langstellenden van harte wel-
kom. Voor verdere informatie 
kunt u zich wenden tot Jan 
van Baar: secretaris@ouduit-
geest.nl, tel. 0251-314290. 

Lezing Oer-IJ

Uitgeest - In de Onze Lie-
ve Vrouwe Geboorte aan de 
Langebuurt zijn de volgende 
vieringen de komende dagen 
gepland:

Woensdag 19 april: 19.00 uur 
H. Eucharistieviering in de 
kapel.

Vrijdag 21 april: 19.00 uur 
Woord en Communieviering 
in Geesterheem.  
Zaterdag 22 april: 19.00 uur 
H. Eucharistieviering m.m.v. 
de Cantorij.
Zondag 23 april: 09.00 uur 
H. Eucharistieviering m.m.v. 
Laus Deo.

Uitgeest - In de nacht van 
vrijdag op zaterdag rond half 
vijf kwam bij de NVD een in-
braakmelding bij een horeca-
gelegenheid aan de Wester-
werf binnen. In de hal werd 
een verdwaasde man aan-
getroffen. Hij zou eerder die 
nacht naar binnen zijn gelo-
pen en op het toilet in slaap 
gevallen zijn. Hij was niet ge-
zien door personeel, waarna 
het pand was afgesloten. De 
man is aangehouden en voor 
nader onderzoek ingesloten.

Opgesloten 
op het toilet



Vitesse en Ajax Cape 
Town op ICGT

Uitgeest - Het Arnhemse Vi-
tesse doet voor de zevende 
keer mee aan het ICGT. Net 
als vorig jaar is het zwart-
geel weer in Uitgeest te be-
wonderen. De concurrentie is 
gewaarschuwd, want Vitesse 
heeft het ICGT al twee keer 
gewonnen.
Hoog tijd voor de hattrick, 
zal de gedachte in Arnhem 
waarschijnlijk zijn. Want Vi-
tesse komt natuurlijk om te 
winnen. Iets dat de club ook 
al deed in 1995 en 2005. En 
dat zou zomaar kunnen ge-
beuren in dit ijzersterke deel-
nemersveld. Vitesse ’s jeugd-
opleiding bevat traditiege-
trouw veel talenten. Na-

men? Ricky van Wolfswinkel, 
Alexander Büttner, Marco 
van Ginkel, Davy Pröpper: het 
zijn er maar vier uit een lange 
reeks namen die in het verle-
den op het ICGT speelde.

Ook Ajax Cape Town ge-
strikt
Met de komst van de Zuid-
Afrikanen van Ajax Cape 
Town is er opnieuw een uniek 
team binnengehaald dat voor 
spectaculair voetbal zal zor-
gen! Ajax Cape Town is een 
gerenommeerde naam in het 
Zuid-Afrikaanse voetbal. Het 
is een satellietvereniging van 
het ‘grote’ Ajax. Via deze weg 
kwamen veel getalenteer-

de voetballers op de radar 
in Amsterdam, zoals bijvoor-
beeld Steven Pienaar en Thu-
lani Serero.
De club is zeker geen onbe-
kende voor het ICGT. Het is al 
weer eventjes geleden, maar 
in 2007 en 2008 was Ajax 
Cape Town al actief in Uit-
geest. Toen vielen ze op met 
spraakmakend, aanvallend 
voetbal. Iets wat in lijn is met 
de filosofie van Ajax. Precies 
waarvoor mensen naar het 
ICGT komen.
Toernooivoorzitter Gerrit Ide-
ma: “Met een club uit het 
Afrikaanse continent wordt 
de editie van dit jaar fan-
tastisch gevarieerd. Na top-
pers als Real Madrid, Benfica 
en Ajax, komt er nu ook een 
Afrikaanse topploeg op ons 
toernooi spelen.”
Het ICGT van dit jaar krijgt 
meer dan de acht deelne-
mers die het toernooi de af-
gelopen jaren telden. Inmid-
dels wordt het deelnemers-
veld steeds beter gevuld. 
FC Uitgeest is de traditione-
le gastheer, maar uit de pro-
vincie komen ook AZ en Ajax 
naar Amsterdam. Daarnaast 
is Real Madrid vastgelegd en 
komt onder andere Benfica 
en Torino op het ICGT voet-
ballen. In de komende we-
ken wordt het deelnemers-
veld definitief gemaakt.

Het ICGT vindt plaats op 3 en 
5 juni op het terrein van FC 
Uitgeest.

Drie nieuwe verenigings-
scheidsrechters 

Uitgeest - Op dinsdag 11 
april was de vierde en laat-
ste dag waar de deelnemers 
van de cursus Verenigings-
scheidsrechter werden ge-
toetst op hun spelregelken-
nis. 15 jonge deelnemers 
waren aanwezig, waaron-
der drie van FC Uitgeest. Het 
werd een spannende en leu-
ke bijeenkomst. Alle deelne-
mers slaagden voor hun di-
ploma en na afloop werd het 
Diploma Verenigingsscheids-
rechter Veldvoetbal uitgereikt 
aan deze nieuwe scheids-
rechters.
Voor FC Uitgeest waren de 
geslaagden Kitho de Haan, 
Sven Kroeb en Tim de Leeuw. 
De scheidsrechtercoördina-
tor van FC Uitgeest Rik Kem-
pers was deze avond ook 
aanwezig en hij was bijzon-
der trots op de geslaagde 
scheidsrechters. Kitho, Sven 
en Tim gaan binnenkort hun 
eerste wedstrijd fluiten en FC 
Uitgeest wenst hen veel suc-
ces en veel plezier.
Heb jij ook belangstel-
ling voor een opleiding als 

scheidsrechter?Meld dit bij  
Rik Kempers. Hij is de coördi-
nator voor de jeugdscheids-
rechters en van de opleidin-
gen voor scheidsrechters. 
Heb jij belangstelling stuur 
dan een mail naar scheids-
rechters@fcuitgeest.nl  Mo-
gelijk kan een volgende op-
leiding weer bij FC Uitgeest 
worden georganiseerd.
Ook is het mogelijk om je aan 
te melden voor een avond 
cursus assistent-scheids-
rechter. Duurt slechts één 
avond.
Wil je binnenkort al beginnen 
als pupillenscheidsrechter ( 
8jr t/m 11 jr) dan kan dat bij 
FC Uitgeest. Deze wordt door 
en bij de vereniging georga-
niseerd en duurt een paar 
uurtjes.
Op een later tijdstip start er 
weer een officiële cursus 
voor de pupillen. Na afloop 
heb je dan als het goed is, 
het officiële diploma van de 
KNVB.
Naar verwachting wordt de-
ze cursus in de herfstvakan-
tie gehouden.

Uitgeest - De 28-jarige in 
Paramaribo geboren sport-
instructeur Rinaldo Isselt is 
aangesteld als trainer van 
FC Uitgeest Vrouwen 1 dat 
momenteel uitkomt in de 
4e klasse. De huidige trai-
ner van Vrouwen 1 Douwe 
Kaandorp kon het trainer-
schap niet langer combine-
ren met zijn werk. Rinaldo is 
sinds dit seizoen betrokken 
bij FC Uitgeest als trainer van 
de JO19-3. 
De positief ingestelde eige-
naar van het evenementen 
bureau “Isselt Events en So-
lutions” heeft, in een gesprek 
met het bestuur en een af-
vaardiging van de speelsters-

groep, aantoonbaar gemaakt 
dat hij de geschikte man is 
voor dit ambitieuze elftal. 

Rinaldo Isselt 
Nieuwe hoofdtrainer 

FC Uitgeest Vrouwen 1

Uitgeest - We speelden de 
voorlaatste competitieavond. 
De hoogste score van de 
avond was in de E-lijn voor 
Jan vd Booren-Eddy Jansen 
met bijna 67%. Verder zien 
we sterk werk van Ria Ves-
sies-Aad Visbeen in de B-
lijn, Ria en Wout Admiraal in 
de C-lijn en Ans Andringa-
Ria de Wildt in de D-lijn. En 
in de A-lijn zien wij een echte 
brekebeen aan het werk, niet 
wat bridgen betreft, maar wel 
als het aankomt op brom-
merrijden. Cas van Andel 
neemt, na een paar weken 
afwezigheid, zijn moeder op 
sleeptouw en ze laten de ge-
hele A-lijn het achterste van 
de tong zien met bijna 64%. 
Zou het kunnen dat een paar 
weken gedwongen rust ruim-
te geeft om eens een boek-
je over bridge te lezen? Ver-
der is het onderhand weer de 
tijd dat er allerlei competities 
gaan worden beslist. Ajax 
zit Feyenoord op de hielen. 
West Frisia achtervolgt het 
leidende FC Uitgeest. En wat 
het wereldkampioenschap 

Bridge van Uitgeest betreft, 
Hans en Paul Wijte hijgen in 
de nek van Klaas de Groot en 
Peter Kossen. De situatie aan 
de kop van de A-lijn is bijzon-
der spannend. Met nog één 
avond te gaan resten er drie 
scenario’s. 1. Klaas en Peter 
blijven de gebroeders in de 
periodestand voor, en daar-
mee zijn zij kampioen (het 
verschil is nu 0,02%!). 2. Hans 
en Paul eindigen boven Klaas 
en Peter. Dan hangt het er 
van af of zij de vijfde perio-
de winnen of niet. Als dat het 
geval is, en zij rekenen een 
beetje op de welwillende me-
dewerking van Paul vd Meij-
Richard Hoeben, zijn zij, met 
één plaatspunt meer, kampi-
oen. En 3. Is dat niet het geval, 
dan hebben de rivaliseren-
de koppels evenveel plaats-
punten en dan schrijft het re-
glement voor dat het koppel 
dat het hoogste gemiddel-
de heeft over het gehele sei-
zoen, kampioen wordt. Nou 
ja, lekker belangrijk allemaal. 
We zullen wel zien.
Onderhand heeft elke zich-

        Bridgenieuws zelf respecterende clubbrid-
ger én thuisbridger zich met 
haar maat natuurlijk inge-
schreven voor de Kroegen-
bridgedrive Uitgeest, in sep-
tember, toch?  Zoniet, ga dan 
gauw naar  http://kroegenbri
dgeuitgeest.123website.nl/
Hieronder de beste drie van 
iedere lijn.
A-lijn: 1 Marlene Heijne-Cas 
van Andel 63,89% 2 Hans 
Wijte-Paul Wijte 60,76% 3 
Fred van Andel-Ruud Berk-
hout 60,07%
B-lijn: 1 Ria Vessies-Aad 
Visbeen 60,42% 2 Pieter An-
dringa-Henk Jonker 59,50% 
3 Riet Schafgans-Leo Tromp 
56,00%
C-lijn: 1 Ria Admiraal-Wout 
Admiraal 57,64% 2 Riet Bal-
ster-Evert Rozemeijer 56,94% 
2 Jac Sintenie-Piet de Wildt 
56,94%
D-lijn: 1 Ans Andringa-Ria 
de Wildt 60,42% 2 Riny van 
Wijk-Anton van Wijk 57,81% 
3 Roland Kiès-Nel van Ber-
gen 51,04%
E-lijn: 1 Jan van den Boo-
ren-Eddy Jansen 66,67% 2 
Will Griffith-Loes Apeldoorn 
56,25% 3 Jaap Molenaar-Ka-
rin Tushuizen 55,21%. (Paul 
Wijte)
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Raadsvergadering begint vroeger
De raadsvergadering van donderdagavond 20 april 2017 begint al om 
19.00 uur in plaats van 20.00 uur. De bijeenkomst is openbaar en wordt 
gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:
•	Benoeming lid voor de Vertrouwenscommissie 
•	Vaststellen bestemmingsplan ‘Assum 7’ 
•	Vaststellen controleverordening gemeente Uitgeest 2017 

Voor de volledige agenda: zie het Raadsinformatiesysteem via de homepa-
ge van www.uitgeest.nl

Dodenherdenking Uitgeest 2017: 
toespraken, muziek en poëzie
Het avondprogramma van de Dodenherdenking op donderdag 4 
mei begint om 19.00 uur  met een plechtige herdenking in de 
Dorpskerk aan de Castricummerweg. Aansluitend vertrekt van-
af de kerk om 19.40 uur onder begeleiding met omfloerste trom 
een stille tocht naar het monument voor de gevallenen op het 
plein voor het gemeentehuis. Daar voltrekt zich het tweede deel 
van de herdenking.

Tijdens de plechtigheid in de kerk dragen leerlingen van de groepen acht 
van de Uitgeester basisscholen teksten voor. Burgemeester Verkleij en gast-
spreekster Jeannette Tuininga-Bottema houden een toespraak. De muzika-
le omlijsting van de voordrachten is evenals vorig jaar in handen van het 
dameskoor Femmes Vocales uit Heemskerk, onder leiding van dirigent Piet 
Hulsbos. 

Gastspreekster
Mevrouw Tuininga-Bottema werd geboren kort na het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog. Haar vader wordt al spoedig actief in het militaire ver-
zet. Hij wordt krijgsgevangen gemaakt, ontsnapt en wijdt zich vervolgens 
als commandant van een knokploeg geheel aan het verzet. In vermomming 
bezoekt hij soms zijn gezin, zonder zijn kinderen te laten merken wie hij is.
Ook zijn vrouw is actief in het verzet en neemt bovendien een joodse on-
derduikster in huis. In september 1944 gaat het mis. De vader van de gast-
spreekster wordt opgepakt door de nazi’s. Zij ondervragen hem, maar hij 
laat niets los. Op 17 december wordt hij gefusilleerd. Mevrouw Tuininga-Bot-
tema wil haar verhaal vertellen omdat ze trots is op de moedige keuzes die 
haar vader en moeder hebben gemaakt, maar ook omdat ze wil waarschu-
wen tegen de gevaren van discriminatie.   

Expositie basisscholen
De leerlingen van de Uitgeester basisscholen (groepen 8) dragen in de kerk 
een eigen gedicht voor, geselecteerd als beste van hun school. Na afloop 
van de herdenking bij het gemeentehuis is binnen in de hal een expositie te 
bezichtigen. Daarin staan de gedichten, teksten en tekeningen centraal van 
de groepen acht van de Uitgeester basisscholen over het thema Tweede We-
reldoorlog. De expositie in het gemeentehuis is te zien van maandag 1 mei 
tot en met woensdag 10 mei.

Stille tocht
Vanaf 19.40 uur vertrekt op 4 mei de stille tocht vanaf de Dorpskerk aan 
de Castricummerweg naar het oorlogsmonument op het plein voor het ge-
meentehuis. Inwoners in heel Uitgeest – en in het bijzonder langs de rou-
te van kerk naar plein – wordt verzocht vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te 
hangen.
Tijdens de plechtigheid vanaf 19.45 uur bij het oorlogsmonument speelt de 
Uitgeester Harmonie stemmige muziek. Na het blazen van de Taptoe door 
trompettist Cor Duinmaijer en de twee minuten stilte laat de Uitgeester Har-
monie het Wilhelmus klinken. Peter Dicker leest een gedicht voor ter nage-
dachtenis van de drie mannen die in 1944 werden gefusilleerd bij de spoor-
lijn, achter het Kooghuis. Daarna volgt het defilé langs het oorlogsmonu-
ment. Kransen en bloemen worden gelegd door burgemeester Wendy Ver-
kleij, vertegenwoordigers van politieke partijen, maatschappelijke organisa-
ties, brandweer en inwoners. 

Ophaaldata restafval
In week 17 wordt het gft-afval opgehaald: 
Wijk 1, maandag 24 april; wijk 2, dinsdag 25 april; wijk 3, woensdag 
26 april;  wijk 4, vrijdag 28 april (ophalen op Koningsdag vervalt); wijk 
5, vrijdag 28 april. Alle data voor de rest van het jaar zijn te vinden op 
de nieuwe afvalkalender via de gemeentelijke website www.uitgeest.nl 
(huisvuil en afval).

Lekker buiten geweest? Controleer op teken
Het is steeds vaker lekker weer om naar buiten te gaan. Ben je buiten 
geweest? In het bos, park, de tuin of de duinen? Controleer dan even 
of je teken hebt. Heb je kinderen of honden? Vergeet die dan ook niet 
te controleren. Controleer het hele lichaam als je in het groen bent 
geweest. Kijk goed, want teken zijn bijna niet te zien. Maar je kunt er 
wel ziek van worden. 
 
Teken komen voor op veel plaatsen in Nederland. Ze leven in hoog gras en 
struikgewas en lijken op kleine platte spinnetjes. Sommige teken zijn besmet 
met de Lyme-bacterie. Teken kunnen deze bacterie overbrengen en zo de 
ziekte van Lyme veroorzaken. De ziekte van Lyme is meestal goed te behan-
delen met antibiotica.
 
Haal de teek weg
Heb je een tekenbeet? Haal de teek dan zo snel mogelijk weg met een teken-
verwijderaar of een puntig pincet. En noteer even wanneer je bent gebeten.
 
Naar de huisarts
Ga naar de huisarts:
•	Als	er	een	rode	ring	rond	de	beet	ontstaat
•	Als	je	binnen	drie	maanden	griepachtige	klachten,	zenuwpijn	of	
 gewrichtsklachten krijgt. Geef aan dat je gebeten bent door een teek.
•	Heeft	de	teek	meer	dan	24	uur	op	jouw	huid	gezeten?	Bespreek	dan	met	
 de huisarts of behandeling gewenst is. 
 
De app: Tekenbeet
Het RIVM heeft de app ‘Tekenbeet’ gemaakt.  De app is gratis te downloaden in 
de Google Play Store (Android) of de App store. Met deze app kun je (ook bui-
ten, zonder internetverbinding) opzoeken hoe teken eruitzien en wat je moet 
doen om teken correct en snel te verwijderen. 

Overzicht van de herdenking bij het gemeentehuis van vorig jaar 
(foto: gemeente Uitgeest).

Vlaggen met Dodenherdenking
Vanaf 19.40 uur vertrekt donderdagavond 4 mei de stille tocht vanaf de 
Dorpskerk aan de Castricummerweg naar het oorlogsmonument op het 
plein voor het gemeentehuis. Inwoners in heel Uitgeest – en in het bij-
zonder langs de route van kerk naar plein – wordt verzocht vanaf 18.00 
uur de vlag halfstok te hangen.

Gemeentehuis en gemeentewerf gesloten
Op donderdag 27 april 2017 (Koningsdag) en vrijdag 5 mei (Bevrijdings-
dag)  zijn het gemeentehuis van Uitgeest en de gemeentewerf (afvalbreng-
station aan de Molenwerf 27) gesloten. 
De gemeentewerf is anders dan gebruikelijk ook gesloten op zaterdag 6 
mei.
Op donderdag 4 mei is de openingstijd van het gemeentehuis doorlopend 
van 09.00 tot 18.30 uur. De avondopenstelling vervalt in verband met Do-
denherdenking.
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