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Genieten op zonovergoten Watersportdag 
Uitgeest - Een zonovergo-
ten zondag zorgde ervoor 
dat op de Watersportdag 
in Uitgeest de auto’s tot 
ver op de Sluisbuurt ge-
parkeerd stonden. Maar 
ook fietsers wisten de-
ze plek te vinden. Talrij-
ke kraampjes met etens-
waar, kleding en parafer-
nalia sierden de jachtha-
ven. Op de foto met Piet 
Piraat, een palinkje pak-
ken of even de spieren 
losspringen op de tram-
poline, voor iedereen was 
er genoeg te doen.
De plaatselijke hore-
ca deed goede zaken en 
menigeen zal die avond 
naar de aftersun gegre-
pen hebben. (Monique 
Teeling)
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Kijk op Uitgeest

Uitgeest - Ongeveer één 
keer in de drie weken heb ik 
veiligheidsoverleg. Een vas-
te afspraak die ik heb met de 
teamchef van politie, de wijk-
agent en mijn medewerker 
veiligheid.  Allerlei zaken op 
het gebied van veiligheid ko-
men daar in de volle breed-
te aan de orde. Het afgelo-
pen jaar hebben we het veel-
vuldig gehad over het op-
lossen van de jeugdover-
last. Maar ook spreken we 
daar vooraf over verschillen-
de evenementen die we bin-
nen ons dorp hebben. Zoals 
de Open Watersportdag, het 
Cor Groenewegentoernooi 
en de kermis.
De afgelopen keer kwam er 
een zorgelijke ontwikkeling 
aan de orde: de enorme toe-
name van woninginbraken. 
Niet alleen in Uitgeest heb-
ben we hiermee te maken, 
maar in de hele regio. De po-
litie zit er bovenop maar uit-
eindelijk kunnen we dit pro-
bleem het beste aanpakken 
met ieders hulp. Ook uw in-
zet is nodig! 

1. Zorg er altijd voor dat u al-
les afsluit; ook als u even 
kort weg bent. 2. Als u lan-
gere tijd van huis bent, bij-
voorbeeld tijdens de vakan-
tie, vertel het de buren. Zij 
kunnen dan een oogje in 
het zeil houden. 3. Als u on-
raad ruikt: bel de politie op 
112! Alleen dan is het moge-
lijk om een inbreker op he-
terdaad te betrappen. Samen 
kunnen we het tij keren. 

Ik hoop op uw inzet.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Aanpakken

Vol programma bij 
Open Podium De Zwaan
Uitgeest - Het vorige Open Po-
dium ter herdenking aan de op-
richter Marius Langendijk in De 
Zwaan was zeer druk bezocht 
en erg indrukwekkend. Zijn na-
latenschap is nog zeer levend. 
Het programma voor het ko-
mend Open Podium op zater-
dag 27 april is wederom erg vol 
en divers. Schotse en Franse Folk 
muziek, Stand-Up comedy, koor-
zang, akoestisch gitaarspel, ac-
cordeon, alles komt voorbij.
De volgende spelers hebben zich 
aangemeld bij het Open Podium 
om gedurende circa 20 minuten 
te komen optreden.
- Folk van The Lasses: 2 stem-
mige zang en gitaar. The Lasses 

bestaat uit Lass Sophie (zang, 
gitaar, bodhrán). Zij verloor haar 
hart aan de folkmuziek toen ze 
tijdens haar studie in het Schot-
se Edinburgh toevallig in een 
sessie terechtkwam in de be-
roemde folkpub The Royal Oak. 
Niet lang daarna zong en speel-
de ze er zelf. Terug in Nederland 
speelt ze regelmatig in café’s en 
folkclubs met de band Bound for 
the Waves, staat ze op grote fes-
tivals met Tinderbox en treedt ze 
op met The Lasses. Lass Margot 
(zang, gitaar, basgitaar) vormt al 
ruim 12 jaar samen met harpist 
Ed ten Hoedt het duo Sunflower. 
Jarenlang speelden zij hun Ierse 
en Schotse tunes in onder ande-

re Nederland, Duitsland, Scandi-
navië en in Australië. Na vijf cd’s 
doet Sunflower het wat rustiger 
aan waardoor meer tijd is ont-
staan voor nieuwe projecten. Zo 
zingt en speelt Margot tegen-
woordig in sessieverband met 
allerlei muzikanten uit de (Ier-
se) folkscene en maakte ze met 
Eduard Milacic het country/folk-
album ‘Forever Young’. Met haar 
oorspronkelijke aanpak en ge-
voelige stem laat Margot eeu-
wenoude tradionals spreken als-
of ze gisteren geschreven zijn.
- Koor Pur Sangh. Dit koor van 
circa 20 mensen zingen licht 
klassiek, Italiaans, Frans, Engels 
repertoire. Met aanhang bete-
kent deze deelname dat de zaal 
al gezellig vol zal zijn.
- Stand-Up comedy van Yuri Dis-
seldorp. Ter afwisseling en voor 
de lach is het leuk dat dit maal 
ook deze toneelvorm te zien en 
horen is.
- Tout Miel: Franstaling folkmu-
ziek met zang, fluit, viool en gi-
taar.
- Margreet Admiraal op accor-
deon.
- Geanne van Soelen en Laura 
Rustenburg: zang, gitaar, piano.

Kortom er zal ook dit maal zeer 
veel te genieten zijn bij het Open 
Podium in de Zwaan. Het adres 
is Middelweg 5 in Uitgeest. De 
toegang is zoals altijd gratis. De 
aanvang is 20.30 uur. Wie ook 
eens wil optreden kan zich op-
geven door een e-mail te stu-
ren naar openpodiumdezwaan@
gmail.com.

Help …… de bijen
Uitgeest - Afgelopen week heb 
ik in diverse kranten een arti-
kel gelezen over het gratis ver-
strekken van bloemenzaad. Zo-
wel in Heemskerk als Castricum 
wordt dit gedaan om de bijenvol-
ken te helpen overleven. Een ge-
weldig initiatief, dat ik van harte 
ondersteun.
Echter, willen we de bijen echt 
van de onder-
gang redden en 
dit bij de bron 
aanpakken, dan 
is het naar mijn 
mening zinvoller 
om, gelijktijdig 
met het zaai-
en van bloemen, 
massaal de pe-
titie van Green-
peace  www.reddebijen.nl  te on-
dertekenen. In haar rapport  “Bij-
ensterfte, een recept voor hon-
ger”, toont Greenpeace aan dat 
honingbijen en andere insec-
ten verantwoordelijk zijn voor het 
bestuiven van 70 procent van de 
belangrijkste voedselgewassen 
in de wereld.
De grootste reden dat de bijen-
sterfte jaar na jaar toeneemt is 
de productie en het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen in de land-
bouw. Deze bestrijdingsmidde-
len werken op de bijen, maar ook 
op vlinders, als gif en wel duizen-
den keren sterker als het reeds 
lang verboden DDT. Zie voor een 

nadere onderbouwing het artikel 
dat toxicoloog Henk Tennekes  
onlangs schreef in het Noordhol-
lands Dagblad.
De machtige farmaceutische in-
dustrie, bedrijven als Bayer en 
Syngenta, wil, ondanks veel na-
tionale en internationale protes-
ten, van geen wijken weten en 
blijft onder andere zaden voor 

gewassen in-
pregneren met 
zeer giftige bij-
strijdingsmidde-
len. Via die ge-
wassen komt 
het gif bij de 
vlinders en bij-
en terecht, wat 
hun dood tot 
gevolg heeft. 

Dit veroorzaakt uiteindelijk een 
gat in de voedselketen van zowel 
dier als mens.

Om deze levensgevaarlijke ont-
wikkeling te stoppen roep ik een 
ieder die dit leest op, om de pe-
titie van Greenpeace te onder-
tekenen. Alleen door samen te 
werken en massaal onze stem te 
laten horen zijn wij in staat om 
de bijensterfte een halt toe te 
roepen. Door het bundelen van 
krachten worden letterlijk muren 
geslecht.

Een persoonlijk initiatief van
Wim Dudink, Uitgeest

INGEZONDEN

Uitgeest - Vrijdag 26 april gaat 
in de namiddag een 30-tal Uit-
geester kinderen met een aan-
tal begeleiders de reis naar Hon-
garije maken. In het kader van 
de jaarlijkse jeugduitwisseling 
tussen Uitgeesters en Honga-
ren zullen de kinderen Pince-
hely bezoeken.  Pincehely is een 
klein dorp van rond de 4000 in-
woners en ligt  onder het Bala-
tonmeer. De Vereniging Vrien-
den van Pincehely onderhoudt al 

een flink aantal jaren een vriend-
schapsband met deze gemeente. 
Het afgelopen jaar zijn er kinde-
ren uit Hongarije hier geweest in 
Uitgeest.

De kinderen en hun begeleiders 
Theo en Truus van Duin, Theo 
Betjes, Jaap Groen en Jan Vonk 
hopen zaterdag 27 april  rond 
de klok van 12.30 uur  in Pin-
cehely aan te komen. De kinde-
ren en begeleiders worden alle-

maal ondergebracht bij gastge-
zinnen in het dorp. Tijdens het 
verblijf zal er een programma 
zijn voor de kinderen. Zo wordt 
er onder andere een bezoek ge-
bracht aan het Vorosmarty mu-
seum in Pincehely, Vorosmar-
ty is een prominent Hongaarse 
dichter uit de 19de eeuw, gebo-
ren op 1 december 1800 en ge-
storven in Pest op 19 november 
1855. Hij heeft veel drama’s en 
gedichten geschreven, waaron-
der zijn meesterwerk ‘De twee 
buurkastelen’. 

Ook bezoeken ze de stad Szeks-
zard waar ze het spoorwegmu-
seum gaan bezoeken om daar-
na naar een imkerij in Porboly te 
gaan. Ook krijgen de kinderen 
de gelegenheid om hun avon-
tuurlijke kunsten te vertonen, 
want ze gaan een bezoek bren-
gen aan  het survival park Sobri 
Joska Adventure Park, in Kislod.
Aan het einde van deze week 
zullen de Uitgeester kinderen en 
de gastgezinnen traditioneel af-
sluiten met een afscheidsavond, 
waarbij over en weer een aantal 
plichtplegingen zullen worden 
gedaan, om daarna helemaal 
los te gaan en een fantastische 
week te kunnen afsluiten met de 
gastgezinnen.

De dag daarna, donderdag 2 
mei, wordt de terugreis gemaakt 
om dan na 18 uur bussen, weer 
op vrijdagochtend 3 mei in Uit-
geest aan te komen. 

Jeugd uit Uitgeest naar 
Pincehely in Hongarije
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Mary Zoo zingt folk-
rock in Oude Theehuys

Castricum - Mary Zoo is de ar-
tiestennaam van de van oor-
sprong Zwitserse Christine Zuf-
ferey. In Boston-USA maakte ze 
deel uit van de vrouwen-rock-
band ZIAF. Inmiddels tourt ze 
al vele maanden in Europa met 
haar folk-rock solotour. Zater-
dag 27 april treedt ze voor de 
tweede keer op in Het Oude 
Theehuys. Deels Edith Piaf, deels 
de folkliedjes van Mary Zoo en 
daarbij begeleidt ze zichzelf op 
de gitaar. Iedereen is welkom, 
toegang is vrij. Het optreden is 
van 14.00 tot 16.00 uur. 

Jazz in Bakkum sluit seizoen 
af met Marielle, Jos en trio

Bakkum - Zondag 28 april be-
gint rond 16.00 uur de laatste 
editie van Jazz in Bakkum van 
dit seizoen. Jazzzangeres Mari-
elle Koeman en pianist Jos van 
Beest met zijn gelijknamige trio 
treden op in Hotel Borst. Ook dit 
seizoen passeerden weer vele 
muzikale toppers de revue. Voor 
Marielle en Jos komt speciaal de 
in Frankrijk woonachtige bassist 
Evert J. Woud over. Ook zijn als 
extra gastsolisten, gitarist Tim 
Langedijk en saxofonist/fluitist 
Fred Berkemeijer speciaal uitge-

65e Artiekade volop 
design, antiek en kunst

Heiloo - Op 27, 28 en 29 april  
wordt de Artiekade gehouden 
en dit keer is het de 65ste edi-
tie. Naast figuratieve, realisti-
sche, hedendaagse en klassieke 
kunst, treft de bezoeker er an-
tiek aan. 
Ook gouaches, aquarellen en te-
keningen, glaswerken, gevari-
eerde keramische reliëfs, papier-
kunst en aparte sieraden in di-
verse stijlen en materialen wor-
den gepresenteerd. En heden-
daagse kunstfotografie over ver-
vreemding van voedsel. Ver-
der vindt men hier informatie 

over restauratie en reparatie van 
kunst en antiek. Iedere betalen-
de bezoeker ontvangt een Pa-
let Kunstmagazine. Op zaterdag 
is er een gratis taxatie van mun-
ten, postzegels en waardepapie-
ren. Johan van Bennekom, ar-
rangeur, neemt deel met plan-
tarrangementen in de zalen en in 
zijn eigen stand. Entree 8,00/6,00 
euro, jongeren tot 18 jaar onder 
begeleiding gratis. Zaterdag is 
de beurs open van 14.00 tot 17.00 
uur, zondag en maandag van 
11.00 tot 17.00 uur. Het adres is 
Kennemerstraatweg 425, Heiloo. 

nodigd om het geheel muzikaal 
extra luister bij te zetten.
Marielle legt lyriek, warmte en 
diepte op de juiste plaats in haar 
muziek. Haar voorkeur gaat uit 
naar het ‘easy listening genre’ en 
zij stelt haar repertoire samen, 
op basis van louter mooie songs. 
Opvallend hierbij is ook haar di-
versiteit in talen. Inmiddels heeft 
zij vierl albums op haar naam 
staan die zijn uitgebracht door 
de Japanse platenmaatschap-
pij Atelier Sawano. Haar recent-
ste album ‘Love Bossa’ is in 2012 
in Japan groots gepresenteerd 
en met lovende kritieken ontvan-
gen. Samen met pianist Jos van 
Beest geniet zij grote populariteit 
in het land van de rijzende zon.
Het nieuwe jazzseizoen, de 25e 
jaargang van Jazz in Bakkum  
begint op 29 september. 

Corso eten en drinken 
opent vrijdag de deur!

Castricum - In het voormalige 
pand van Pincho aan de Dorps-
straat 66a zal Corso eten en drin-
ken haar deuren openen op vrij-
dag 26 april. 
Zoals de naam al doet vermoe-
den wordt het restaurant meer 
betrokken met de Corso Bios-
coop, twee panden verderop. Zo 
zullen de openingstijden meer 
aansluiten bij de aanvangstijden 

van de film. Ook is er een leuke 
combi te bestellen; een hoofd-
menu naar keuze inclusief een 
bioscoopkaartje voor 24,50 euro. 
Tijdens de openingsweken van 
26 april tot en met 11 mei eet 
een kind gratis mee bij elke vol-
wassene die een hoofdmenu be-
steld. De kinderen kunnen even-
tueel lekker spelen in de nieuwe 
speelhoek.

Iron Man deel 3 in 3D
In Marvel’s Iron man 3 staat de 
briljante technicus Tony Stark/
Iron man tegenover een vijand 
met grenzeloze macht. Wanneer 
Stark erachter komt dat zijn per-
soonlijke wereld is vernietigd, 
begint hij aan een heldhaftige 
reis op zoek naar degenen die er 
verantwoordelijk voor zijn. Deze 
reis zal ook een grote test voor 
hem zijn. Met zijn rug tegen de 

muur moet hij proberen te over-
leven door gebruik te maken van 
zijn eigen techniek en te reke-
nen op zijn creativiteit en instinct 
om zijn naasten te kunnen be-
schermen. Tijdens zijn reis ont-
dekt Stark het antwoord op een 
vraag, een vraag die hem al een 
tijdje achterna zit: maakt de man 
zijn harnas of maakt het harnas 
de man?

Pia vindt het heerlijk om in haar 
boomhut te zitten. Maar zij is 
blijkbaar niet de enige die zich 
daar graag verstopt: op een dag 
vindt ze er ineens een raar wit 
wezentje. Een spannende ont-
dekking natuurlijk. Want wat 
voor dier is dit in vredesnaam? 
Geen hond en ook geen aap. 

Yeti Yoko en Pia Nee, het is een kleine witte ye-
ti uit de Himalaya. Hij heet Yo-
ko en heeft magische krachten! 
Pia heeft nog geen idee dat deze 
ontmoeting haar leven helemaal 
op zijn kop zal zetten. Ze ver-
stopt Yoko in de diepvries, want 
ze wil niet dat haar moeder, haar 
nieuwsgierige zusje Marcella en 
haar beste vriend Lukas hem 
zien. Yoko is háár geheim. 

Castricum - Op vrijdag 26 april 
is er een ‘gypsy night’ met dj Al-
hazred en dj Sheherasjakie in De 
Bakkerij. Aanvang 21.00 uur, en-
tree is gratis. Op 27 april gaat 
De Bakkerij vanaf 21.00 uur te-
rug naar het begin van de-

Gypsy night en oude hits
ze eeuw. Limp Bizkit, Disturbed, 
Linkin Park, Korn, Papa Roach; 
Het Break Stuff dj-team haalt al-
le cd’tjes van zolder en schotelt 
het publiek alle oude hits voor. 
De Bakkerij is te vinden op de 
Dorpsstraat 30.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.15 uur  
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.15 uur 

zondag 16.00 & 20.15 uur  
maandag & woensdag 20.15 uur  

Iron Man 3 - 3D
donderdag 20.15 uur  

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 21.15 uur 

zondag, maandag & woensdag 20.15 uur  
Daglicht

zaterdag 18.30 uur 
Valentino

vrijdag  21.15 uur 
Silver Linings Playbook

zaterdag, zondag, maandag 
& woensdag 16.00 uur 

Yoko
zaterdag 16.00 uur 
zondag  13.30 uur 

maandag & woensdag 13.30 & 16.00 uur
De Croods - 3D

zondag, maandag & woensdag 13.30 uur 
Prinses Lillifee

Dinsdag 30 april is Corso Bioscoop 
gesloten i.v.m. Koninginnedag

Programma 25 april t/m 1 mei 2013

Limmen - Van 15 tot en met 21 
september is de achtste editie 
van Duchenne Heroes; een fiets-
tocht van 700 kilometer met als 
doel: geld inzamelen voor kinde-
ren met de slopende spierziekte 
Duchenne. Margret Weijers, re-
gister vinoloog van de wijnaca-
demie en wijn-spijsspecialis-
te, organiseert zaterdag 4 mei 
een wijnproeverij bij Smaakver-
maak om de ‘Duchenne Heroes’ 
Patrick van Duin, Carel Kuij-
per en Menno Schut te sponso-
ren. Er worden wijnen geproefd 
uit de landen waar de ‘heroes’ 
doorheen fietsen en ook wordt 
de proeverij begeleid met hap-
jes. Voor meer informatie: www.
smaakvermaak.nl. Opgeven kan 
via: info@smaakvermaak.nl. 

Wijnproeverij 

Castricum - Op 4 mei van 10.00 
tot 15.00 uur wordt in samen-
werking met Groei en Bloei een 
Groenbeurs gehouden in de Tuin 
van Kapitein Rommel. De beurs 
biedt een gelegenheid om plan-
ten en stekken te ruilen en om 
plantjes of kruiden aan te schaf-
fen. De IJsvogelwerkgroep is 
aanwezig op de beurs en ook 
enkele leden van de ‘permatui-
nen’ van Transition Town Castri-
cum zijn uitgenodigd. De entree 
is gratis.

Groenbeurs
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Nieuwe basiscursussen 
bij Perspectief

Castricum – Bij Perspectief, 
de vereniging voor beelden-
de vormgeving, starten binnen-
kort twee nieuwe basiscursus-
sen. Voor zowel leden als niet-le-
den geeft Afke Spaargaren vanaf 
10 mei op zes vrijdagmiddagen 
de cursus ‘Gemengde teken- en 
schildertechnieken’ waarin ver-
schillende materialen naast of 
door elkaar gebruikt worden zo-
als bijvoorbeeld acrylverf met 
zachte pastels of aquarelverf met 
watervaste inkt. In elke les staat 
een ander thema en ander mate-
riaal centraal.

Eveneens op 10 mei start Piet 
Vos een basiscursus beeldhou-
wen waar met verschillende ma-
terialen en hun bijbehorende ge-
reedschappen gewerkt wordt. 
Een presentatie van realistische 
en abstracte kunst kan hierbij tot 
ondersteuning zijn.
Deze cursussen worden gehou-
den in het atelier van Perspec-
tief, van Oldenbarneveldweg 37 
te Castricum. Aanmelden bij Jo-
anne Vetter, tel. 0251-655183 of 
joanne_vetter@hotmail.com.
Meer informatie is te vinden op 
www.perspectiefcastricum.nl.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
10-04-2013: Dylano Johannes 
Theodorus, zoon van E.T.P.E. 
Druijven en L. Lowijs, geboren te 
Castricum. 10-04-2013: Lucius 
Nino, zoon van M. Kruse en M.N. 
van der Wilt, geboren te Alkmaar. 
10-04-2013: D’Shawnee Phale-
ria Luciana, dochter van D. Wit-
te, geboren te Amsterdam. 14-
04-2013: Eefje Johanna Wilhel-
mina, dochter van C.H. Franken 
en J.N. Schuijt, geboren te Alk-
maar. 16-04-2013: Anna, dochter 
van S.M.J. Weel en A. Meijer, ge-
boren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
12-04-2013: Anniek Maria, 
dochter van E.A. Vosse en C.A. 
Kaptein, geboren te Castricum. 
13-04-2013: Bernardus Aniceto, 
zoon van M.A. Bernardos Anice-
to en W.A. Krom, geboren te Be-
verwijk.
Wonende te Bakkum:
14-04-2013: Abel Josje, dochter 
van S.G.L. Timmer en F.F. Okker, 
geboren te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
12-04-2013: Kayleigh, doch-
ter van F.E.H.J. van der Wal en 
M.P.D. van Dijk, geboren te Alk-
maar.
 
Aangifte  huwelijken  en  part-
nerschapsregistraties:
12-04-2013: de Haan, Jelle W. en 
Stevelmans, Carolina M. beiden 
wonende te Castricum. 16-04-
2013: Koster, Michael en Elzinga, 
Froukje, beiden wonende te Lim-

men. 17-04-2013: van den Oute-
naar, Petrus, wonende te Heems-
kerk en Selhorst, Rebecca J.Y., 
wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
12-04-2013: le Mair, Marco F. en 
Lute, Suzanne J.M., beiden wo-
nende te Zaandam. 12-04-2013: 
Sijmons, Jorrit A.N. en Zand-
voort, Maria J., beiden wonen-
de te Alkmaar. 16-04-2013: Glo-
rie, Rick R.C. en Emmerig, Esther, 
beiden wonende te Limmen.
 
Overleden:
Wonende te Limmen:
12-04-2013: Dirkson, Johannes 
G., oud 86 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met E.C.M. Mok. 
12-04-2013: van Hees, Antonius 
J., oud 77 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met C.J.M. Winter.
Wonende te Castricum:
12-04-2013: Opdam, Bernardus 
F., oud 85 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met J. Verbrugh. 
13-04-2013: Molleman, Bernard, 
oud 78 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd met A.A.M. Groen-
land. 15-04-2013: Sikkenk, Jo-
han, oud 80 jaar, overleden te 
Heemskerk, gehuwd met H.J. 
Stokman.
Wonende te Heiloo:
11-04-2013: Watsing, Jan P., oud 
52 jaar, overleden te Limmen.
Wonende te Beverwijk:
10-04-2013: Vroonhof, Petrus W., 
oud 89 jaar, overleden te Lim-
men.

Castricum - De werkgroep 
Oud-Castricum heeft vorig jaar 
actie gevoerd om geld bij elkaar 
te krijgen voor de restauratie van 
het grafmonument van dr. J.W. 
Jacobi, zoals dat nog aanwe-
zig is op de begraafplaats van 
Duin en Bosch. Dankzij de me-
dewerking van diverse fondsen, 
van donateurs en inwoners van 
Castricum is het benodigde be-
drag beschikbaar gekomen. De 
firma Haker is na de vorstperio-
de met de restauratie begonnen. 
Het werk zal mogelijk nog eni-

ge maanden in beslag nemen. 
Dr. Jacobi kreeg in het begin van 
de vorige eeuw opdracht een 
plan te ontwerpen voor de bouw 
van een ‘krankzinnigengesticht’ 
in Castricum. Samen met de ar-
chitect Poggenbeek wist hij het 
plan gestalte te geven en Jacobi 
werd de eerste geneesheer-di-
recteur. Door de komst van Duin 
en Bosch in 1909 veranderde er 
veel in Castricum; er kwam nieu-
we werkgelegenheid, de wo-
ningbouw kreeg een impuls, net 
als het verenigingsleven.  

Stichting Samen Spelen 
Akersloot - Sinds 1997 heeft 
de Stichting Samen Spelen uit 
Akersloot veel activiteiten ont-
wikkeld om kinderen in zieken-
huizen en instellingen een leu-
ke dag te bezorgen. Deze orga-
nisatie, die is ontstaan uit een 
initiatief van Akersloter Siem 
Schoon, is samengesteld uit 
amateur acteurs/actrices uit de 
hele regio. De stichting heeft in-
middels een naam opgebouwd 
en treedt met interactieve kin-
derspelen op door het hele land. 
Met veel plezier spelen ze afwis-
selend verschillende sprookjes-, 

piraten- en muziekspelen. Naast 
het spelen voor kinderen spelen 
ze ook voor mensen met een ver-
standelijke beperking. Het grote 
voordeel is dat de spelers niet 
wekelijks vast zitten aan een re-
petitieavond en dat ze zelf aan 
kunnen geven wanneer ze  mee 
kunnen doen.
Als het spelen bij de stichting 
Samen Spelen aanspreekt of als 
men de stichting op een ande-
re manier wil ondersteunen, kan 
contact opgenomen worden met 
Siem Schoon, info@stichtingsa-
menspelen.nl of tel. 317432. 

Verkeersmaatjes voor veiligheid 
op de Oude Haarlemmerweg

Castricum - Het autoverkeer op 
de Oude Haarlemmerweg mag 
wel wat rustiger. Dat bleek uit 
gesprekken met bewoners toen 
de straat openging voor nieuwe 
riolering. Wethouder Bert Me-
ijer heeft daarom dinsdag aan 
een van de bewoners, de heer 
Beentjes, twee ‘verkeersmaatjes’ 
uitgereikt die de bewoners zelf 
gaan beheren.
Een verkeersmaatje is een gele 
pop met een oranje vlag en het 
opschrift ‘Slow!’ De pop roept 
automobilisten zo op hun snel-
heid aan te passen en het voor-
al voor spelende kinderen veili-
ger te maken. 

De werkzaamheden op de Ou-
de Haarlemmerweg boden een 
goede gelegenheid met bewo-
ners in gesprek te gaan over mo-
gelijke wensen voor aanpassin-
gen aan de weg. 
De bewoners gaven aan dat 
vooral de snelheid van auto’s als 
probleem gezien wordt. 

Er zijn enkele aanpassingen ge-
daan, met name van de parkeer-
vakken. Verder heeft de gemeen-
te twee Verkeersmaatjes aange-
schaft. De bewoners zelf dragen 
er zorg voor dat de poppen wor-
den geplaatst en ’s avonds weer 
worden weggehaald.
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Nieuwe cardio fitnessapparaten bij Sport4Me
Trainen met een personal coach bij 
Sport4Me voor 2,35 euro per week!
Castricum - Op tv zijn ze regel-
matig te zien; mensen die wer-
ken aan hun conditie onder be-
geleiding van een personal 
coach. Sport4Me op het Raad-
huisplein maakt dit nu voor ie-
dereen toegankelijk voor slechts 
2,35 euro per week extra boven-
op het lidmaatschap van deze 
veelzijdige sportschool. De per-
sonal coach biedt net dat beetje 
extra om de doelstellingen te be-
reiken of zelfs de lat nog hoger 
te kunnen leggen!
Eigenaar Moh Massaal is zo’n 
ondernemer die voortdurend op 
zoek is naar verbeteringen. Hij 
bedenkt steeds weer nieuwe ac-
ties om zoveel mogelijk men-
sen kennis te laten maken met 
de voordelen die Sport4Me biedt 
en zorgt dat alle apparatuur al-
tijd up to date is. ,,Kort geleden 
zijn er nieuwe cardio fitnessap-

paraten geleverd, waar we heel 
blij mee zijn”, vertelt hij enthou-
siast. ,,Wij bieden, de beste en 
meest gebruiksvriendelijke fit-
nessapparatuur van het topmerk 
Star Trac.” En er is nog meer 
goed nieuws te melden. ,,Met 
een dagpas kan iedereen een 
dag lang gratis komen trainen 
bij Sport4Me. Een van onze me-
dewerkers staat klaar voor een 
goede begeleiding. Wie daarna 
bij ons komt fitnessen kan dat 
onbeperkt doen voor 4,25 euro 
per week.”
Fitnesscentrum Sport4Me in 
Castricum biedt alle mogelijkhe-
den om aan het figuur, de con-
ditie, kracht en uithoudingsver-
mogen te werken. Er zijn fietsen, 
loopbanden, ligfietsen, step-
pers, roeiers, crosstrainers en 
de vibrogym trilplaat. Daarnaast 
is er een spinningzaal, waar 

men ieder uur van de dag deel 
kan nemen aan de virtual spin-
ninglessen. Kickboksen als fit-
ness wordt bij Sport4Me gege-
ven door de bekende trainer Ga-
lid Aajoud. Dagelijks is er een 
buikspierkwartier, er is een zon-
nebank, er staan groepslessen 
zumba en bodypump op het pro-
gramma.
Sport4Me heeft bovendien de 
openingstijden verruimd. ,,We 
zijn nu extra lang open in het 
weekend; van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag tot en met vrijdag zijn 
we geopend van 9.00 tot 22.00 
uur, dus nu staan we 81 uur per 
week voor iedereen klaar.” Wie 
zich nu aanmeldt ontvangt vijftig 
procent korting op het inschrijf-
geld én een sporttas ter waarde 
van 39,00 euro, zolang de voor-
raad strekt. Kijk voor uitgebreide 
informatie op www.sport4me.nl.

Melk van koeien die grazen op weilanden Castricum

Nieuwe ijssalon Roset met 
ambachtelijk gedraaid ijs

Castricum - Waar jarenlang 
menig herenhoofd door kap-
per Quax onderhanden is geno-
men heeft Martin Langeveld van 
patisserie Roset het pand op de 
Burgemeester Mooijstraat rigou-
reus verbouwd tot een premium 
ijssalon. En premium staat voor 
superieur! 
Een prachtige lichte vloer met di-
to tegels aan de wanden maken 
de glacerie tot het pronkstuk van 
de Roset. ,,Het moest wel”, ver-
telt  Martin. ,,Bij het bereiden van 
premium ijs moet je de hoogst 
mogelijke hygiëne betrachten.” 
Bij de Roset ligt de lat hoog, al-
leen de beste verse ingrediënten 

mogen door de patissiers en ijs-
bereiders worden gebruikt. ,,De 
volle melk halen we ’s morgens 
op bij de boer, ja, echte verse 
melk van de Castricumse koei-
en. ,,Hiermee draait Jeroen het 
schepijs en de melk wordt ge-
bruikt voor het softijs dat we ver-
kopen.” De Roset verkoopt nu 
ook milkshakes en de slush pu-
pies. ,,Mixen komen mijn tent 
niet in”, gruwt Martin. ,,Dat de 
industrie onze smaak bepaalt 
kan echt niet meer. Onze klan-
ten weten dat te waarderen. Ook 
de collega’s uit andere steden en 
dorpen bezoeken ons regelmatig 
om te kijken hoe wij werken. De 

Roset heeft niet voor niets twee 
sterren behaald en daar zijn we 
trots op.” Enig idee hoe premium 
ijs wordt gemaakt? Bij De Ro-
set kan men het ‘live’ meema-
ken. Nadat patissier Jeroen Ko-
ning cum laude was geslaagd bij 
het Horizon College heeft hij zich 
gestort op ijsbereiding. ,,Geluk-
kig is Martin een patroon die de 
ontwikkeling van jonge mensen 
ondersteunt. Ik had de kans om 
het onderdeel ijs in ons bedrijf 
verder te ontwikkelen. Na een 
studiereis naar Italië had ik het 
ijsvirus helemaal in mijn genen 
zitten. Omdat de productieruimte 
voor onze klanten duidelijk zicht-

Jeroen Koning trakteert de kinderen van Martin en Carmen Langeveld, 
Luc en Ivana, op een ijsje en een glas slush pupie.

baar is demonstreer ik graag hoe 
je ijs bereidt.” ,,Dit is echt een 
voorbeeld van onze kracht” ver-
volgt Martin. ,,Niet via de achter-
deur van alles aangeleverd krij-
gen, maar onze eigen productie 
duidelijk zichtbaar via de voor-

deur. Daar geloof ik in. En na-
tuurlijk maken we ook het pre-
mium ijs voor De Roset in Gees-
terduin.” Twee bollen ijs kosten 
als openingsaanbieding slechts 
een euro en die prijs wordt ook 
berekend voor het soft ijs.. 

Burgemeester heropent vernieuwd 
uitvaartcentrum Onderlangs

Castricum - Zaterdag 20 april 
heeft urgermeester Mans het 
vernieuwde uitvaartcentrum 
op begraafplaats Onderlangs  
heropend. Uitvaartverzorging 
IJmond is al decennia lang actief 
in de regio Castricum. “De be-
hoefte om het afscheid echt per-
soonlijk te maken groeit”, vertelt 
uitvaartverzorgster Nicole Poel, 
zelf geboren en getogen in Cas-
tricum. “Daar hoort ook een ei-
gentijds uitvaartcentrum bij dat 
voldoet aan de wensen van na-
bestaanden. Zo is er meer licht 
in de ruimtes gebracht, die op-

nieuw zijn ingericht.” Ook heeft 
het uitvaartcentrum een waaks-
uite gekregen. Nabestaanden 
krijgen een eigen sleutel en kun-
nen zo 24 uur per dag in een hui-
selijke sfeer bij hun dierbare zijn. 
De heropening werd gevolgd 
door een open dag en er wa-
ren tal van activiteiten. Diverse 
demonstraties gaven een kijkje 
achter de schermen: hoe wordt 
een graf eigenijk gegraven, hoe 
creëer je een rouwboemstuk en 
kan een van asverstrooiing ook 
een herdenkingsmoment zijn?  
In verschillende lezingen vertel-

len de notaris, uitvaartleider en 
ritueelbegeleider meer over de 
zakelijke en emotionele kant van 
het afscheid. Daarnaast konden 
bezoekers een compleet ver-
zorgde grafaankleding winnen, 
die tijdens de open dag door de 
notaris is verloot. 
Samenwerking met de gemeente
Uitvaartverzorging IJmond werkt 
als vele jaren goed samen met 
de ambtenaren van de ge-
meente. Miel van der Velde en 
Theo Borst zijn geen onbeken-
den.  Directeur Matthijs de Gee 
van ‘IJmond’  gaf aan dat zijn or-

ganisatie haar maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid hoog in 
het vaandel heeft door te werken 
zonder winstoogmerk en door 
te voeren van het Keurmerk Uit-
vaartzorg.   
Vanaf de opening gaat Uitvaart-
verzorging IJmond verder onder 
de nieuwe naam ‘Assocatie Uit-
vaartverzorging’. “Die naam is ei-
genlijk allesbehalve nieuw”, lacht 
Nicole. “Beide organisaties be-
staan al ruim zeventig jaar en 
zijn onderdeel van de Noordhol-
landse Coöperatie. De naam As-
sociatie Uitvaartverzorging von-
den we beter bij de regio Castri-
cum passen. Vanuit Onderlangs 
combineren we onze vakhisto-
rie aan een vriendelijke bege-
leiding met moderne faciliteiten. 
Vertrouwd dichtbij”, aldus Nicole.

Uitvaartverzorgster Nicole Poel. 

Twee koren, twee concerten
Castricum - Het Castricumse koor Vokaal Kabaal en het Engelse 
koor Woven Chords hebben de handen ineengeslagen. Na een suc-
cesvol bezoek van Vokaal Kabaal aan Woven Chords in de Engelse 
plaats Stamford in oktober, is het nu de beurt aan Woven Chords om 
af te reizen naar Castricum.

Al 24 jaar is Vokaal Kabaal actief onder leiding van dirigent Rolien Ei-
kelenboom. Het koor heeft ruim zestig leden en wordt muzikaal be-
geleid door een eigen combo. Het repertoire is zeer divers en varieert 
van jazz, close harmony tot popmuziek. Woven Chords vult dit aan 
met wereldmuziek. De afgelopen maanden is er door beide koren 
hard gewerkt aan een nieuw repertoire. Tijdens het uitwisselings-
weekend in Nederland verzorgen de koren twee gezamenlijke con-
certen in Castricum. De concerten zijn donderdag 30 mei om 20.15 
uur in de hervormde kerk, Kerkpad 1 en zaterdag 1 juni om 20.15 uur 
in de aula van Jac. P. Thijsse college, De Bloemen 65.
Kaarten zijn verkrijgbaar via 06-29010545. 
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Fileleed
Er is iets vreselijks gebeurd. Ik stond onlangs in de file. Het was in Cas-
tricum voor het spoor, overgang Beverwijkerstraatweg. Er stonden wel 
acht auto’s voor me. Het leed was niet te overzien. Ik kwam anderhalve 
minuut te laat op mijn afspraak. Later die dag, het was inmiddels mid-
dag, ging ik op weg terug naar huis. Zou ik dezelfde route nemen? Deed 
ik daar verstandig aan? Ik besloot het er op te wagen. Gelukkig kon ik 
doorrijden. De file ging aan mij voorbij. Later die week was het wederom 
mis, nu stond ik op de terugweg in de file. Ik telde ditmaal 12 auto’s. Mijn 
vertraging was, tenenkrommend, wederom anderhalve minuut. Zoals u 
kunt begrijpen; dit kan zo niet langer. Daarom zeg ik: weg met de file! 
Politiek doe hier wat aan, geeft niet wat het kost. Dit probleem is mij 
tientallen miljoenen waard. Denk hierbij vooral ook aan de vooruitgang 
die we als gemeente boeken en vooral aan de geschiedenisboekjes, 
want daar komt u in te staan. U, gemeenteraadsleden als oplossers van 
het leed dat file heet. Red Castricum van de ondergang….
Bertus Admiraal. 

,,Jullie doen alles zo precies op tijd!”

Rocio (17) uit Chili 
vindt thuis in Castricum
Castricum - Terwijl de zestien-
jarige Morris elf maanden in de 
buurt van Ohio in de Verenig-
de Staten verblijft en zijn oudere 
zus Jade in Costa Rica zwerfdie-
ren opvangt, is Rocio Valenzue-
la (17) uit Chili aan tafel gescho-
ven bij de familie Rohof. Morris 
en Rocio zijn uitwisselingstuden-
ten die via Youth for Understan-
ding (YFU) de kans krijgen een 
andere cultuur te leren kennen. 

Rocio spreekt en begrijpt de Ne-
derlandse taal, maar er zijn soms 
nog wat misverstanden. ,,Toen 
ik haar vroeg of ze een donke-
re foto met daarop een kop war-
me chocolademelk met de flits 
genomen had, antwoordde ze: 
nee, met slagroom”, vertelt moe-
der Yvonne lachend. ,,Morris wil 
in Amerika blijven, Rocio wil niet 
meer terug naar Chili. Ze hebben 
het allebei naar hun zin. Morris 
verblijft in dorp en wordt rond-
gereden in een auto door zijn tij-
delijke zusje van zestien jaar. Hij 
zegt wel dat hij zijn fiets ontzet-
tend mist.” En dat fietsen vindt 
Rocio nu eigenlijk weer heel 
raar. ,,Toen ik hier aankwam viel 
mij het grote verschil met mijn 
eigen land meteen op. Echt zo 
van, nu ben ik echt in een heel 
ander land.” Rocio bezoekt het 
Jac. P. Thijsse College en vertelt 
dat er geen grote verschillen zijn 
in het onderwijs. ,,Bij ons zijn de 
klassen alleen veel groter en wij 
werken niet met agenda’s. Jul-
lie doen alles zo precies op tijd!” 
Jongens in Chili zijn wat bruta-
ler en stoerder en dat vindt Ro-
cio stiekem toch wel leuker. On-

dertussen is dit vrolijke meisje 
compleet ingeburgerd. In haar 
vrije tijd heeft ze altijd wel iets 
om handen. Ze danst fanatiek bij 
dansschool Mariz, heeft voor het 
eerst in haar leven geskied en 
sneeuwballen gegooid, gaat op 
stap met vriendinnen, maakt al-
lerlei uitstapjes met de familie en 
er hangt een schilderij in de ge-
zellige huiskamer van het gezin 
dat door Rocio is gemaakt. ,,Mijn 
vader is docent kunstschilderen 
en mijn moeder docent Engels. 
Ik weet niet wat ik wil worden, 
maar ik ga wel naar de univer-
siteit. Tegelijk wil ik graag heel 
veel van de wereld zien.” En Ro-
cio fietst, naar school, naar het 
strand en naar vriendinnen als-
of ze nooit anders heeft gedaan. 
,,Mijn vader heeft nu voor zijn 
verjaardag een fiets gekregen, 
een fiets! Niemand fietst in Chili”, 
vertelt het meisje lachend.

Rocio én Morris moesten wel 
wennen aan het eten in het nieu-
we land. Yvonne: ,,Eerst werd er 
uitgebreid gekookt in het gezin 
waar Morris verblijft, maar nu is 
het vooral fast food. Laatst stuur-
de hij ons een foto van een ap-
pel als bijzonderheid. Rocio heeft 
meer moeite met maaltijden als 
stamppot of groenten, aardap-
pelen en vlees. Voor haar heb-
ben we altijd citroenen in huis 
die ze over haar eten uitperst en 
af en toe zorgt Rocio voor Chi-
leense gerechten op tafel.”
Gert-Jan Bremer uit Castricum 
is districtvertegenwoordiger van 
YFU. “Mijn dochter was in Noor-
wegen als uitwisselingscholier. 

Nu begeleid ik scholieren en 
studenten hier uit de buurt die 
naar het buitenland vertrekken 
en scholieren die hier komen in 
een gastgezin.” Een paar hon-
derd meter verwijderd van de fa-
milie Rohof, maakt Maud Kre-
mers zich op voor een reis naar 
de Verenigde Staten. De familie 
Kremers had al eerder twee keer 
elf maanden lang jonge studen-
ten in huis. Volgend jaar komt 
er een Pools meisje bij het ge-
zin wonen. Gert-Jan: ,,Leven 
met een uitwisselingsstudent 
in huis betekent vaak het begin 
van een intense vriendschap. De 
student groeit in vele opzichten, 
maar ook het gastgezin wordt 
rijker door het intensieve con-
tact met een andere cultuur en 
andere gewoonten.” Rocio is in 
een warm nest terecht gekomen. 
Haar gastvader Alex kust niet al-
leen zijn vrouw en jongste doch-
ter Amber ter begroeting; ook 
Rocio krijgt een kus. ,,Bij mij is 
het vooral de verbazing die een 
rol speelt”, zegt hij. ,,Telkens weer 
verrast Rocio ons met dingen die 
zo anders zijn.”

Dit jaar komen weer vele studen-
ten naar Nederland afkomstig uit 
alle landen van de wereld waar 
nog een gastgezin voor wordt 
gezocht. Meer informatie over 
de non-profit organisatie is te 
vinden op www.yfu.nl. Wie zich 
aan wil melden als gastgezin of 
daar meer informatie over wil in-
winnen, kan terecht bij Gert-Jan 
Bremer, tel.: 0251-820925 of 06-
26963048, mailen kan naar yfu@
ziggo.nl. 

Nieuwe lijstenmakerij 
en galerie in Uitgeest

Uitgeest - In IJmuiden en om-
streken is Yvonne Lootsma geen 
onbekende. Jarenlang had ze 
haar Art Frame & Postershop 
op Plein 1945. Enkele jaren ge-
leden besloot Yvonne haar ge-
luk te beproeven in Frankrijk, 
maar er kwam een kink in de ka-
bel en, zoals ze zelf zegt: ,,Het 
bloed kruipt toch waar het niet 
gaan kan, ik miste mijn zaak en 
vooral mijn klanten toch teveel.”  
Toen fotograaf Kick Boomgaard 
zijn zaak besloot te stoppen op 
de Middelweg in Uitgeest was 
dit voor Yvonne Lootsma een uit-
gelezen kans om weer te starten. 
Volgende week openen de deu-
ren van AFP Uitgeest. Men vindt 
bij AFP een heel ruime keu-
ze aan lijsten, alles uiteraard op 
maat gemaakt. Passe-partouts 
worden op maat gesneden en 
zijn vaak klaar terwijl men wacht.
Yvonne: ,,Schilderijen, etsen en 
grafiek maken wij schoon en 
kunnen wij zo nodig restaure-
ren. Wij leveren ook weer diver-
sen soorten glas. In de afgelopen 
27 jaar heb ik heel veel ervaring 
opgedaan in het inlijsten van al-
lerlei objecten, of dat nu gewoon 
een foto is, maar ook een voet-
balshirt, kinderschoenen of bij-
voorbeeld de drumsticks van een 
bekende popartiest.’’
AFP Uitgeest beschikt over een 
ruime sortering aan kunst dat 
beschikbaar is om te huren of 
voor te sparen, zowel online als 
in de winkel. Yvonne: ‘‘We ope-

nen met nieuw werk van twee 
oude bekende kunstenaars. Erik 
Loman maakt kleurrijke acryl-
schilderijen met heldere con-
trasten, duidelijk vormgegeven 
met vaart en trefzekere hand. Al-
le herkenbaar door hun driedi-
mensionale karakter. Eus staat 
voor Erlinde Ufkes Stephanus 
en zij schildert dieren. Leven-
dige en behoorlijk aanwezige 
schilderijen. De derde kunste-
naar is Herbert Immer Willems, 
hij maakt romantisch realistisch 
werk waarbij hij het romantische 
vervormt en versobert.’’
Tevens exposeren twee kunste-
naars met objecten in de win-
kel. Ivonne Moorlag maakt fan-
tasierijke toeterbeesten en kant-
vogels en Ria Lankhorst maakt 
figuren van textiel wat met een 
verharder tot een harde substan-
tie wordt gemaakt. Yvonne: ,,De 
bedoeling is dat we een aan-
tal maal per jaar zullen wisselen 
van kunstenaars en een nieu-
we expositie zullen samenstel-
len.’’ Voor de voorwaarden van 
de kunstuitleen, waardoor kunst 
betaalbaar en voor iedereen be-
reikbaar wordt, kunnen belang-
stellenden zich vrijblijvend laten 
voorlichten.
AFP Uitgeest, galerie en lijsten-
makerij, Middelweg 81 B in Uit-
geest, 0251-750666, www.afp-
kunstuitleen.nl. Openingstijden 
dinsdag tot en met vrijdag 10.00-
18.00 uur, zaterdag 10.00-17.00 
uur. 
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De verjaardag van de 
Koningin in Akersloot

Akersloot - Van 9.00 tot en met 14.00 uur is er vrijmarkt in 
Akersloot, om 10.00 uur start de kinderoptocht vanaf het 
Wilhelminaplein onder begeleiding van drumband Pre-
mier, daarna om 10.30 uur start kinderspelletjes om 10.30 
uur ‘fotoherkennig Oud Akersloot’, om 11.00 uur optreden 
drumband Premier bij de Lelie en om 12.30 uur een dj en 
karaoke. Om 12.30 uur een optreden van clown Dingo, om 
12.45 uur lunch in de Lelie, 14.45 uur ballonnen oplaten, 
om 15.00 uur    nazit van de gedecoreerden, om 15.15 uur 
opgeven penalty schieten en dat begint om 15.30 uur. Om 
16.00 uur begint een optreden op het plein met Poor Man 
Limo tot 22.00 uur
Dit jaar speciaal voor de senioren uit Akersloot een lunch 
in sporthal de Lelie met groot scherm, zodat men niks 
hoeft te missen van de inhuldiging. Opgeven kan bij Con-
nie tel.: 314611 of Marlies tel.: 315925. De kosten zijn 5,00 
euro. 

Limmen kleurt oranje
Limmen - De vrijmarkt voor kinderen begint om 8.00 uur 
op het noordelijke gedeelte van het park. Van 11.00 tot 
12.00 uur start de Koninginnenrit van circa 4 kilometer. 
Deze puzzeltocht start op de Vuurbaak. Bij de tent van 
de organisatie kan de routebeschrijving worden opge-
haald. Deelname 1 euro, kinderen gratis. Kinderen tot 12 
jaar kunnen zich hier ook inschrijven voor de wedstrijd ‘de 
mooist versierde kinderfi ets’. Van 12.00 tot 14.00 uur zijn 
er poffertjes en er is limonade van de koe. De bar gaat 
om 12.00 uur open die wordt bemand door Muziekvereni-
ging Excelsior en de muziek is van dj Ivan. Daarna is het 
de beurt, om 15.30 uur, aan The Garlicks. Vanaf 14.00 uur 
zijn er bovendien  vele attracties voor de jeugd. Circa 16.00 
uur is de prijsuitreiking van de Koninginnenrit en ‘mooist 
versierde kinderfi ets’. Om 19.30 uur is het oranjefeest he-
lemaal voorbij. 

Een uniek 
kronings-

paar
Castricum - Koning Wil-
lem-Alexander en Koningin 
Máxima zijn te koop als Lit-
tle Traveller broches. De vrou-
wen van Hillcrest Aids Cen-
tre in Zuid-Afrika hebben de-
ze poppetjes speciaal ontwor-
pen voor de aanstaande kro-
ning. Met elk popje was een 
handwerkster een uur bezig. 
Het resultaat van dit werk is 
vierhonderd unieke konings-
paartjes. En een welverdiend 
inkomen voor de maaksters 
om hun familie te onderhou-
den. De Nederlandse Ambas-
sade in Pretoria heeft honderd 
paartjes besteld. Op 30 april 
dragen alle gasten en mede-
werkers deze broches. De an-
dere driehonderd zijn met bij-
behorend paspoort naar Ne-
derland gereisd. Hiervan mo-
gen er dertig worden verkocht 
in Wereldwinkel Castricum, 
Smeetslaan 4 voor 5,50 euro 
per koningspaar.

Oranje 
kroontjes 

haken
Uitgeest - Mevrouw Klaver, 
bijna 91 jaar, een van de be-
woners van woonzorgcen-
trum Geesterheem te Uitgeest 
is een fervent haakster en fan 
van het koningshuis. 

Zij is begonnen met het haken 
van oranje kroontjes ter gelegen-
heid van de kroning. Ze is van 
plan om vóór 30 april alle bewo-
ners en medewerkers van een 
broche met een kroontje en rood-
witblauw lint te voorzien. 

Een hele prestatie, want dat zijn er 
meer dan zeventig!

American Day 
op Molenwerf

Uitgeest - Alle liefhebbers van Amerikaans motoren, 
auto’s en vrachtwagens uit de USA gaan op Koningin-
nedag naar de Molenwerf waar weer de American Day 
wordt gehouden. 
Van 12.00 tot 18.00 uur is er veel moois te zien, er staan 
kraampjes met allerlei artikelen, er is live-muziek van 
Let’s Buzz en Barn Beer, er zijn kinderactiviteiten, eten 
en drinken en een gezellig terras. De entree is gratis. De 
vrijmarkt in Uitgeest is van 8.30 tot 16.00 uur rond het  
Regthuysplein. Er is een terras met live-muziek in het 
dorp en een kinderattractie. 

Win een koningsprijs!
Castricum - Een kavel kopen van vijf euro en kans maken op zeshonderd eu-
ro of een van de kleinere geldprijzen. De MOV-groep Castricum-Bakkum staat 
met Koninginnedag op de vrijmarkt met een hele ludieke actie. Deelnemers ko-
pen een stuk kavel op een weiland. Op 4 mei wordt een koe losgelaten op het 
afgebakende weiland lopen en de kavel waarop hij zijn poep deponeert wint.
De omliggende vier kavels en de raakhoeken van de andere vier kavels leveren 
75 en 25 euro op. De koe betreedt om 14.00 uur het weiland van 30 x 40 meter 
en blijft daar tot 15.00 uur tenzij het beest eerder een vlaai maakt. 
Heeft de koe niet gepoept, dan is de plaats van zijn rechterachterpoot op klok-
slag 15.00 uur de winnende kavel. Als de betreffende kavel niet verkocht is, dan 
gaat het prijzengeld naar het lunchpakkettenproject. 

Castricum - Tijdens de laatste Koninginnedag staan bij De 
Bakkerij de deuren open vanaf 13.00 uur en de entree is gra-
tis. Eerst speelt Freezy Peak, vervolgens Sjaak, Merkobman, 
Bounds of Modesty, De Twijfelbrigade en De Wolkenshow. Van 
17.15 tot 18.15 uur pauze en daarna Phil Ken Sebben, Starfi sh, 
Wavezero, Orgaanklap, Wolfhunters, Twice The Same en tot slot 
WTSHTF. 

Koninginnedagfestival
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KONINGSPUZZEL

Horizontaal
1. Nederlandse prinses; 7. Koninklijk paleis; 13. toeganke-
lijk; 14. striptijdschrift; 15. plein in Amsterdam; 17 (ver)bond;
19. koningin-regentes; 21. officiersopleiding in Breda; 23.
plaats in Drenthe; 24. voegwoord (Frans); 25 kunstmatige
inseminatie (afk.); 26. Spaans riet; 27. aartsbisschop (Lat.
afk.); 28. uit Ierland afkomstig; 30. kledingstuk; 32. exem-
plaar (afk.); 33. eenzaam; 35. houtsoort; 39. halfzacht
persoon; 42. slecht gehumeurd; 45. deel van week (afk.);
46. avondmaaltijd; 48. familielid; 49. onze minister-presi-
dent; 51. persoonlijk voornaamwoord; 52. gift aan een
bedelaar; 55. gewoonterecht in Indonesië; 57. schoolvak;
59. plaats voor wedrennen; 62. jong takje; 63. Engels werp-
spel; 65. kunstmatige wereldtaal; 66. gemalen biefstuk; 70.
wiel; 71. Ierse afscheidingsbeweging; 72. ontzetten uit een
ambt; 76. oude lengtemaat; 77. lichte herenoverjas; 79.
Drents vliegveld; 82. aanduiding voor het miljardste deel;
84. muzieknoot; 85. koningin (Lat.) 88. boven het normale
uitgaand; 90. Duits wijngebied; 92. patroon in stof; 95.
xenon (scheik. afk.); 96. oliestaatje in Arabië; 98. kreet; 99.
chanson; 101. familielid; 102. bont van de muskusrat; 103.
geringe hoeveelheid; 106. elkander; 109. hertensoort; 111.
wilde haver; 112. bontgekleurde papegaai; 113. plaats in
Zeeland; 115. Engels bier; 116. thee (Engels); 117. plech-
tige belofte; 119. monopoly-straat; 121. turf steken; 123.
platenmaatschappij (afk.) 125. jongensnaam; 126.
Nederlandse prinses; 127. samenhangend geheel.

Verticaal
1. larve van insecten; 2. rotzooi; 3. grand prix (afk.); 4.
feestelijk weerzien; 5. zijrivier van de Donau; 6. testen; 7. uit
spek gebakken vet; 8. rivier in Utrecht; 9. Nederlandse voet-
balclub; 10. titulo pleno (afk.); 11. geneesheer; 12. uitge-
bakken stukje spek; 16. Nederlandse prinses; 18.
Europeaan; 20. Chinese vermicelli; 22. vrouw van Willem-
Alexander; 29. slot; 31. huidverwonding; 33. accu-oplader;
34. edelgrootmogende (afk.); 36. moeder van Willem-
Alexander; 37. Bundesrepublik Deutschland (afk.); 38.
kleine rekening; 39. eenheid van elektrisch vermogen; 40.
open plek in het bos; 41. moeder van Beatrix; 43. borst-
been; 44. bereidwillig; 47. rivier in Frankrijk; 50. vorsten-
zetel; 53. versleten oude lap; 54. bid (Lat.); 56. inheemse
gifslag; 58. dierenopvang; 60. vangwerktuig; 61. slangvor-
mige vis; 64. watervogel; 67. Nederlandse prinses; 68. vlek-
kenwater; 69. eerste mens; 73. ongaarne; 74. noodsignaal;
75. Nederlandse prinses; 78. spijslijst; 80. Amerikaanse
goudmunt; 81. deel van een breuk; 83. deel van een kachel;
86. gemoedstoestand (inborst); 87. rondtrekkende steppe-
bewoner; 89. krachtige springstof; 91. biljartgat; 93. adellijke
heren; 94. woordtussenruimte; 97. plant met bittere wortel;
100. Nederlandse prinses; 102. Duitse componist; 104.
goocheltoer; 105. wild zwijn; 107. bijbelse hogepriester;
108. meisjesnaam; 110. gepleegde handeling; 114. vorde-
ring; 118. laag getij; 120. doorluchtige hoogheid (afk.); 122.
voegwoord; 124. mijne heren (afk.).
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1. Nederlandse prinses; 7. Koninklijk paleis; 13. toeganke-
lijk; 14. striptijdschrift; 15. plein in Amsterdam; 17 (ver)bond;
19. koningin-regentes; 21. officiersopleiding in Breda; 23.
plaats in Drenthe; 24. voegwoord (Frans); 25 kunstmatige
inseminatie (afk.); 26. Spaans riet; 27. aartsbisschop (Lat.
afk.); 28. uit Ierland afkomstig; 30. kledingstuk; 32. exem-
plaar (afk.); 33. eenzaam; 35. houtsoort; 39. halfzacht
persoon; 42. slecht gehumeurd; 45. deel van week (afk.);
46. avondmaaltijd; 48. familielid; 49. onze minister-presi-
dent; 51. persoonlijk voornaamwoord; 52. gift aan een
bedelaar; 55. gewoonterecht in Indonesië; 57. schoolvak;
59. plaats voor wedrennen; 62. jong takje; 63. Engels werp-
spel; 65. kunstmatige wereldtaal; 66. gemalen biefstuk; 70.
wiel; 71. Ierse afscheidingsbeweging; 72. ontzetten uit een
ambt; 76. oude lengtemaat; 77. lichte herenoverjas; 79.
Drents vliegveld; 82. aanduiding voor het miljardste deel;
84. muzieknoot; 85. koningin (Lat.) 88. boven het normale
uitgaand; 90. Duits wijngebied; 92. patroon in stof; 95.
xenon (scheik. afk.); 96. oliestaatje in Arabië; 98. kreet; 99.
chanson; 101. familielid; 102. bont van de muskusrat; 103.
geringe hoeveelheid; 106. elkander; 109. hertensoort; 111.
wilde haver; 112. bontgekleurde papegaai; 113. plaats in
Zeeland; 115. Engels bier; 116. thee (Engels); 117. plech-
tige belofte; 119. monopoly-straat; 121. turf steken; 123.
platenmaatschappij (afk.) 125. jongensnaam; 126.
Nederlandse prinses; 127. samenhangend geheel.

Verticaal
1. larve van insecten; 2. rotzooi; 3. grand prix (afk.); 4.
feestelijk weerzien; 5. zijrivier van de Donau; 6. testen; 7. uit
spek gebakken vet; 8. rivier in Utrecht; 9. Nederlandse voet-
balclub; 10. titulo pleno (afk.); 11. geneesheer; 12. uitge-
bakken stukje spek; 16. Nederlandse prinses; 18.
Europeaan; 20. Chinese vermicelli; 22. vrouw van Willem-
Alexander; 29. slot; 31. huidverwonding; 33. accu-oplader;
34. edelgrootmogende (afk.); 36. moeder van Willem-
Alexander; 37. Bundesrepublik Deutschland (afk.); 38.
kleine rekening; 39. eenheid van elektrisch vermogen; 40.
open plek in het bos; 41. moeder van Beatrix; 43. borst-
been; 44. bereidwillig; 47. rivier in Frankrijk; 50. vorsten-
zetel; 53. versleten oude lap; 54. bid (Lat.); 56. inheemse
gifslag; 58. dierenopvang; 60. vangwerktuig; 61. slangvor-
mige vis; 64. watervogel; 67. Nederlandse prinses; 68. vlek-
kenwater; 69. eerste mens; 73. ongaarne; 74. noodsignaal;
75. Nederlandse prinses; 78. spijslijst; 80. Amerikaanse
goudmunt; 81. deel van een breuk; 83. deel van een kachel;
86. gemoedstoestand (inborst); 87. rondtrekkende steppe-
bewoner; 89. krachtige springstof; 91. biljartgat; 93. adellijke
heren; 94. woordtussenruimte; 97. plant met bittere wortel;
100. Nederlandse prinses; 102. Duitse componist; 104.
goocheltoer; 105. wild zwijn; 107. bijbelse hogepriester;
108. meisjesnaam; 110. gepleegde handeling; 114. vorde-
ring; 118. laag getij; 120. doorluchtige hoogheid (afk.); 122.
voegwoord; 124. mijne heren (afk.).

Koningspuzzel

Geesterduin 50, 
Castricum

Dorpsstraat 70, Castricum
Tel. 0251-652291

2 vrijkaarten

IJssalon
de Roset

Cadeaubon 
t.w.v. €15,-

Burg. Mooijstraat 19, Castricum, tel. 0251-652255

Boekenbon 
t.w.v. €25,-

Burg. Mooijstraat 15, 
Castricum

IJsstrippen-
kaart voor 
10 ijsjes

Geesterduin 7, Castricum, 
0251-675300

Cadeaubon 
t.w.v. €15,-

J. Rensdorpstraat 1 
1901 RG  Castricum - 0251-653144

Meivakantie 
Maandag 29 april 

oranje water

dinsdag 30 april gesloten

Maandag 29 april,
woensdag 1 t/M vrijdag 3 Mei

recreatief zweMMen
van 13.00 tot 15.00 uur

Felicitatie advertentie 
“spotje” in onze krant

Los de puzzel op en stuur de oplossing in voor 11 mei. 
Dat kan via info@castricummer.nl of per post. 

Het adres is De Castricummer, Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden.
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1. Nederlandse prinses; 7. Koninklijk paleis; 13. toeganke-
lijk; 14. striptijdschrift; 15. plein in Amsterdam; 17 (ver)bond;
19. koningin-regentes; 21. officiersopleiding in Breda; 23.
plaats in Drenthe; 24. voegwoord (Frans); 25 kunstmatige
inseminatie (afk.); 26. Spaans riet; 27. aartsbisschop (Lat.
afk.); 28. uit Ierland afkomstig; 30. kledingstuk; 32. exem-
plaar (afk.); 33. eenzaam; 35. houtsoort; 39. halfzacht
persoon; 42. slecht gehumeurd; 45. deel van week (afk.);
46. avondmaaltijd; 48. familielid; 49. onze minister-presi-
dent; 51. persoonlijk voornaamwoord; 52. gift aan een
bedelaar; 55. gewoonterecht in Indonesië; 57. schoolvak;
59. plaats voor wedrennen; 62. jong takje; 63. Engels werp-
spel; 65. kunstmatige wereldtaal; 66. gemalen biefstuk; 70.
wiel; 71. Ierse afscheidingsbeweging; 72. ontzetten uit een
ambt; 76. oude lengtemaat; 77. lichte herenoverjas; 79.
Drents vliegveld; 82. aanduiding voor het miljardste deel;
84. muzieknoot; 85. koningin (Lat.) 88. boven het normale
uitgaand; 90. Duits wijngebied; 92. patroon in stof; 95.
xenon (scheik. afk.); 96. oliestaatje in Arabië; 98. kreet; 99.
chanson; 101. familielid; 102. bont van de muskusrat; 103.
geringe hoeveelheid; 106. elkander; 109. hertensoort; 111.
wilde haver; 112. bontgekleurde papegaai; 113. plaats in
Zeeland; 115. Engels bier; 116. thee (Engels); 117. plech-
tige belofte; 119. monopoly-straat; 121. turf steken; 123.
platenmaatschappij (afk.) 125. jongensnaam; 126.
Nederlandse prinses; 127. samenhangend geheel.

Verticaal
1. larve van insecten; 2. rotzooi; 3. grand prix (afk.); 4.
feestelijk weerzien; 5. zijrivier van de Donau; 6. testen; 7. uit
spek gebakken vet; 8. rivier in Utrecht; 9. Nederlandse voet-
balclub; 10. titulo pleno (afk.); 11. geneesheer; 12. uitge-
bakken stukje spek; 16. Nederlandse prinses; 18.
Europeaan; 20. Chinese vermicelli; 22. vrouw van Willem-
Alexander; 29. slot; 31. huidverwonding; 33. accu-oplader;
34. edelgrootmogende (afk.); 36. moeder van Willem-
Alexander; 37. Bundesrepublik Deutschland (afk.); 38.
kleine rekening; 39. eenheid van elektrisch vermogen; 40.
open plek in het bos; 41. moeder van Beatrix; 43. borst-
been; 44. bereidwillig; 47. rivier in Frankrijk; 50. vorsten-
zetel; 53. versleten oude lap; 54. bid (Lat.); 56. inheemse
gifslag; 58. dierenopvang; 60. vangwerktuig; 61. slangvor-
mige vis; 64. watervogel; 67. Nederlandse prinses; 68. vlek-
kenwater; 69. eerste mens; 73. ongaarne; 74. noodsignaal;
75. Nederlandse prinses; 78. spijslijst; 80. Amerikaanse
goudmunt; 81. deel van een breuk; 83. deel van een kachel;
86. gemoedstoestand (inborst); 87. rondtrekkende steppe-
bewoner; 89. krachtige springstof; 91. biljartgat; 93. adellijke
heren; 94. woordtussenruimte; 97. plant met bittere wortel;
100. Nederlandse prinses; 102. Duitse componist; 104.
goocheltoer; 105. wild zwijn; 107. bijbelse hogepriester;
108. meisjesnaam; 110. gepleegde handeling; 114. vorde-
ring; 118. laag getij; 120. doorluchtige hoogheid (afk.); 122.
voegwoord; 124. mijne heren (afk.).

Koningspuzzel

MET UITERAARD:
 DE VRIJMARKT
 SPRINGKUSSEN
 LEUKE SPELLEN

VAN 11.00 TOT 14.00 UUR
OPTREDEN VAN 
DE COVERBAND
SUPERCHARGER

VANAF 15.00 UUR
DE ROCK’NROLL BAND
The Eightball Boppers

Koninginnedag
vier je in Bakkum!

Hotel-Restaurant-Café Borst
v/d Mijleweg 29  •  1901 KD Bakkum

Tel. 0251-650044

30 april
De gehele dag 

op ieder softijsje
GRATIS oranje dip

v/d Mijleweg 29  •  1901 KD Bakkum

 oranje dip oranje dip

Kinderen eten gratis* mee 
Tijdens onze openingsweken 

van 26 april t/m 11 mei 
* Voor elke volwassene die een hoofdgerecht bestelt 

mag één kind (tot 12 jaar) een gratis kindermenu.
(maandag en dinsdag zijn we gesloten)

Dorpsstraat 66 a • Castricum
Tel: 0251-659722 • E-mail: info@corso-etenendrinken.nl

www.corso-etenendrinken.nl
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Troonwisseling wordt 
feest op het horecaplein

Castricum - Dinsdag 30 april organiseren de cafés Boes Boes, 
City, Basta en De Balustrade een feest rondom de komende 
troonwisseling op het horecaplein in het centrum van Castri-
cum. Na negentien jaar geeft de huidige eigenaar Sjoerd Tee-
renstra het stokje over aan Mathijs van Randeraat die voorheen 
ook al een café in Castricum had; Randeraat.
,,Het is mooi geweest”, vertelt Sjoerd. ,,Ik heb enorme zin in nieu-
we avonturen en een nieuwe uitdaging. Ik ben van plan om een 
jaartje vrij te nemen en me daarna te focussen op een nieu-
we onderneming. Wat dat precies gaat worden is nog gedeel-
telijk onduidelijk. Dat ga ik het komende jaar, tussen een aan-
tal vakanties door, rustig uitwerken. Missen zal ik de Balustra-
de zeker; negentien jaar in de horeca is toch een way of life die 
je maar moeilijk van je af kan schudden. Ik zal de komende tijd 
dus regelmatig met veel weemoed terugkijken op een geweldi-
ge tijd.” Ook John van Hoogdalem, al dertien jaar een belangrijk 
gezicht in de Balustrade, gaat zijn collega missen. ,,Gelukkig zijn 

wij goed bevriend en zullen we buiten het café nog veel contact 
hebben samen.” John blijft gewoon werken in Balu. Het afscheid 
en de verwelkoming van de nieuwe eigenaar wordt uitgebreid 
gevierd. Het evenement gaat om 16.00 uur van start met een 
optreden van de formatie Pushkin. Pushkin behoort tot de gro-
tere allround bands van Nederland en speelt overal in het hele 
land en natuurlijk ook waar het ooit begon: op studentenfees-
ten. Pushkin bestaat uit een vaste bezetting van acht geschool-
de bandleden te weten: drums, bas, gitaar, toetsen, leadvocals, 
drie blazers die ook de backingvocals en percussie verzorgen. 
Door deze uitgebreide bezetting is Pushkin in staat om muziek 
in elke stijl ten gehore te brengen. Vanaf 20.00 uur is het dj Hu-
go Chavez die zijn dansbare latin housebeats over het plein uit-
strooit, ondersteund door dj Rude. Dat duurt tot 23.00 uur. Daar-
na wordt het feest verplaatst naar de diversen cafés tot 3.00 uur. 
Sjoerd: ,,Ik hoop iedereen uit de afgelopen jaren nog een keer 
terug te zien op 30 april tijdens de troonwisseling!” 

De koning 
komt...

Uitgeest - De koning is op de 
Binnenmeerschool geweest. Sa-
men met de koningin en 3 la-
keien kwamen zij om het project 
‘De koning komt’ op passende 
wijze te openen.
De leerlingen waren uitgenodigd 
om chique of in gala op het Ko-
ninklijk bal te verschijnen, spe-
ciaal daarvoor lag de rode loper 
uit en werden zij ontvangen door 
lakeien. Er werd gedanst en als 
afsluiting kregen alle leerlingen 
een glaasje oranje ‘champagne’.
Het project staat in teken van 
de multimedia. Vrijdag 26 april 
wordt het project afgesloten 
met het oranje-ontbijt en daar-
na gaan de leerlingen door het 
dorp op jacht naar in stijl uitge-
dorste vossen.

Limmen -Op de Pax Christi school is het thema van de projectweken ‘feest!’ 
Hét feest van dit jaar is natuurlijk de inhuldiging van de nieuwe koning. 
Tot grote verbazing kreeg de school koninklijk bezoek tijdens de opening 
van de projectweken. 
Prins Willem-Alexander en prinses Máxima kwamen langs in Limmen! 

Koninklijk bezoek Pax Christi 

Koninginnewandel-tocht 
door Akersloot

Akersloot - De wandelafdeling 
van de Akersloter Marathon Klub 
houdt op zondag 28 april  de zes-
tiende editie van de jaarlijkse Ko-
ninginnewandeltocht. De wandel-
commissie heeft nieuwe routes 
uitgezet. De deelnemers krijgen op 
alle afstanden een routebeschrij-
ving en ook zijn de routes van 15-
25-40 km voorzien van pijlen.
De start is bij de handbalkanti-
ne Meervogels ‘60, Boschweg 26. 
Akersloot. 

Starttijden: 40 km 7.00–9.00 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. 

Koninginnedag weer in het hartje van Bakkum
Bakkum - Ook dit jaar is er weer een grote vrij-
markt zijn in het dorpshart van Bakkum. Bij café 
Borst opent burgemeester Mans om 10.00 uur in 

de grote zaal de festiviteiten. Hier vindt ook de jaar-
lijkse lintjesregen plaats. Wie verdient dit jaar een 
Koninklijke onderscheiding? Voor kinderen wor-

den er allerlei activiteiten georganiseerd en bij ca-
fé Borst is er ‘s middags live-muziek.  

Op maandag 29 april
Het zwemwater kleurt 
oranje in De Witte Brug
Castricum - Eigenlijk wilde manager 
Herman Rijsdijk het water in zwembad 
De Witte Brug al tijdens de WK een oran-
je kleur geven, maar toen vertrouwde hij 
de kleurstof niet. Nu heeft hij een kleur-
stof gevonden die volkomen veilig is voor 
de zwemmers die op maandag 29 april 
naar het zwembad komen. Van 13.00 tot 
15.00 uur is het mogelijk om vrij te zwem-
men in een zee van oranje water om vast 
in de stemming te komen voor de konink-
lijke feestelijkheden die de volgende dag 
plaatsvinden.  

Akersloot - Op zaterdag 27 april 
wordt in café De Vriendschap een 
klaverjasdrive gehouden met vele 
prijzen die de naam Koningsdrive 
kreeg. Er is bovendien een verlo-
ting met prijzen. Een deel van de 
opbrengst gaat naar de Stichting 
KIKA die de belangen van kanker-
patiëntjes behartigt. Men kan zich 
van tevoren telefonisch opgeven 
0251-312866. Meedoen kost vijf 
euro en het begint om 20.00 uur.

Koningsdrive







   

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

© Borst Sales Promotion

      

Weekaanbieding (do. t/m wo):

ORANJE KONINGS SNIT
smullen... 
 van € 7,95   voor € 6,95 !!
(of 3 volle spaarkaarten)

ORANJE PETITFOUR
traktatie  van € 8,95 nu 6 stuks € 7,50 !!
(of 3 volle spaarkaarten)

DE KONING TE RIJK....!!
Een feestelijke Oranjeweek van B(eatrix) naar A(lexander).....

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

© Borst Sales Promotion

***MAANDAG a.s. SPECIALE ORANJE GEBAK DAG !!!!***
en Koninginnedag van 07.00 tot 09.30 uur alléén in Uitgeest......

ORANJE TOMPOUCEN   €1,90 p.st. 
5 HALEN = 4 BETALEN !!!

Onze overige zaken zijn op Koninginnedag de gehele dag gesloten.
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Putter

Dog 1 haalt uit!
Uitgeest - Zondag heeft het 
eerste zondags herenteam van 
de Dog zeer goede zaken ge-
daan door Zeswielen 1 in Alk-
maar met liefst 6-0 te verslaan. 
In prachtig lente weer werd er 
begonnen met Marco Zoeteman 
die als eerste man geen game 
tegen kreeg en met 6-0 6-0 zijn 
tegenstander kansloos liet. Mark 
Bonekamp die als tweede man 
de baan op ging begon ook pri-
ma en won de eerste set met 6-2. 
In de tweede set kreeg de tegen-
stander veel meer grip op het 
aanvallende spel van Mark en 
liep liefst uit tot 0-5, maar  hier-
na liet Mark zien over een wer-
kelijk prima instelling te beschik-
ken en won liefst 7 games op rij. 
Uitslag 6-2 7-5.
Derde man Don van der Klei had 
ook vandaag weer een prima 
dag, hij komt dit seizoen meer 
en meer in vorm , en liet geen 
spaan heel van zijn tegenstan-
der, uitslag 6-3 6-1 Vierde man 
Jeroen Duinmaijer begon, zo-
als altijd, veel te gespannen aan 
de wedstrijd, kwam ook op ach-
terstand maar liet daarna zien 
over een uitstekende instelling 
te beschikken. Jeroen sloeg de-
ze wedstrijd liefst 8 aces en won 
uiteindelijk met mooi service/

volley spel met 6-2 6-0.
Stand na de enkels dus 4-0.  De 
eerste dubbel was deze week 
voor Robin van Rijssel en Mark. 
De eerste set werd een makke-
lijke prooi , maar hierna werden 
ze enigszins uit hun spel gehaald 
door wat intimidatie van de te-
genstander over o.a. uit en in si-
tuaties. De tweede set werd dan 
ook verloren, maar in de derde 
set werd er orde op zaken ge-
steld en werd Zeswielen geheel 
weggespeeld. Uitslag 6-2 4-6 
6-0. Het tweede dubbel bestond 
uit Don en Jeroen  die het zich 
zelf zeer moeilijk maakten door 
zeer slordig te spelen. Veel dub-
bele fouten en onnodige fou-
ten kostte helaas de eerste set. 
Hierna werd de rug gerecht en 
kwam Zeswielen er niet meer 
aan te pas. Zowel Jeroen als Don 
speelde prima aanvallend spel 
en ze stonden niet meer toe dat 
de tegenstander in de wedstrijd 
kwam. Uitslag 4-6 6-1 6-1.
Al met al een prima dag en de 
Dog blijft door dit resultaat vol 
meedoen om de bovenste plaat-
sen. Volgende week een weekje 
rust en dan wordt op 5 mei de 
competitie hervat met een thuis-
wedstrijd tegen de Comman-
deurs uit Heemskerk.

Het slordige spel in de eerste set maakten Don van der Kleij (links) en 
Jeroen Duinmaijer in de rest van de partij meer dan goed

Uitgeest - Het extra lange en 
stille winterseizoen zit er weer op 
voor de duivenmelkers van PV de 
Snelvlieger, de duiven zijn weer 
tot rust gekomen en na eerste 
zorg voor de jonge aanwas voor 
het seizoen, zijn we weer gestart 
met de wedvluchten voor de ou-
de duiven. 
Na de hervatting van de dagelijk-
se trainingen en het lappen (zelf 
een eindje wegbrengen) van de 
duiven was vorige week de eerste 
en enige opleervlucht met de gro-
te wagen. Alles en bijna iedereen 
stond dus weer op scherp voor 

de eerste offelciële vlucht van het 
nieuwe duivenseizoen. Voor som-
migen is dat relaxt je duiven in-
spelen, voor de ander weer een 
spanning hoe zijn duiven de win-
ter en de voorjaarstrainingen zijn 
door gekomen. 
Dit jaar wederom uitkomend in 
het Rayon B (Kennemerland) 
van de afdeling Noord-Holland 
was het afwachten hoe zo’n eer-
ste wedvlucht weer verloopt. Ook 
dit jaar weer een algehele lossing 
in één groep van de gehele afde-
ling Noord-Holland. Dit houdt in 
dat alle duiven in zijn geheel (on-

geveer 18.000 duiven) in één keer 
los gaan. 
Voor de eerste Vitesse-vlucht 
stond het Belgische Meer ge-
pland met een afstand van 114 
km. Aantal deelnemers was 16, 
met 265 duiven. Met een mati-
ge  noordoosten wind werden 
de duiven gelost om 11.15 uur en 
meldden de snelste duif zich om 
12.51.01 uur. 

De eerste overwinnaar van dit sei-
zoen in de vereniging was geen 
outsider maar de favoriet voor het 
Vitessekampioenschap. Het werd 
de Tandem W&F Rodenburg uit 
Uitgeest. Hun duif maakte een 
snelheid van 1198,374 mtr per 
minuut wat een snelheid gaf van 
ruim 71 km per uur.

Uitslag 1e wedvlucht Oude Dui-
ven Vitesse op zaterdag 7 april 
van de eerste 5 deelnemers:
Tandem W&F Rodenburg: 1-2-4-
5-11-12, G. Twaalfhoven: 3-6-20-
21-24, Ron van Rijn: 7-10-14-19-
26, Gebr. Beentjes: 8-27-68, Dirk 
de Bruin: 9-13-25-35-64. Attrac-
tieprijs van deze week gaat naar 
Tandem W&F Rodenburg, even-
als de taart, goed voor een  50e 
plaats in de uitslag. De overwin-
ning van de Tandem in vereni-
ging, was tevens goed voor een 
46e  plaats in het Rayon B  tegen 
145 deelnemers met 3155 duiven. 
(Hein Berkhout)

Team Fietsshop Uitgeest
Mindere dag in Ovifat
Uitgeest - Vanaf de skipiste 
in het Belgische Ovifat werden 
door Team Fietsshop Uitgeest dit 
weekeinde zes specials gereden 
voor de “Easyphone Cup”. De 
eerste special was heel kort en 
had leuke kombochten en tafel-
sprongen maar helaas belandde 
Kristien Nelen in de struiken. 
De tweede special begon met 
haarspeldbochten de skipiste af. 
Kristien: “Het ging supergoed tot 
er ineens één bocht veel korter 
was en ik door het lint reed en 
een stukje terug omhoog moest. 
Toen we daarna nog op een on-
berijdbaar smal wortelpaadje 

naast een rivier gestuurd werden 
en ik de hele tijd moest lopen, 
het water in gleed en telkens 
viel had ik er even genoeg van. 
Een rotgevoel en ijskoude voeten 
hield ik hieraan over.’’
Haar teamgenootjes legden de 
proef ook wisselend af, de een 
beter dan de ander.
De specials daarna werd het al-
leen maar erger. Na de middag-
pauze volgde een massastart en 
Kristien hoopte de “flow” terug 
te vinden. De start met enke-
le lussen ging goed en dan vol-
le bak de skipiste af om naar sin-
gletrails te gaan. Kristien: “Het 

ging super, wat een kick! Jam-
mer genoeg werd een van onze 
rensters, Rianne, gewoon omver 
gereden, zij moest de strijd sta-
ken. Er was ook één erge valpar-

tij, iemand met een open arm-
breuk moest afgevoerd wor-
den en daardoor kon de 5e spe-
cial niet direct starten. Na lang 
wachten op evacuatie werd be-
slist om nog maar 1 special te rij-
den gezien de tijdsnood. Deze 
ging iets vlotter maar toch maak-
te ik op het einde dezelfde fout 
en belandde weer in de takken...
Geen goede afsluiter dus.’’
Kristien strandde op 25 secon-
den van winnares Alex Marchal. 
Teammaatje en downhillster Eli-
ne Nijhuis werd derde.
Hans reed na zijn zware crash 
van vorige week weer lekker 
mee en eindigde in zijn klas-
se net voor het midden. Vivian 
Smeets werd zesde en Roos Op 
de Beeck zevende bij de dames.

       Zo vlogen 
       de duiven 
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Legitimatie verplicht 
op Gemeentewerf
Uitgeest - Vanaf 1 mei moet ie-
dereen die de gemeentewerf be-
treedt zich kunnen identifice-
ren als inwoner van Uitgeest. 
Dat kan met een identiteitsbe-
wijs waarop de woonplaats Uit-
geest staat vermeld, of met het 
aanslagbiljet van de gemeente-
lijke belastingen.
Wethouder Linnartz realiseert 
zich dat deze maatregel romp-
slomp met zich meebrengt voor 
de inwoners: ‘Maar het is de 

enige manier om te voorkomen 
dat inwoners van buurgemeen-
ten hier gratis hun afval komen 
dumpen. Uitgeest draait zo voor 
extra verwerkingskosten op. Die 
moeten wij als Uitgeesters weer 
met zijn allen betalen. Daar gaan 
wij met de identificatieplicht een 
einde aan maken.’
De maatregel gaat op 1 mei in. 
Na de eerste inloopweek wordt 
iedereen zonder identiteitsbewijs 
onherroepelijk teruggestuurd. 

Jaarvergadering AVBU 
op dinsdag 21 mei
Uitgeest - De Algemene Leden-
vergadering 2013 van de AVBU 
wordt gehouden op dinsdag 21 
mei 2013 in het Dorpshuis De 
Zwaan aan de Middelweg.
Uiteraard komt de vastgelopen 
woningmarkt aan de orde en is 
er een presentatie over de Wo-
ningtrein voor Uitgeest e.o.
Na afloop van het officiële ge-
deelte van de vergadering is er 
ook nog een presentatie over 
zonnepanelen. Wat kost het nu 

precies, hoe veilig is het en wat 
brengt het eigenlijk op. Kritische 
vragen waarop iedereen graag 
een antwoord wil.
De digitale versie van het Jaar-
verslag 2012 is aan de leden ver-
zonden. Leden die deze niet heb-
ben ontvangen en toch graag 
het digitale verslag willen heb-
ben kunnen hun emailadres op-
geven aan info@avbu.com.
De papieren versie zal binnen-
kort worden gedistibueerd.

Mooie muzikale 
afsluiting seizoen KVB
Uitgeest - Circa 60 dames van 
de Katholieke Vrouwen Bond 
hebben dinsdag 16 april de mu-
zikale workshop gevolgd van Mi-
chael van Breemen, dirigent van 
onder andere popkoor Surpri-
sing. Het werd een vrolijke, ook 
leerzame avond, elke schroom 
werd overwonnen. Uiteinde-
lijk bleek inderdaad iedereen te 
kunnen zingen! Van het ‘K.V.B. 
lied’ is een cd-opname gemaakt. 
Deze is op maandagmiddag 27 
mei van 14.00 tot 18.00 uur op te 

halen bij Alie de Reus. Leden die 
er niet bij waren, en de cd alsnog 
willen, kunnen zich opgeven bij 
Alie de Reus; kosten 1 euro.
Dit was de laatste avond van een 
succesvol seizoen, het program-
ma voor volgend jaar is alweer 
bijna rond en de vereniging mag 
zich verheugen op een al meer 
groeiend aantal leden. Alle in-
grediënten zijn aanwezig om het 
nieuwe seizoen met vertrouwen 
tegemoet te zien, en het huidige 
vol tevredenheid af te sluiten!

Pannetje op vuur veroorzaakt brand
Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest werd donderdagavond 
omstreeks 6 uur gealarmeerd 
voor een brand bij de aanleun-
woningen ‘De Slimp’ in Uitgeest. 
5 minuten later werd er direct 
opgeschaald naar middelbrand 
waardoor ook de brandweer van 

Heemskerk met een hoogwer-
ker werd gealarmeerd. Ook po-
litie en ambulance werden ge-
alarmeerd.
Ter plaatse bleek dat er op de 
eerste verdieping in een woning 
een klein brandje was geweest. 
De oorzaak hiervan was een 

pannetje dat op het vuur was 
blijven staan. 

Dit zorgde ook voor veel rook-
ontwikkeling in de woning. De 
brandweer heeft het pannetje 
afgekoeld met een straal water. 
(bron: www.112-uitgeest.nl)

Wethouder Wil Spaanderman van Uitgeest (tweede van links), met 
links van hem zijn collega Wim Westerman (Velsen) en rechts Haydar 
Erol, gedeputeerde Sweet en wethouder Bert Meijer (Castricum)

Regionaal project 
Mantelzorg afgesloten
Regio - In aanwezigheid van 
de Uitgeester wethouder Wil 
Spaanderman zijn in de raadzaal 
van de gemeente Beverwijk on-
langs de resultaten van het regi-
onaal project Mantelzorg aange-
boden aan gedeputeerde Elvira 
Sweet van de provincie Noord-
Holland. Het samenwerkings-
project van de gemeenten Be-
verwijk, Castricum, Heemskerk, 
Uitgeest en Velsen had als doel 
een goede ondersteuning voor 

mantelzorgers op te bouwen. De 
uitvoering werd mogelijk door 
een subsidie van de provincie. 
Mevrouw Sweet was blij dat de 
gemeenten juist het onderwerp 
mantelzorg extra aandacht heb-
ben gegeven in de afgelopen 
anderhalf jaar en dit als IJmond 
(met Castricum) hebben vorm-
gegeven. Zij benadrukte dat 
mantelzorgers van grote waar-
de zijn voor onze samenleving 
en dat deze groep onze steun en 

waardering verdient.
Het project mantelzorg heeft 
goede resultaten opgeleverd. 
Mantelzorgers kunnen in hun 
eigen gemeente terecht bij de 
mantelzorgconsulent voor vra-
gen, advies en ondersteuning 
en er is samenwerking tussen 
organisaties die iets voor man-
telzorgers kunnen betekenen. 
Men weet elkaar veel beter te 
vinden en krachten te bunde-
len. Organisaties hebben een 
overzicht gemaakt van de on-
dersteuningsmogelijkheden. Dit 
is gebundeld in een aantrekke-
lijk magazine voor mantelzorgers 
met herkenbare verhalen, tips en 
nuttige adressen.
Verder zijn folders voor zowel 
mantelzorgers als professionals 
ontwikkeld en is alle informa-
tie ook digitaal via de gemeen-
telijke websites beschikbaar. De 
gedrukte informatie is op allerlei 
plekken in de verschillende ge-
meentes te vinden, onder andere 
in de gemeentehuizen, bibliothe-
ken, bij huisartsen en in buurt-
huizen. Het project is afgerond, 
maar de aandacht voor mantel-
zorgers in de regio blijft.

Openingstijden 
met feestdagen
Uitgeest - Het gemeentehuis 
is maandag 29 april (brugdag) 
en dinsdag 30 april (Koningin-
nedag) gesloten. De gemeente-
werf is op 29 april gewoon open.

Op donderdag 9 mei (Hemel-
vaart) en vrijdag 10 mei (brug-
dag) zijn gemeentehuis en ge-

meentewerf beide dicht.  



Uitgeest - Onderstaand de 
activiteitenkalender van mei 
van de Stichting Uitgeester 
Senioren.
Wanneer een activiteit plaats 
vindt in Dorpshuis de Zwaan 
is dit aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten zijn dagelijks 
van maandagmiddag tot en 
met vrijdagmiddag. 
Voor inlichtingen over de 
Soos kunt u bellen met 0251-
312127. Voor inlichtingen be-
treffende de ANBO, bel met 
0251-821105. Voor overige 
activiteiten van de Stichting 
Uitgeester Senioren kunt u 
zich telefonisch aanmelden 
op nummer 0251-311136.
 
Activiteitenkalender mei

Maandag 6,13,27:
10.00 -13.15 uur: ZW: koffie-
plus.
13.30 -17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten en bridgen.
14.30 -16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten Ro-
de Kruis, ook verkoop, inl.: 
312712.

Dinsdag 7, 14, 21, 28:
09.00-10.00 uur: ZW: yoga 
(laatste les op 7).
13.30-17.00 uur: ZW: soos/
biljarten en klaverjassen, ook 
bridgen van 14.00-17.00 uur.

Dinsdag 14, 28:
09.30-12.00 uur: ZW: fotogra-
fie (ANBO).

Woensdag 1, 8, 15, 22, 29:
09.30 uur: fietsen, vertrek 
vanaf de Zwaan.
09.30-10.15 uur: Sportfit in 
de Klop, ook van 10.45-11.30 
uur.
Vanaf 10.00 uur:  Zomercafé 
in de hal van de Zwaan (niet 
op 29 mei).
13.30-17.00 uur: ZW: Soos /
biljarten.
14.00-16.00 uur: ZW: scha-

ken.
19.45-21.30 uur: Geester-
heem:  “Die Geestersangers”, 
inl.: 313401.

Woensdag 15:
09.00 uur: stedenwandeling 
Groningen, vertrek vanaf sta-
tion.
10.00-12.00 uur: ZW: Compu-
ter – inloopspreekuur.

Woensdag 29:
10.00 uur: ZW: aanvang R.K. 
Ziekendag.

Donderdag 2, 16, 23, 30:
Wandelen in 2 groepen: 
09.30-11.30 uur: ZW: 2 uur 
wandelen; 09.30-10.30 uur: 
ZW: 1 uur wandelen.
10.00-12.00 uur: Jeu de Bou-
les: terrein Castricummer-
weg, inl. tel.: 311240.
09.30-12.00 uur: ZW: Soos 
met biljarten voor beginners
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten, tevens rummicub 
(Soos) en scrabble (ANBO).
14.00-15.30 uur: ZW: Fifty-fit.

Donderdag 2:
08.30 uur: Busreis 70+, ver-
trek vanaf gemeentehuis.

Vrijdag 3, 10, 17, 24, 31:
13.30-17.00 uur: ZW: Soos/
biljarten.
13.30-15.30 uur: ZW: ‘De zin-
gende Zwanen’   (ANBO).

Zaterdag 4, 11, 18, 25:
13.30-15.30 uur: ZW: coun-
try-line dancing (ANBO).

De S.U.S. is bereikbaar op 
maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan. 
Voor informatie betreffen-
de activiteiten van de Stich-
ting Uitgeester Senioren: me-
vrouw E. Hendriks en me-
vrouw M. Kortekaas, tel.: 
0251-311136. 

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Uitgeester avondvierdaagse 
telt bijna duizend deelnemers

Uitgeest - Dat Uitgeesters de 
avondvierdaagse een warm hart 
toedragen, bleek vorige week 
maar weer uit de vele enthou-
siaste wandelaars die de paden 
van het mooie dorp betraden.  
781 wandelaars schreven in voor 
de vijf kilometer, 203 voor de 
tien. Het bleef nagenoeg droog 
op een enkel schuchter buitje 
na en op donderdag moesten 
de kleinsten alle zeilen bijzetten 
om niet omver geblazen te wor-
den door de harde wind. Maar of 
er nou 5 of 10 kilometer gelopen 
werd, overal hoorde je het en-
thousiaste “potje potje potje pot-
je vèhèhèt” klinken.

Vanaf september was de orga-
nisatie al in touw om alles op 
de rit te zetten voor dit jaar-
lijks evenement. Negentig vrij-
willigers maakten het mogelijk 
dat het allemaal vlot verliep. De 
verkeersregelaars kregen don-
derdagavond met gillende sire-
nes langsrazende brandweerwa-
gens te maken maar wisten ge-
lukkig alles in goede banen te 
leiden. Geen vervelende dingen 
gebeurd, behalve misschien een 
kind dat  zijn telefoon was ver-
loren en daarvan huilend bij de 
organisatie verslag deed. Bij na-
vraag de volgende dag bleek het 
apparaat gewoon thuis te lig-
gen. Tot het einde toe stond co-
ordinatrice Lida van der Eng vrij-
dag, door middel van een oortje, 
in contact met de achterhoede 
om in de gaten te houden wan-
neer de laatsten het eindpunt 
naderden. Daar stonden fami-
lie of vrienden te wachten om de 

sportievelingen met bloemen en 
snoep in te halen.  En achter een 
boerenkar met muziek vertrok 
de hele sliert richting speeltuin 
waar de medailles in het zonlicht 
lagen te glinsteren. Lida van der 
Eng wist toen nog niet dat ze ge-

eerd zou worden voor de 11 jaar 
trouwe dienst. Zij gaat stoppen 
met de coördinatie maar zal nog 
wel hier en daar blijven assiste-
ren. 
Voor nu kan iedereen tevreden 
terugkijken. (Monique Teeling)

Ledenvergadering 
Vereniging Oud Uitgeest
Uitgeest - De algemene leden-
vergadering van de Vereniging 
Oud Uitgeest zal plaatsvinden 
op dinsdag 7 mei om 19.30 uur 
in de Smelterij, het historische 
bedrijfspand van Hans Weeren 
op het terrein van de Stokkenfa-
briek van Zonjee. 

Na afloop van de vergadering zal 
Arie Zonjee, telg uit een bekend 
Uitgeester geslacht, vanaf onge-
veer 20.15 uur twee presenta-
ties houden (totale tijdsduur on-
geveer 3 kwartier): ‘Historische 
ontwikkeling van de Meldijk 
vanaf de 13e eeuw’ en ‘Stem-

pelen in Uitgeest’. In het eerste 
verhaal wordt nader ingegaan 
op het historisch belang van de 
Meldijk als verbindingsweg met 
de Zaanstreek en als centrum 
van handel en nijverheid. 
Het tweede verhaal gaat over de 
vroegere posterijen in het dorp. 

Naast de leden zijn overige be-
langstellenden ook van harte 
welkom! 

Voor verdere informatie kunt u 
zich wenden tot de secretaris 
(secretaris@ouduitgeest.nl of 
tel. 0251-314290).            
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Uitgeester kinderen veilig op de fiets
Uitgeest - Hoewel het jeugd-
journaal de avond voor de ver-
keersexamens nog aan de bel 
trok omdat er te weinig ouders te 
vinden waren om te posten en te 
assisteren, kwam het in Uitgeest 
op 12 april gelukkig allemaal op 
z’n pootjes terecht met het ver-
keersexamen. Ook Anja Rasch 
van Veilig Verkeer Nederland in 
Uitgeest maakte zich zorgen. Zij 
snapt best dat veel ouders moe-
ten werken maar het zou zo jam-
mer zijn als hierdoor de prak-
tijk examens niet door kunnen 
gaan. Daarbij is het een leuke 
maar ook nodige happening als 
de fietsen van te voren gekeurd 
worden door de politie. Tot groot 
vermaak van de leerlingen komt 
‘de sterke arm’ met de motor of 
auto naar het schoolplein om dit 
ritueel uit te voeren. 
De dag van het praktijkexamen 
stortte de regen als door een 
opengezette douche naar bene-
den maar Dick Kortekaas wist de 
deelnemers met een geruststel-
lend praatje af te leiden. Dick: 
“Goed opletten he, want ze lig-
gen overal, in de bosjes, ach-
ter paaltjes, ze kijken zelfs door 
de brievenbussen.” Kandidaatjes 
gingen dapper op weg, sloegen 
rechtsaf en keken door pure ze-
nuwen links over hun schouder. 
Het viel allemaal niet mee en al 
helemaal niet doordat ze na de 
eerste tien meter totaal door-
weekt op hun fietsje zaten. De 
meesten slaagden in een keer. 
Volgens Dick was er maar een 
enkeling die nog bijgeschaafd 
moest worden maar dat komt 
ook vast en zeker goed.

Vorige week woensdag was op 
het gemeentehuisplein de fees-
telijke uitreiking van de diplo-
ma’s. Wethouder Linnartz sprak 
de kinderen persoonlijk toe en 
deelde het papiertje uit. Er was 
een cadeautje en een drankje, 
wat gretig in ontvangst werd ge-
nomen door de basisscholieren. 
(Monique Teeling)

Uitgeest - Het is weer zover, het 
tafeltennisseizoen zit erop. Bijna 
4000 Noordhollandse tafelten-
nissers hebben de laatste 10 we-
ken weer hun favoriete sport in 
competitieverband beoefend. De 
Uitgeester tafeltennisvereniging 
heeft dit seizoen voor het eerst 
in haar historie het eerste team 
zien eindigen op de derde plek 
in de tweede klasse.
Het eerste team balanceerde een 
aantal weken op de rand van de-
gradatie, maar door een sterke 
serie laatste wedstrijden is men 
zelfs op een derde plaats in de 
poule geëindigd. Bij en tegen Jo-
vo namen de heren een prach-
tige 4-0 voorsprong, waardoor 
de geëiste vijf punten voor een 
derde plaats in het vizier kwa-
men. Henk Spoelstra kwam de-
ze keer tot één winstpartij, maar 
won met Victor Tchernov knap 
de dubbel. Patrick Schudde-
boom boog vervolgens een 2-0 
achterstand prima om in een 3-2 
overwinning. Schuddeboom en 
Tchernov sloten beiden hun sei-
zoen af met twee sterke enkel-
speloverwinningen.
Team2 kijkt ook terug op een pri-
ma seizoen. Weliswaar geen eer-
ste plaats maar met twee punten 
achterstand op de kampioen is 
men zeer tevreden. Pim Koelman 
was de beste man, maar moest 
op deze laatste avond zijn 100% 
inleveren. Opmerkelijk sterk is 
Tom van Zon, want met meer 
dan twee uit drie is hij een fac-
tor van belang. Ook deze week 
won hij weer twee keer. Henk Pel 
viel zwaar tegen wat betreft zijn 
punten, hoewel al zijn partijen 
met minimale verschillen verlo-
ren gingen. Had hij twee van zijn 
partijen gewonnen, dan was het 

team zelfs kampioen geworden.
Het derde team heeft het ook 
uitstekend gedaan geduren-
de deze competitie. Met Patrick 
Rasch in de gelederen kwamen 
Dennis Janssen, Marcel Cou-
wenberg en Nico Baltus ook op 
een prachtige tweede plaats uit. 
Tijdens de laatste avond behaal-
de het team een mooie 8-2 winst 
op Amstelveen. Dennis Janssen 
was weer ouderwets op dreef en 
won drie keer. Maar ook Rasch 
en Couwenberg deden het goed 
met elk twee winstpunten. 
Het vierde team had het het ge-
hele seizoen lastig. Alleen Andre 
Hermans kon prima meekomen 
met een gemiddelde van onge-
veer 80%. Maar Eugenie Rasch, 
Nick de Vries en Huib van Leeu-
wen trokken menigmaal aan 
hert kortste eind. Ook deze laat-
ste avond won Hermans twee-
maal en werden DeVries en Van 
Leeuwen ieder driemaal zon-
der punten naar huis gestuurd. 
Wel wonnen deze heren de dub-
bel na een felle strijd. Einduitslag 
7-3 met een bijbehorende vijfde 
plaats in de poule.

     Tafeltennisnieuws

Patrick Schuddeboom in actie
Jolig werd er geposeerd door wat jongens uit 7b van de Kornak. Of er 
wel even in dit stukje gezet kon worden dat zij met de theorie examens 
de beste waren. Bij deze dus!

Ook groep 7 van de Vrijburgschool mis dik tevreden: 28 deelnemende Vrijburgers en 28 Vrijburgers geslaagd.!

Wethouder Linnartz deelt de diploma’s uit
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De ruimte op de Paulusschool
Castricum - Met grote snelheid 
in een raket naar de ruimte voor 
een vakantie in het Ruimtehotel 
Delta, dat wil iedereen wel! 
Dat gaan de leerlingen doen van 
de Paulusschool tijdens de inter-
actieve tentoonstelling Ruimte-
hotel Delta, een ruimtehotel dat 
een week op school blijft. De 

leerlingen gaan op reis en voe-
ren allerlei opdrachten uit in en 
rondom het ruimtehotel. Zij be-
reiden zich voor op de reis. Trek-
ken een astronautenoverall aan 
en pakken hun koffer in. Dan 
begint het aftellen en met ho-
ge snelheid schiet de raket om-
hoog…

Dag tegen pesten!
Limmen – De groepen 7 en 8 
van de Sint Maartenschool zeg-
gen dag tegen pesten. Dat de-
den zij op vrijdag 19 april tijdens 
de landelijke dag tegen pesten.
In workshops waren zij actief 
met elkaar aan de slag gegaan 
onder begeleiding van een trai-
ner van de Stichting Omgaan 
met Pesten, Helen Wildeboer uit 
Heiloo.
De leerlingen zochten via een 
quiz en een samenwerkingsop-

dracht uit wat nu het verschil is 
tussen plagen en pesten en wat 
de gevolgen zijn van pesten voor 
de gepeste, maar ook voor de 
pester en de rest van de klas. 
Ook werd er aandacht besteed 
aan de verschillende rollen die 
kinderen hebben bij een pest-
probleem. In rollenspellen werd 
vervolgens samen geoefend met 
het duidelijk aangeven van gren-
zen als iemand daar per ongeluk 
of expres overheen gaat. 

Eerste heilige communie
Castricum - Zondag 21 april 
hebben dit jaar elf kinderen hun 
eerste heilige communie gedaan 
in de versierde Pancratiuskerk. 

De kinderen hebben bovendien 

een cheque overhandigd aan 
pastoor Kaleab van 131,35 euro. 
Dit bedrag hebben ze door mid-
del van een ‘Heitje voor een kar-
weitje’ opgehaald voor de kinde-
ren in Ethiopië. 

Lezing Natural 
Horsemanship
Castricum - De Dierenbescher-
ming houdt woensdag 22 mei 
een 2,5 uur durende lezing over 
het natuurlijk beleren van paar-
den, ook wel Natural Horseman-
ship genoemd. De lezing wordt 
gegeven door Kim Steutel in het 
Ruiterhuys op de Heereweg 83 in 
Bakkum. Kim vertelt en toont tij-
dens de lezing een andere ma-
nier van het trainen van paarden. 
Hierbij gaat het om een dier-
vriendelijke omgang en wordt 
het paard niet gezien als ge-
bruiksvoorwerp, maar als even-
waardige partner. Entree 12,00 
euro inclusief consumpties, aan-
vang 19.30 uur. Aanmelden kan 
tot maandag 20 mei via www.
dierenbeschermingnhn.nl.

Castricum - Ria Pijnappel, Ma-
rion de Jonge en Mia Wijten ex-

Tentoonstelling poseren hun werk bij kapper 
Jeunesse op het Kooiplein tot 
en met 15 juni. Het werk omvat 
schilderijen en beelden.

Castricum - Op zondag 5 mei 
organiseert IVN Midden Ken-
nemerland een natuurontbijt en 
excursie op Duincamping Ge-
versduin van 9.00 tot 11.00 uur. 
Er kan een keuze gemaakt wor-
den voor eerst ontbijten of eerst 
de excursie en dan eten. Vertrek-
punt: receptie. Voor meer infor-
matie en aanmelding: www.na-
tuurontbijt.nl. 

Natuurontbijt 
op Geversduin

Castricum - De Klussenbank 
gaat van start met tuinwork-
shops. Op  donderdag  2 mei, 
maandag 6 mei of dinsdag 14 
mei kunnen belangstellenden 
van 9.30 – 11.30 uur samen met 
anderen tuinieren, waarbij  on-

Zelf tuinieren dertussen de fijne kneepjes van 
het vak geleerd worden door een 
deskundige vrijwilliger van de 
Klussenbank. Belangstellende 
55+ers kunnen zich aanmelden 
via 0251-656562, info@welzijn-
castricum.nl. De kosten, 10 eu-
ro, dient men bij aanmelding te 
betalen.  

Iedere zaterdag DISCOZWEMMEN van 19:00-21:30 uur

vrijzwemmen

HC

maandag 29 april t/m zondag 12 mei 2013

* Voor openingstijden van ons wedstrijd- en instructiebad zie onze website.

OPENINGSTIJDEN VRIJZWEMMEN*
maandag t/m vrijdag:   09:00 - 21:45 uur

zaterdag:    09:00 - 18:45 uur                    
zondag:   09:15 - 17:45 uur 

    Koninginnedag:                   gesloten   
Hemelvaart 12 mei 2013:   09:15 - 17:45 uur

(zondags en hemelvaart gezinszwemmen van 09:15-11:00 uur)

Maak een mooie tekening van mama en laat deze op moederdag zien bij de kassa.  Mama mag dan op 12 mei 2013 GRATIS zwemmen! Exposanten
Schilderijen van Eus, Erik Loman en Herbert Immer 

Willems. Keramiek van Ivonne Moorlag, Wil v/d Hoek 
en objecten van Ria Langhorst

Yvonne Lootsma
Middelweg 81b, Uitgeest, 0251-750666

www.afp-kunstuitleen.nl

O p e n i n g
Galerie AFP Uitgeest

Lijstenmakerij 
Zaterdag 27 april van 10.00-17.00 uur
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Je vindt het heerlijk om te fi etsen 
maar het komt er vaak niet van 
om er op uit te trekken. Je hebt 
altijd wel wat anders te doen dat 
op dat moment mogelijk belang-
rijker is en bovendien is het hele-
maal niet gezellig om in je eentje 
een fi etstocht te maken.
Die gedachtengang zat Conne 
Nolte uit Overveen al een tijdje 
dwars. Een vriendin uit Bloemen-
daal had eigenlijk hetzelfde pro-
bleem, dus besloten ze samen 
een fi etsclubje te starten. Niet 
met allemaal bestaande vrien-
dinnen, maar met vrouwen die 
elkaar verder niet kennen. De 

Bloemendaalse vriendin vroeg 
iemand die Conne helemaal niet 
kende, Joke van Muiswinkel. Zij 
vroeg weer een tennisvriendin, 
Ada Huizinga, die de andere 
twee weer helemaal niet ken-
den en zo ontstond ‘Gazellig’, 
een gemêleerd groepje vrouwen 
van rond de 60 dat elkaar iedere 
derde vrijdag van de maand om 
elf uur ergens in Noord-Holland 
ontmoet, uiteraard met de fi ets 
bij de hand en in sportieve kle-
ding.
,,Fietsen is natuurlijk het uit-
gangspunt, lekker in beweging 
zijn, maar de gezelligheid is ook 

heel belangrijk’’, vertelt Ada Hui-
zinga. ,,We kletsen wat af tijdens 
het fi etsen en bovendien sluiten 
we de fi etstocht altijd af met een 
lunch.’’ Om beurten zetten ze 
de route uit. Ada: ,,We wonen 
natuurlijk in een heerlijke omge-
ving om er met de fi ets op uit te 
trekken. Via Spaarnwoude naar 
Amsterdam, de duinen in, de 
bollenvelden, richting Cruquius, 
Noord-Holland is prachtig. En er 
zijn ook genoeg strategisch gele-
gen horecagelegenheden om de 
fi etstocht af te sluiten. We gaan 
ook wel eens met de trein en dan 
nemen we een NS-fi ets. Nee, 
voorlopig zijn er nog mogelijkhe-
den te over.’’

Volgende maand staat fi etsen 
centraal in de 50pluswijzer. ‘Ga-
zellig’ zal dan een leuke route 
aanbevelen. Kunt u ook een rou-
te aanbevelen of heeft u andere 
tips om er lekker op de fi ets op 
uit te trekken? Laat het ons weten 
via redactie@50pluswijzer.nl. 

‘Gazellig’ fi etst maandelijks 
door heel Noord-Holland

‘Foto zoekt familie’ 
groot succes

‘Foto zoekt familie’, de digitale 
zoektocht naar de rechtmatige 
eigenaren van ruim 300 over-
gebleven verweesde fotoalbums 
– in het bezit van het Tropenmu-
seum - is begin april van start 
gegaan. 
De albums bleven achter in In-
donesië toen Indische Neder-
landers het land verlieten tijdens 
de Nederlandse strijd tegen de 
Indonesische onafhankelijkheid 
tussen 1945 en 1949. Militai-
ren en Rode Kruis-medewerkers 
verzamelden de albums en in 
1948 werden ruim duizend 
afgeleverd bij het Tropenmu-
seum. Op kijkdagen vonden 
veel families hun albums later 
terug, maar van ruim 300 van 
de rechtmatige eigenaren ont-
breekt nog elk spoor.
Iedereen kan meehelpen om 
de albums bij de rechtmatige 
eigenaren terug te bezorgen. 
Alle albums zijn volledig door 
te bladeren via www.fotozoekt-
familie.nl, een initiatief van het 
Tropenmuseum en KIT Infor-
mation & Library Services, twee 
afdelingen van het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen.
Men vraagt bezoekers om tags 

te plaatsen bij de foto’s, wan-
neer er bijvoorbeeld plaatsen 
of personen worden herkend. 
Inmiddels zijn er al 2177 tags 
geplaatst, dagelijks komen er 
nieuwe bij.
Diverse albums zijn inmiddels 
teruggegeven aan de rechtma-
tige eigenaren en bijna dage-
lijks melden zich nu familiele-
den die het vermoeden hebben 
dat hun album tussen de ruim 
300 exemplaren zit.

Een Indo Europese meisje leest voor uit een kinderboek. De foto moet 
zijn gemaakt ergens tussen 1925 en 1935

Portret van twee Indo Europese 
kinderen in een trapauto
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In deze rubriek geven beeldend kunstenaars 
(50+) de ‘kwast’ door aan een collega

Afke Spaargaren

lk geef de kwast door aan.....
lk geef de kwast door aan.....

Na de eerste graads oplei-
ding Tekenen en Schilde-
ren aan de Amsterdamse 
Academie voor Beeldende 
Vorming in 1984 heeft 
Afke Spaargaren uit IJmui-
den nog een jaar Kunst-
geschiedenis gestudeerd 
aan de GU in Amsterdam. 
Sinds 1989 geeft ze les 
bij het Kunstencentrum 
Velsen. Ook werkt ze met 
veel plezier in Castricum 
bij Perspectief en bij het Lu-
casgilde in Beverwijk. Afke 

bewondert het werk van 
Henri  Matisse, het kleurge-
bruik van Pierre Bonnard 
en  Marc Rotkho. Afke: ,,Ik 
kijk altijd naar de werk-
wijze van de kunstenaar, 
kijk naar de kwaststreken, 
verwonder me over het 
kleurgebruik of de opbouw 
van de compositie. Mijn 
bevindingen deel ik graag 
met mijn cursisten. Hun 
enthousiasme en de vorde-
ringen die ze maken geven 
me veel voldoening.‘‘ Sinds 

2004 doet Afke mee aan 
de Haarlemse Kunstlijn en 
is ze aangesloten bij Kunst 
Zij Ons Doel in Haarlem, 
waar ze regelmatig mee-
doet aan exposities in de 
Waag in Haarlem, zoals 
het project “Tulpen en Le-
lies” en “Herkomst, Terug-
komst”. Afke: ,,Zo kon het 
gebeuren dat mijn werk in 
een museum in Turkije en 
in de museumzaal van het 
stadhuis van Brussel heeft 
gehangen. Verder voer ik 
opdrachten uit zoals het 
afscheidscadeautje voor 
burgemeester Peter Cam-
maert en onlangs een 
kunstkijkkastje voor de 
RABO Bank in Velsen.’’
Haar atelier bevindt zich 
in het Raadhuis voor de 
Kunst, Torenstraat 7 in Oud 
Velsen. Ze schildert daar 
haar kleurige stillevens van 
gebruikte voorwerpen met 
decoratieve achtergron-
den, met acrylverf, op zelf-
opgespannen linnen. Een 
gekregen Marokkaans sui-
kerpotje kan zomaar een 
hoofdrol spelen in een se-
rie schilderijen. Afke: ,,Een 
IJmuidense huisarts heeft 
er een in haar spreekka-
mer hangen en de patiën-
ten die mij er op straat over 
aanspreken vertellen dat 
ze weer vrolijk naar huis 
gingen…  beter kan het 
toch niet..?’’ Meer infor-
matie: www.kunstmetstip.nl 
en www.KZOD.nl.
Afke geeft de kwast 
door aan Kees Kalk-
man uit velserbroek.

Spaarne Kunstroute
De Spaarne Kunstroute is 
een maandelijkse wan-
delroute langs 27 ateliers 

en/of galeries. Op iedere 
eerste zondag van de 
maand is er open huis van 

13.00 tot 17.00 uur met 
een enorme variëteit aan 
uitingen: schilderkunst, fo-
tografie, objecten van al-
lerlei  materialen, kleding/ 
couture, beelden, street 
art, sieraden, dichtkunst, 
voordracht, meubels, kera-
miek, lijsten, glas in lood, 
bloemarrangementen, 
smeedwerk en levende 
muziek vanaf 16.00 uur in 
het Jan & Piet Museum.
Meer informatie: www.
spaarnekunstroute.nl.

Fort aan den Ham 
zondag weer open

Op tweede paasdag was 
de officiële start van het 
Stelling van Amsterdam 
seizoen op het Fort aan 
den Ham in Uitgeest. 
Maar zondag 28 april is 
Fort aan Den Ham voor 
de eerste seizoensope-
ning in 2013 voor publiek 
geopend. Van 11.00 tot 
16.00 uur bent u welkom. 
Er is ruime parkeergele-
genheid.
Het fort is gebouwd in 
1903 voor de verdediging 
van Amsterdam tegen 
mogelijke vijanden rond-
om. Het fort ligt net over 
het spoor tussen Krom-
menie en Uitgeest aan de 
provinciale weg N203. 
Nu een rustige plek in het 
Noord-Hollandse land-
schap maar in de mobili-
satietijden 1914-1918 en 
1940 vol met soldaten en 
zware kanonnen.
De vrijwilligers heb-
ben van het fort een mi-
litair museum gemaakt 
met behoud van de ou-
de sfeer. Zoveel mogelijk 
wordt het fort in de oude 
staat gehouden of terug-
gebracht met ziekenzaal, 
keuken, officierskantine 
en de manschappen pri-
vaten. 

Deze winter is de com-
mandantsruimte geheel 
in oude staat terugge-
bracht en is er radiover-
binding met andere for-
ten. Er zijn diverse ex-
posities te zien over de 
Stelling, WO-2, militai-
re communicatie, de Li-
nie van Beverwijk, Slag 
bij Castricum en de Poli-
tionele acties gedurende 
1945-1950 in voormalig 
Nederlands-Indië.
Er zijn ieder uur rondlei-
dingen met gids. De kan-
tine is geopend en de ka-
chel brandt. De man-
nen van het Nederlands 
Grammofoon Genoot-
schap zullen zich ook la-
ten horen. 
Het fort is opgenomen 
in de Holland Route die 
langs tal van Industri-
eel Erfgoed in Noord-
Holland loopt. Het fort 
en fortterrein rondom is 
geheel toegankelijk en 
UNESCO Wereld Erfgoed 
sinds 1996. 
Kunt u op zondag niet 
dan is het fort ook het he-
le jaar door iedere woens-
dag te bezoeken tussen 
10-16 uur. Informatie op 
www.fortaandenham.nl. 
(foto’s: F. Braaksma)



Warme huiselijkheid in Hotel de Paddestoel
Een vakantie in het   hotel De Paddestoel 
betekent een warme ontvangst, comfortabele, stijlvolle 
kamers,met kitchenette, en alles begane grond met eigen 
terrasje, een voortreffelijke  keuken,volop recreatie mogelijkheden, 
geslaagde fiets- en wandeltochten en leuke uitstapjes in de omge-
ving. Dit hotel is ook uitstekend geschikt voor mensen die gebruik 
maken van een rollator of rolstoel.

Gasten worden in hotel de Paddestoel met de bekende Brabantse hartelijk-
heid en gastvrijheid ontvangen. De huiselijke inrichting van het hotel en de groene omgeving zorgen ervoor 
dat men helemaal tot rust kan komen. En wie er op uit wil trekken kan 
terecht in de prachtige omgeving van het hotel.

De prijs voor het week-arrangement bedraagt € 630,00 
incl. volp. toeristenbel. koffi e/thee, 4 bustochtjes.  
voor 2 pers op een kamer geldt een korting van € 30,00 p.p. 
Gèèn toeslag voor èèn pers. kamer. Wij sturen u graag onze brochure.
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar, 
opstapplaats Zuidplein/Alexander/ Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht

Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met  013-5282555 
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk. www.hoteldepaddestoel.nl
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Vakantie in het  van Brabant
Seniorenaanbieding!Zomerarrangement:

24 t/m 31 mei  VOL
14 t/m 21 juni  (laatste 4 kamers)
12 t/m 19 juli
9 t/m 16 augustus
30 aug. t/m 6 september

Een geheel verzorgde vakantie temidden van de vennen en bossen 
in Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. Speciaal voor Senioren biedt dit 
hotel u een geheel verzorgde vakantie op basis van vol pension incl. 
4 uitstapjes, verzorgde avonden e.d. De ruime kamers zijn allemaal 
voorzien van douche, toilet, kitchenette, koelkast, telefoon met nacht-
bel en TV. Alles begane grond en goed toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers.

De prijs voor dit arrangement bedraagt € 650,00 p.p. Voor 2 personen
op 1 kamer geldt een korting van € 30.- p.p. Incl. 8 dagen-7 nachten
logies/ontbijt, lunch, diner, koffie/thee, 4 uitstapjes per luxe touringcar.

Opstapplaatsen vanaf 13.00 uur: 
Heemskerk Bachplein 
Beverwijk CS 
IJmuiden, Plein ‘45
Heemstede, CS Aerdenhout  

Al 30 jaar verkopen wij
nieuwe en gebruikte campers,

steeds ± 40 stuks op
voorraad. Dit in alle prijsklassen.

Gespecialiseerd in Hymer.
Zie ook www.travelcar.nl

LET OP: NIEUW ADRES!
Haarlemmerstraat 1b
2182 HA  Hillegom

0252 - 341 907

“Zij wilde  
oma nog één 
tekening  
meegeven.”
Monique Pronk, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl     tel. 0800-0375

Vertrouwd dichtbij.

Te huur boerderijbungalow 

‘Vlaamse gaai 32’
op de Veluwe - epe (gelderland)
beschrijving
Regio :  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 mooie, rustige bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en heiderijke Epe.

Voor informatie zie onze site:
www.rabbithillepe.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 wlogtenberg@hotmail.com

Hoorne 8a  1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur donderdagavond op afspraak

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

Hoorne 8a, tel. 0251 - 31 72 70

Uitgeest



Wie is wie ook alweer?
Wim Niesten was deze foto jaren kwijt maar vond ‘m weer bij het opruimen van de 
zolder. Hij stuurde de foto naar enkele oud-klasgenoten die net als hij nog in Bever-
wijk wonen en kond daardoor het rijtje namen bijna compleet maken. Het betreft 
de zesde klas van de Beverwijkse Sint Bavoschool in het schooljaar 1964-1965. Op 
de foto staat links schoolhoofd de heer Tol. Verder op de achterste rij van links naar 
rechts Jan Waardijk, Peter Kater, Jan Al, Otto van Veen, Hiele van Rijssen, ? Beentjes, 
Piet Brasser en Jos Hassing. Op de middelste rij: André Lugtigheid, Philip Schilder, 
John Boerteboom, Fons Scheirlinck, Jaap Talens, Hennie Bleyendaal, Ad van Kam-
pen, Frans Schram en Maarten Mulder. Vooraan: Leo Stijnman, Peter Appel, Wim 
Niesten, Sjaak Ligthart, Klaas Heijne, Henk de Nijs en Harry de Nijs.
Heeft u een leuke klassenfoto die u met onze lezers wilt delen? Mail naar 
redactie@50pluswijzer.nl.

Festival Op de Bres 2013
Festival Op de Bres reist 
in 2013 door naar het 
noordwestelijk front van de 
Stelling van Amsterdam. 
Fort bij Veldhuis, Fort bij 
Krommeniedijk, Fort aan 
den Ham, Fort aan de St. 
Aagtendijk en Fort Zuid-
wijkermeer vormen het 
podium voor Op de Bres 
2013. Het festival vindt 

plaats in het Pinksterweek-
end van 18, 19 en 20 mei 
2013. Er is een gevarieerd 
programma vol theater, 
muziek, dans, workshops, 
fietsen en wandelen en lek-
ker eten.

Programmering
Kijken, beleven en doen! 
Dat zijn inmiddels vaste in-
grediënten van Festival Op 
de Bres. Ook in 2013 is er 
weer een gevarieerd pro-
gramma voor jong en oud. 
Het festival start met een 
educatieproject voor het 
VO, waarbij leerlingen zelf 
een ‘Verse Film’ maken. 
De films worden tijdens het 
festival gemonteerd en ge-
toond. Theatergroep Kever 
realiseert een familiethea-
tervoorstelling ‘De legende 
van Knikkebeen’ op Fort 
bij Krommeniedijk samen 
met omwonenden. Ver-
der zijn er tekenactiviteiten 
(‘Campaign for Drawing’) 
en theaterworkshops voor 
jong en oud en kan de be-
zoeker genieten van dans- 
en theatervoorstellingen 
zoals die van Danstheater 
AYA in Fort bij Veldhuis en 
De Waterlanders op Fort 
aan den Ham. Fort aan 
de St. Aagtendijk neemt 
een bijzonder plek in op 
het festival. Deze plek is 
als leerplek aangeboden 
voor derdejaars studenten 
van de Reinwardt acade-
mie. 26 studenten voeren 
hier hun Minor Cultureel 
Ondernemen uit en ne-

men het fort ‘over’. De 
studenten denken na over 
de inhoud en vertalen dit in 
activiteiten voor het festival. 
Landschap Noord-Holland 
organiseert tijdens het festi-
val excursies om de bijzon-
dere natuurwaarden in dit 
gebied onder de aandacht 
te brengen. Het complete 
programma is te vinden in 
de agenda op deze web-
site.

Thematiek 
De festivallocaties bevin-
den zich in een druk ge-
bied. Auto’s razen voorbij 
op de A9 en de Provinciale 
weg. Vliegtuigen vliegen 
met regelmaat over de for-
ten. In het gebied aan de 
keelzijde, de achterzijde 
van de forten, weg van de 
snelweg, keert men terug 
naar de natuur. Hier kunt 
u wandelen, fietsen en ka-
noën. Drukte en stilte, roe-
rig en kalm, snel en lang-
zaam en front en keel zijn 
toepasselijke kenmerken 
voor het gebied en vormen 
een rode draad door het 
festival. 

Festival Op de Bres wordt 
mogelijk gemaakt door 
provincie Noord-Holland, 
VSBfonds, Fonds Cultuur-
participatie, Prins Bern-
hard Cultuurfonds Noord-
Holland, DichtbijFonds 
Rabobank IJmond Noord, 
gemeente Beverwijk, ge-
meente Heemskerk en ge-
meente Zaanstad.

	 	

Voor een optimaal kunstgebit ga je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken een gebitsprothese zelf in nauw overleg 
met u, waardoor tandvorm, kleur en zetting worden afgestemd op uw wensen.

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering, 
indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgverzekering gecon-
tracteerde zorgverlener.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op implantaten, 
het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

Haarlem
W.J.M. van Hooff
023-5422400
Heemstede
023-5293295
Hillegom
0252-520605
www.tpvanhooff.nl
WEEKEnd-
rEparaTIEsErVIcE:
06 1777 6 777

drieHuis
V. Verhoog
Driehuizerkerkweg 138a
1985 HD Driehuis
0255 - 511144

CastriCum
A.A.L. Stet
Van Egmondstraat 7
1901 BA Castricum
0251-653653

HeemsKerK
R.M. Snijder
G. van Assendelft-
straat 25b
1964 NJ Heemskerk
0251-237590

BeverwijK
Gerard Kool
Alkmaarseweg 79b
1947 DB Beverwijk
0251-272894
info@tppgerardkool.nl
www.tppgerardkool.nl

ijmuideN
F.W. van der Linde
Planetenweg 14
1973 BG
0255-520035
Haarlem
Parklaan 88, 2011 KZ
023-5321972
www.fvanderlinde.nl

saNtpoort-zuid
T. Jorritsma
Bloemendaalsestraatweg 89
2082 GC Santpoort-Zuid
023-5379928
info@praktijkjorritsma.nl

Haarlem 
sCHalKwijK
Joost Bosma
Stresemannlaan 62
2037 TK Haarlem-
Schalkwijk
023-5366088
www.tppbosma.nl
Ook dinsdagavond 
geopend!

Haarlem 
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433

O.N.T., Leidsevaartweg 99, 2106 AS, 
Heemstede, 023-7200444 , info@ont.nl

WWW.ONT.NL



Diederik van Vleuten 
‘Buiten Schot’

In ‘Buiten Schot’, vrijdag 3 
mei te zien in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 
gaat cabaretier Diederik 
van Vleuten verder waar hij 
met zijn vorige programma 
‘Daar Werd Wat Groots 
Verricht’ mee begon. Hij 
verbindt zijn familiekroniek 
aan de Nederlandse en 
zelfs Europese geschiede-
nis. 

De basis voor deze voor-
stelling zijn 300 brieven 
van de broertjes Sam en 
Jan die door hun ouders 
vanuit Indië naar Neder-
land zijn gestuurd om hier 
naar school te gaan. Maar 
dan breekt de Eerste We-
reldoorlog uit en hebben 
Jan en Sam vier jaar lang 
alleen contact via brieven 
met hun ouders. In die 
brieven vertellen ze over 

alledaagse gebeurtenis-
sen, maar refereren ze ook 
aan de oorlog.
Een doos vol kinderbrie-
ven, een slagveldvakantie 
met oom Jan, een aanslag 
in Sarajevo, een pianocon-
cert voor de linkerhand, 
een kerstbestand, een wa-
tersnood, een Duitse keizer 
voor de deur. In de han-
den van meesterverteller 
Van Vleuten vormen deze 
dingen samen een aan-
grijpend, ontroerend en 
hilarisch geheel.

Reserveren?

Kaarten vanaf 16,50 voor 
vrijdag 3 mei om 20.15 
uur kunt u reserveren via 
www.kennemertheater.nl of 
via de theaterkassa, 0251- 
221453. (foto: Clemens 
Rikken)

Kok Wessel Deen van Chef 
& Sloof (www.chefensloof.
nl) trakteert u weer op 
een heerlijk recept. Deze 
maand: varkenshaasjes 
in sinaasappelsaus. Het 
recept is voor 4 personen.

Ingrediënten:
Varkenshaasjes (700-800 
gram), 5 perssinaasappels, 
2-3 deciliter droge sherry 
(naar smaak), 3 deciliter 
kippenbouillon, 4 teentjes 
knoflook, 3 saliebladeren, 
4 theelepels maïzena, een 
flinke klont boter, zout en 
peper.

Recept van de Chef
Bereiden:
Kruid de varkenshaasjes 
met zout en peper. Smelt 
de boter in een pan en bak 
de varkenshaasjes rondom 
bruin (zelf houd ik ze mals 
van binnen, dus niet door-
bakken). Voeg de sherry 
toe en laat 2 minuten sud-
deren op laag vuur. Voeg 
dan de kippenbouillon 
toe, de geperste teentjes 
knoflook en het fijngehakte 
salieblad (tijm vind ik per-
soonlijk ook lekker hierbij).
Neem een rasp en rasp 
de schil van drie sinaasap-
pels in de pan. Pers de drie 

geraspte sinaasappels uit 
(apart, niet in de pan) en 
voeg vier theelepels maïze-
na toe aan het sap. Goed 
mengen. Voeg dit mengsel 
toe aan het vlees en laat 
het geheel sudderen tot de 
saus gebonden is. Je bent 
nu zo’n 10 minuten verder, 
het vlees is gaar.
Snijdt de andere sinaasap-
pels in partjes. Serveren 

met het sausje over het 
varkenshaasje en de par-
tjes als garnering. Heerlijk 
met gebakken aardappel-
tjes en verse salade.

Loes den Hollander is mystery guest
Spannende literaire ontmoeting
Dinsdag 4 juni 20.00 uur 
Lezing  vanaf € 13,50 foto: aangeleverd

Vuile Huichelaar 3
Meezingen en lachen: 
een echte ladies night out!
Donderdag 25 april 20.15 uur
Muziektheater  vanaf € 17,50 foto: Jose Eldering

Een ideale vrouw
try-out: exclusief in Beverwijk! 
Komedie over liefde met o.a. Tjitske Reidinga
Zaterdag 1 en zondag 2 juni 20.15 uur
Komedie  vanaf € 21,50 foto: Marcel van der Vlugt

Peter Heerschop 
Gelukzoekers 
Vrijdag 17 mei 20.15 uur
Cabaret  vanaf € 17,50 foto: Joris v. Bennekom

Gili
Iedereen Paranormaal
Vrijdag 26 april 20.30 uur
Show  vanaf € 17,00 foto: Thijs Lowagie

Diederik van Vleuten
Buiten Schot
Vrijdag 3 mei 19.00 uur
Cabaret  vanaf € 16,50 foto: Katinka Krijgsman

De LULverhalen tekening: Vincent van Eijk 
Howard Komproe, Thijs van Domburg, 
Jeroen Post en Ad Visser 
Zaterdag 11 mei 20.15 uur
Cabaret  vanaf € 18,50   

The Buddy Holly Story 
Tim Akkerman e.a.
Zaterdag 27 april 20.15 uur 
Muziektheater  vanaf € 31,50 foto: Govert de Roos

Yamato 
The Best of 20 years Yamato
Donderdag 16 mei 20.15 uur
Show  vanaf € 32,50   foto: aangeleverd

BEKIJK NU HET PROGRAMMA VAN 
HET  SEIZOEN 2013-2014 ONLINE 
OP WWW.KENNEMERTHEATER.NL 

EN BESTEL VANAF VRIJDAG 
26 APRIL 14.00 UUR

Vroegboekers ontvangen bij bestelling 
van 5 of meer voorstellingen 10% korting

Graag bloemen 
of (liever) geen
Van oudsher spelen 
bloemen bij de uitvaart 
een belangrijke rol. Tot 
ongeveer dertig jaar 
geleden waren dit bij 
uitstek witte lelies, arons-
kelken en witte rozen die 
allen symbool staan voor 
respectievelijk onschuld,  
Maria en vergankelijkheid 
en het afgebroken leven.
Nu geldt bij de keuze 
van bloemen minder de 
symboliek, maar wordt 
gekeken naar waar 
iemand van hield en wat 
bij iemand past qua kleur, 
vorm en soort.
Soms kiest men voor 
één kleur, de kleur waar 
iemand altijd voor koos. 
Of iemand die erg van 
veldboeketten hield, 
kreeg dit op de rouwkaart 
vermeld. Het was okto-
ber, maar dankzij veel 
creativiteit waren er veel 
boeketten ‘in de sfeer 
van’ veldboeketten.
Soms wordt gevraagd 
een enkele bloem mee 
te nemen om als laatste 
groet neer te leggen. 
Dit ritueel geeft een 
heel speciaal gevoel 
van verbondenheid met 
elkaar. Ook is het mooi 
als kinderen een eigen 
kaartje aan de bloem 
maken, met bijvoorbeeld 
een tekening.
Bij het overlijden van 
kinderen kunnen kleine 
bloemen of bloemblaad-
jes worden gebruikt. Ze 
symboliseren de broos-

heid.
Maar natuurlijk kunnen 
bloemen ook zelf worden 
geplukt, bijvoorbeeld uit 
eigen tuin. Iemand met 
op dat moment een tuin 
vol bloeiende bloemen, 
maakte in eigen tempo 
een prachtig bloemstuk. 
Op de laatste dag toen 
het af was werd het vol 
trots op de kist gelegd. 
Dat geeft een extra per-
soonlijke dimensie aan de 
uitvaart. 
Soms spelen bloemen 
geen rol. Dan staat er 
op de rouwkaart (liever) 
geen bloemen. Dit kan 
zijn uit geloofsovertui-
ging, maar ook omdat 
men graag het eventuele 
besteedde geld aan een 
goed doel wil geven.
Met bloemen bij de 
uitvaart, alsook de keuze 
voor geen bloemen, kan 
veel worden uitgedrukt. 
Met de keuze voor vorm, 
kleur en soort wordt uit-
drukking gegeven aan de 
gevoelens van respect die 
men heeft ten opzichte 
van de overledene.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg



Campagne medicijn-
gebruik 55-plussers

Gebruikt u als oudere me-
dicijnen? Weet u welke me-
dicijnen u slikt? Heeft u de 
bijsluiter gelezen en begre-
pen wat er stond? Zou het 
kunnen dat u pillen neemt 
die gevaarlijk op elkaar re-
ageren? Rijdt u auto terwijl 
uw medicijnen misschien 
wel invloed hebben op uw 
rijvaardigheid? Heeft uw 
dokter of uw apotheek wel 
eens gecontroleerd wat u 
inneemt?
Jaarlijks belanden tussen 
de 15.000 en de 20.000 
mensen in het ziekenhuis 
door een medicijnvergifti-
ging en zijn er 2000 sterf-
gevallen! Vooral ouderen 
lopen een verhoogd risico 
omdat ze vaker een com-

Engelstalige leesgroep
Interesse in de Engelse taal 
en hedendaagse litera-
tuur? Wilt u uw Engels op-
halen en verbeteren?
Stichting Senia biedt u de 
gelegenheid om met ge-
lijkgestemden in de regio 
Haarlem, veelal 50+, uw  
kennis van de Engelse lite-
ratuur en taalvaardigheid 
bij te houden. 
In een leesgroep gaat u  
aan de slag met ‘leeswij-

Een oase van rust 
in de Randstad

Midden in de Randstad, 
tussen Hoofddorp en 
Haarlem, ligt een stil ge-
heim:  Eendenkooi Stok-
man. Kooiker Stokman is 
al de twaalfde generatie 
van deze familie en ver-
zorgt op woensdag 1 mei 
van 19.00 - 20.30 uur een 
excursie.  Een bijzondere 
belevenis!

In 1701 is deze eenden-
kooi aangelegd op een 
landtong in de Haarlem-
mermeer. Sinds 1757 be-
heert de familie Stokman 
dit prachtige natuurge-
bied. Vroeger werden er 
eenden gevangen voor de 
consumptie, nu is de een-
denkooi vooral een plek 
voor bijzondere verhalen. 
In de eendenkooi vertelt 
de kooiker u alles over de 
historie en de werking van 
een eendenkooi. Ook het 
kooikerhondje is erbij en 
laat zien hoe de eenden de 
vangpijp in worden gelokt. 

Dit tegeltje werd gemaakt ter gelegenheid van het 275-ja-
rige bestaan van de eendenkooi in 1976

Nieuwe finishlocatie 
voor Wandel4Daagse
De Wandel4Daagse 
van Haarlem die dit jaar 
plaatsvindt in het vrije 
weekend van Hemelvaart 
heeft een nieuwe locatie 
gevonden voor de intocht 
van haar deelnemers op 
de laatste dag. Op het 
Nieuwe Kerksplein in De 
Vijfhoek vindt de feestelijke 
intocht plaats van de vijf-
tienhonderd wandelaars 
in de gastvrije en pittoreske 
wijk, ook wel de Jordaan 
van Haarlem genoemd.

Nieuwe Kerksplein 
open voor finish

Rond het Nieuwe Kerks-
plein bij de vierhonderd 
jaar oude Nieuwe Kerk 
ligt een wirwar van nauwe 
steegjes, gangetjes en hof-
jes vormt De Vijfhoek een 
eigen dorp waar ooit veel 
kleine ambachten waren 
gevestigd als leerlooierijen, 
bierbrouwerijen, weverijen 
en blekerijen. Het plein 
rond de Nieuwe Kerk die 
elke dag is geopend voor 
iedereen die de kerk wil 
binnenlopen wordt op de 
finishdag aangekleed met 
finishboog en diverse ge-
zellige kraampjes voor de 
ontvangst van de wande-
laars en het uitdelen van 
de medailles. Een live DJ 
is uitgenodigd voor het 
maken van muziek voor 
de wandelaars die midden 
op het plein uitrusten aan 
lange tafels en bankjes en 
nog even nagenieten van 
hun indrukwekkende wan-
deltocht.

Wandelaars wacht ont-
vangst in De Wande-
laar

Restaurant De Wandelaar, 
bekend om haar onge-
dwongen gezellige sfeer 
met uitzicht op de Nieuwe 
Kerk, stelt haar terras open 
voor de ontvangst van 
wandelaars van de Wan-
delvierdaagse. 
Met eigenaar Pieter Klop-
penburg zijn afspraken 
gemaakt over de geza-
menlijke aankleding van 
de Nieuwe Kerksplein waar 
de wandelaars na het be-
reiken van de finish kun-
nen kijken naar de feeste-
lijke intocht van de overige 
deelnemers. 
De hechte gemeenschap 
van de wijk met haar vele 
winkels en bedrijfjes ont-
vangt tevens familieleden 
en vrienden die even mee-
lopen door de straatjes van 
De Vijfhoek en op deze 
manier de bijzondere hof-
jes, kerken, straatjes en 
kroegjes leren kennen. 

Inschrijving 

Belangstellenden voor 
deze Wandel4Daagse, 
van 9 tot 12 mei, kunnen 
inschrijven via www.wan-
del4daagsehaarlem.nl met 
een dagelijks start vanaf de 
Kunstijsbaan. 

Op de laatste dag brengen 
pendelbusjes de wande-
laars vanuit het centrum 
weer terug naar de par-
keerplaats.

Dankzij de rust in de een-
denkooi is het een broed-
gebied voor veel soorten 
vogels. 
Omdat rust en stilte in een 
eendenkooi belangrijk zijn, 
opent kooiker Stokman de 
kooi slechts enkele keren 
per jaar voor publiek. De 
andere data zijn: 11 en 18 
mei (15.00 - 16.30 uur) 
en 22 mei (19.00 - 20.30 
uur). Aan een excursie kun-
nen maximaal 15 perso-
nen deelnemen.
De eendenkooi ligt net ten 
noorden van Vijfhuizen 
aan de Kromme Spiering-
weg 355, 2141 BW Vijf-
huizen.

Zin om mee te gaan? Aan-
melden is noodzakelijk en 
kan alleen door te bellen: 
023-5581343 of via het 
e-mailadres anton.simone.
stokman@gmail.com Kos-
ten: 6 euro,  Beschermers 
van Landschap Noord-
Holland betalen 4 euro..

binatie van medicijnen slik-
ken en hun lichaam deze 
minder snel afbreekt.
De OuderenOmbudsman 
is gestart met een cam-
pagne om deze risico’s het 
hoofd te bieden. Bent u 
55+ en gebruikt u (meer-
dere) medicijnen? Heeft u 
goede ervaringen of juist 
slechte? Laat het weten 
en bel tijdens werkdagen: 
0900-6080100 (5 cent/
min) of ga naar onze 
enquête op www.oude-
renombudsman.nl.
De OuderenOmbudsman, 
een initiatief van het Nati-
onaal Ouderenfonds,  is 
de neutrale stem van álle 
ouderen en is er voor ál uw 
vragen en klachten.  

zers’ aan de hand waarvan 
boeken worden bespro-
ken. Meer informatie over 
de werkwijze vindt u op de 
website www.senia.nl.

Als u belangstelling heeft, 
of eens wilt horen wat deze 
leesgroepen inhouden, 
kunt u contact op nemen 
met Miek van de Sande, 
023-5266533 of via miek-
vandesande@hetnet.nl. 

Frans Hals Festival in Haarlem 
Ter ere van de 100ste ver-
jaardag van het Frans Hals 
Museum vindt van 9 tot 
en met 14 mei op diverse 
locaties in de Haarlemse 
binnenstad het Frans Hals 
Festival plaats. Tijdens 
deze dagen wordt een 

grote diversiteit aan eve-
nementen georganiseerd. 
Van Meezing Festival tot le-
zingen en van straattheater 
tot schilderactiviteiten in de 
binnenstad.
De feestweek start op 
donderdag 9 mei, Hemel-

vaartsdag, met de intocht 
per zeilschip van het eerste 
vat Frans Halsbier.
De programmaflyer is 
gratis verkrijgbaar bij VVV 
Haarlem, Verwulft 11 of 
te downloaden via www.
haarlem.nl.



50+-zwemclub bij 
Zwemschool Spaarnwoude

Nieuw en uniek in de re-
gio is de 50+-zwemclub 
van Zwemschool Spaarn-
woude. Vanaf heden biedt 
de zwemschool een uniek 
concept aan in samenwer-
king met Fletcher hotels.
‘Een totaal rustgevende er-
varing’ is het uitgangspunt 
van dit concept. Ontspan-
nen zwemmen en heerlijk 
genieten in de sauna van 
uw keuze! De combinatie 
van zwemmen en sauna 
is ideaal voor het reinigen 
van het lichaam. Door te 
zweten in de sauna stoot 
uw lichaam afvalstoffen en 
overtollig vocht af. Door 
daarnaast te zwemmen 

en te ontspannen komt de 
doorbloeding op gang zo-
dat uw lichaam optimaal 
ontspant en gereinigd 
wordt. Het resultaat is dat u 
zich weer helemaal verfrist 
en ontspannen zult voelen 
als u weer vertrekt. 
Het hotel beschikt over 
een Finse sauna, infrarood 
sauna en Turks stoombad. 

De sauna mag worden 
gebruikt in badkleding. Na 
afloop krijgt u een gratis 
kopje koffie in de lobby 
van het hotel.
De 50+ zwemclub is op 
woensdagochtend van 
11:00 tot 13:00 uur. 
Voor meer informatie kijk 
op de website: www.zwem-
school-spaarnwoude.nl.

Workshop met lunch of high tea
Voor veel mensen is het 
al jaren een vertrouwd 
adres voor een creatief 
uitje: d’Oude Proeftuyn in 
Heemskerk. Frida Klomp 
laat al elf jaar menigeen 
genieten van een ‘groene’ 
workshop. Op www.dou-
deproeftuyn.nl, staan legio 
mogelijkheden waaruit de 
deelnemers kunnen kie-
zen. Een voorjaarskroon, 
een gieter bekleden of 
een tuintafelstuk maken, 
het zijn maar enkele voor-
beelden. En ook over een 
datum hoeft u niet in te zit-
ten, de workshops worden 
vrijwel dagelijks georgani-
seerd.
Een workshop duurt altijd 

één dagdeel en de prijs is 
afhankelijk van uw keuze. 
Ook organiseert d’Oude 
Proeftuyn complete arran-
gementen. Zo kan geluncht 
worden bij Sonnevanck in 
Wijk aan Zee, Blond of In 
de Kas in Heemskerk of ‘t 
Stokpaardje in Uitgeest. 
Ook kunt u kiezen voor 
een High Tea bij Café Gaaf 
in Beverwijk. Zo’n arrange-
ment heeft een vaste prijs: 
40 euro all-in, daar is de 
workshop dus bij inbegre-
pen. Een heel leuk idee dus 
voor een vriendinnenuitje 
of een bedrijfsfeestje met 
een blijvend aandenken.
d’Oude Proeftuyn is ook 
een leuk winkeltje voor ca-

deautjes, dat iedere zater-
dag van 09.30 tot 16.00 
uur en tijdens de work-
shoptijden open is.
Het adres is Zuiderwent-
weg 1 in Heemskerk. 
Telefonische informatie? 
Bel 0251-241036. Kijk 
ook eens op www.doude-
proeftuyn.nl.

- Uniek in de regio 50+ zwemclub!
- Ontspannen zwemmen in warm water 31 °C.
- Gelegenheid om te ontspannen in de finse sauna en   
   het turks stoombad in badkleding.

www.zwemschool-spaarnwoude.nl

Nieuw!

Voorjaars
Lunch- of High Tea arrangement

Het arrangement ziet er als volgt uit:
09.45 uur Ontvangst in d’Oude Proeftuyn te Heemskerk met koffie /  
 thee en gebak.
10.15 uur Aanvang workshop: U kunt zelf een workshop kiezen ter  
 waarde van € 28,-. 
 Indien u een andere workshop kiest die duurder is dan 
 € 28,- kunt u het verschil bijbetalen.
12.00 uur Gaat u wandelen of fietsen met de door ons aangeboden  
 route en krijgt u wat lekkers voor onderweg.
13.00 uur Aankomst bij de door u gekozen gelegenheid waar een 
 heerlijke lunch of high tea voor u klaar staat. 

Kosten inclusief alle materialen e 40,00  
Zie voor meer informatie: www.doudeproeftuyn.nl

In de maanden april, mei, juni en juli kunt u weer het lunch- 
of high tea arrangement boeken. 

•  familiefeest? zoveel jaar getrouwd?
•  drie generaties hebben lol:
 opa en oma kunnen nu eens
 sporten met de kleinkinderen
•  16 bowlingbanen wachten op u
•  daarna eten in het onlangs vernieuwde restaurant
•  gratis parkeren op groot terrein
•  geheel air-conditioned; invaliden-toilet aanwezig
•  kijk op onze website of kom langs; 
 de koffie staat klaar!

Gezelligheid voor de hele familie

Kennemerstraatweg 341 • 1851 ND Heiloo • Tel. 072-5331992  
www.bowlingheiloo.nl • e-mail: info@bowlingheiloo.nl

Verjaardags arrangement

Uw vakkundig adres voor
-	 (semi)	orthopedisch	maatschoeisel
-	 maatvoetbedden	/	steunzolen
-	 alle	gewenste	orthopedische
	 aanpassingen	aan	confectieschoenen
-	 gratis	en	vrijblijvend	voet	en/of	

schoenadvies
-	 Pedicure
-	 Podotherapie
Leverancier van alle zorgverzekeraars.

Geopend Beverwijk:
dinsdag	t/m	vrijdag	 		9.30	-	17.00
wo.	inloopspreekuur	 10.00	-	16.00
Geopend Castricum:
dinsdag	t/m	vrijdag	 		9.00	-	18.00
zaterdag	 		9.00	-	17.00

Gravemaker Orthopedie Service
Koningstraat 60, 1941 BE  BEvErwijK, tEl. 0251-212000

w.C. gEEstErduin 4, 1902 EK  CastriCum
www.gravemaker.eu • info@gravemaker.eu
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Tromp heeft snelste duif
Castricum - 20.000 Noord-Hol-
landse duiven werden zaterdag 
om 11.15 uur gelost in het Belgi-
sche Meer (120 km) met een kal-
me noordelijke wind. De duiven 
hadden het niet moeilijk en vlo-

gen met een gemiddelde snel-
heid van 72 kilometer per uur 
huiswaarts.

De leden van postduivenvereni-
ging de Gouden Wieken had-

Vermeulen kampioen 
Schaakclub Bakkum

Bakkum - Dinsdag 16 april wist 
Fons Vermeulen het kampioen-
schap van Schaakclub Bakkum 
met overmacht te behalen. In 
een direct duel met achterge-
volger Arno Schlosser kwam zijn 
geliefde Baltische verdediging 
op het bord. Schlosser reageer-
de niet adequaat op een scher-
pe variant, waarna Vermeulen in 
een gunstiger eindspel kwam en 
laat op de avond het felbegeer-
de punt voor de titel kon noteren. 
Voorzitter Bob Bakker is met een 

sterke eindspurt bezig. Ditmaal 
werd oud clubkampioen Peter 
Siekerman overrompeld met een 
krachtige aanval, vol matwendin-
gen. Hiermee is Bakker opgerukt 
naar de vierde plaats. Gerard 
Blees en Lau Zonneveld speel-
den vredelievend en zodoende 
was remise een logisch resul-
taat. Dirk Schut kwam tegen de 
goedspelende Mark Smits onder 
druk te staan, maar wist uitein-
delijk het vege lijf te redden en 
het volle punt te pakken.

Duel tussen Vitesse en 
Purmerend eindigt onbeslist

Castricum - Alhoewel het du-
el tussen Vitesse (6e) en Pur-
merend (7e) betiteld kon wor-
den als een heuse subtopper 
was het voor beide ploegen toch 
zaak om minimaal één punt te 
pakken. Want in de 2e klasse A 
staan alle ploegen zo dicht op el-

kaar dat zelfs de huidige 6e plek 
nog steeds geen zekerheid biedt 
voor lijfsbehoud in die 2e klasse. 
Purmerend begon het duel uit-
stekend en voordat Vitesse goed 
wakker was, kwam het thuis-
spelende Purmerend al op voor-
sprong. Met enkele korte combi-

naties kwam een van de spitsen 
vrij voor keeper Tom Laan en die 
scoorde beheerst. Nadat al en-
kele mogelijkheden onbenut wa-
ren gebleven was het na ruim 15 
minuten alweer gelijk. Met een 
crosspass werd Robin Bakker op 
rechts gevonden, die zijn man 
weer te snel af was en de bal 
vervolgens prima breed gaf op 
de meegekomen Rowdy Baltus. 
Die kon de bal eenvoudig bin-
nenschieten. Daarna bleven bei-
de ploegen aan elkaar gewaagd 
en ook voor beide doelen ont-
stond het nodige gevaar. 
Ook na rust een zelfde spelbeeld. 
Uiteindelijk stond de 1-1 rust-
stand nog steeds op het bord 
toen de prima leidende scheids-
rechter Van den Hoed na 90 mi-
nuten affloot.
Met nog twee competitieron-
den en een inhaalduel voor de 
boeg staat Vitesse nog steeds op 
de 6e plaats. Om de degradatie-
voetbal definitief te ontlopen zijn 
nog twee punten nodig. Komen-
de zondag kan dat al gebeuren 
als De Kennemers op bezoek 
komt bij Vitesse.

MHCC JA2 bekroont topjaar 
met kampioenschap 2e Klasse

Castricum - De bezoekers uit 
Heemstede waren lange tijd ge-
lijkwaardig aan MHCC en het 
liep ook niet bij de ploeg van 
Steenmans. Na amper vijf mi-
nuten was daar het eerste sig-
naal dat de A2 de titel niet op 
een presenteerblaadje zou krij-
gen. MHCC doelman Jelle Oos-
terbaan bracht in eerste instan-
tie nog redding, maar was kans-
loos bij de tweede inzet van de 
spits van Alliance, 0-1. Binnen 
het kwartier werd het zelfs 0-2. 

De Castricummers waren nu 
wakker en onder impulsen van 
aanvoerder Joris Justin Steen-
mans werd MHCC voor de eer-
ste keer gevaarlijk bij een straf-
corner. Helaas ging de inzet van 
Maurick Eeltink rakelings naast. 
De aansluitingstreffer kwam er 
toch na een door Steenmans 
goed opgezette aanval. De voor-
zet was van Gittan Kuiper en 
spits Ward ten Cate schoot de bal 
fraai in de verre hoek, 1-2. Alli-
ance herstelde daarna de marge 

van twee treffers. Opgepikt van-
af de middenlijn werd de spits uit 
Heemstede ingespeeld, die bui-
ten bereik van Oosterbaan met 
de backhand de bal in de ver-
re hoek plaatste, 1-3. Ondanks 
de zorgwekkende achterstand 
was er geen sprake van paniek 
bij MHCC. Middenvelder Joost 
Treffers liet het niet bij woorden. 
Met een knappe steekbal zet-
te hij Pelle Goosen aan het werk 
en de snelle middenvelder profi-
teerde van een klein foutje van 
de verdediger, 2-3. Op slag van 
rust zag het er ineens heel an-
ders uit voor MHCC toen Ward 
ten Cate zelfs voor 3-3 zorgde 
na goed voorbereidend werk van 
Tjebbe Huisinga.
De 2e helft werd een heel ander 
verhaal. Het was alleen nog maar 
MHCC dat de klok sloeg. Arne 
Kooiman schoot uit een strafcor-
ner de 4-3 binnen en spits Ward 
te Cate bekroonde zijn goede 
wedstrijd met zijn derde tref-
fer van de dag, 5-3. Aan het ein-
de ontsnapte rechtsbuiten Wou-
ter Bos aan de rechterkant, zet-
te knap voor, waarna Ten Ca-
te de bal vakkundig bij de eer-
ste paal binnengleed, 6-3. Tjeb-
be Huisinga, een zekerheid ach-
terin, scoorde nog uit een straf-
corner van Joost Treffers en toen 
ging het dak eraf.  

MHCC aanvoerder Joris Justin Steenmans in duel verwikkeld met 
een Alliance speler. Foto: Bart Bakker.

den samen 320 duiven ingezet 
en de overwinning ging naar An-
ton Tromp. Zijn tweejarige duivin 
werd om 11.51.48 uur door de 
landingsantenne geconstateerd 
en het beestje bleef daarmee de 
duif van Arie Hageman net voor. 
Enkele seconden later kwam een 
duif van Sander de Graaf binnen.

Serena Stel tweede op NK 5 km
Castricum - Zaterdag 20 april 
vonden de jaarlijkse Nederland-
se Kampioenschappen lange af-
standzwemmen plaats in Amers-
foort. 
Serena zwom de loodzware 5 
km voor de jeugd- en senio-
renzwemmers. Het was de eer-
ste keer dat Serena zich aan de-
ze discipline waagde, zij was 

veruit de jongste deelneem-
ster. Haar eindtijd was uiteinde-
lijk 1.05.20.27 wat goed was voor 
de zilveren medaille bij de jeugd. 
Overall werd Serena negende.
Kaylin Stel had zich voor de 800 
meter meisjes junioren geplaatst. 
In een netjes opgebouwde race 
zwom Kaylin naar de zesde plek 
in een pr 11.07.27. 

Joop Mooij is biljart-
kampioen van Castricum

Castricum - Afgelopen za-
terdag werd in het biljart- en 
bridgecentrum aan de Stetweg 
de finale gespeeld van het Open 
Castricums Kampioenschap Bil-
jarten.
35 deelnemers van verschillende 
verenigingen hadden zich inge-
schreven om met elkaar de strijd 
aan te gaan. Na  vier speelavon-

den hadden zich 16 deelnemers 
geplaatst voor de finaleronde. 

Van de zestien spelers bleven er 
uiteindelijk vier over voor de fi-
nale. Joop Mooij won deze finale 
en is dus daarmee biljartkampi-
oen van Castricum. Eindstand 1. 
Joop Mooij, 2. Joop v.d. Wijst, 3. 
Peter Grandiek en 4. Jan Kamp.

Voorzitter Gerard de Zeeuw met de vier finalisten op de foto.
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Kampioenen bij LCP
Uitgeest - Dit weekeinde zijn twee teams kampioen geworden bij 
basketbalvereniging Lake City Players. De jongens onder 16 en de 
meisjes onder 22 gingen met de beker naar huis. Naast de bekers 
waren er medailles en taart van bakker Putter. De coaches Joris 
Groen en Anneke Klijn zijn super trots op het behaalde resultaat.
Foto boven: de meisjes onder 22 jaar met bovenste rij van links naar 
rechts: Anneke Klijn (coach), Claudia Visser, Louise Burger, Nikki de 
Goede, Marijn Sno, Eva de Goede. Onderste rij Chiara Satta,  Jeani-
ne Kruijver,  Lisette Coppens, Tamar de Goede.
Foto onder: de jongens onder 16 met bovenste rij van links naar 
rechts: Joris Groen (Coach), Bob Broersen, Felix Neuvel, Owen de 
Winter, Tom Corten, Max de Boer, Jari Hilgersom. Onderste rij: Gijs 
de Koning, Pim Langereis, Tamar de Goede.

Eerste plaats voor 
Annemarie den Boer
Uitgeest - Zaterdag 20 april was 
het de beurt voor de turnsters 
van de derde divisie van turnver-
eniging Unitas. Dit was de der-
de wedstrijd, maar Annemarie 
den Boer was tijdens de tweede 
wedstrijd geblesseerd aan beide 
voeten. Het was dus spannend 
hoe deze wedstrijd zou verlo-
pen. Annemarie turnde een he-
le goede wedstrijd en mede door 
de hoogste score op sprong 
(13.575) en brug (14.150) werd 
zij verdiend eerste bij de pupil-
len 2.
Bij de junioren kwam Ada-
ja Plinck op de wedstrijdvloer. 
Adaja die maar één keer per 
week turnt en uit moet komen 
in de derde divisie heeft het heel 
goed gedaan en eindigde op een 
knappe 11e plaats. Een prach-

tige prestatie als je weet dat er 
meisjes in haar groep 6 a 7 uur 
per week meer trainen.

Annemarie den Boer op de hoogste trede

Adaja Plinck

Zwembad weer open
Uitgeest - Zwembad De Zien 
opent op Koninginnedag haar 
deuren weer voor een nieuw sei-
zoen. Schaft u in de voorverkoop 
(voor 8 mei) uw abonnement 
aan, dan heeft u kans, via onze 
jaarlijkse verloting, het aankoop-

bedrag terug te krijgen.
Stichting De Zien Blijft zoekt nog 
versterking voor haar bestuur. 
U kunt zich aanmelden via de-
zienblijft@gmail.com. Informatie 
over tarieven en openingstijden: 
www.optisport.nl/zien.

Klaverjassen 
bij Stormvogels
Uitgeest - Vrijdag 26 april vindt 
er weer een klaverjasdrive plaats 
in de kantine van korfbalvereni-
ging Stormvogels aan de Nies-
venstraat 14. De kaarten wor-
den om acht uur geschud. Er 
zijn weer leuke prijzen te win-
nen, ook met de loterij. Iedereen 
is welkom.

Koningsspelen 
in Uitgeest

Uitgeest - Op vrijdag 26 april 
worden in het hele land de Ko-
ningsspelen gehouden.
In Uitgeest maakt basisschool 
Kornak hiervoor gebruik van het 
park aan de Haverkamplaan. De 
Binnenmeerschool houdt een 
vossenjacht, onder meer op het 
plein voor het Regthuys, het 
veldje naast de bibliotheek en 
het speeltuintje bij de Rozeknop. 

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

Uit	
--:-- M8D1 - AHC IJburg 
M8D5 
10:30 JD2 - Rood-Wit JD5 

Speelschema 
jeugd MHCU

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Geboren
Moos Theodor Bosman, zoon 
van D. de Jong en A.E. Bosman

Ondertrouw
E. Zuurbier en C.J.M.A. Krom

Getrouwd
G.H. Satta en M.T.T. Rasch

Aangifte	partnerschap/
huwelijk

A.J. van Wijk en W.M. Visbeen
I.B. Pas en Y.C. Frantsen

Onderhoud 
asfalt

Uitgeest - De gemeente Uit-
geest gaat van 1 mei tot 10 mei 
onderhoudswerkzaamheden 
verrichten op het bedrijventer-
rein, de Geesterweg en de Pa-
rallelweg. Het verkeer wordt niet 
gestremd, behalve op de afslag 
vanaf de Geesterweg naar de 
Molenwerf. Deze wordt op 1 mei 
afgesloten om opnieuw te wor-
den geasfalteerd.

Gemeente zamelt 
elektrische apparaten in
Uitgeest - Op Koninginnedag 
bieden veel kinderen oude spul-
len te koop aan op de vrijmarkt. 
Mochten er na afloop toch nog 
elektrische apparaten niet ver-
kocht zijn, gooi ze dan niet weg, 
maar lever ze vanaf 1 mei in op 
de gemeentewerf aan de Mo-
lenwerf 27. De gemeente zorgt 
er samen met de organisatie 
Wecycle voor dat de apparaten 
goed worden gerecycled (her-
gebruikt). 
Behalve oude elektrische ap-
paraten zijn ook kapotte spaar-
lampen welkom op de  gemeen-
tewerf. De eerste honderd inle-
veraars krijgen gratis de speci-
ale ‘bag to the future’-tas, ge-
maakt van gerecycled materiaal. 
Verder worden er 500 kanskaar-
ten uitgedeeld voor een leuk ge-
zinsuitje. 

Recycling is heel belangrijk. 
Want door grondstoffen te her-
gebruiken behouden we ze  voor 
komende generaties en hoeft er 
minder te worden onttrokken 
aan de natuur. Ook komen scha-
delijke stoffen niet terecht in het 
milieu.
Kleine elektrische apparaten 
worden voor meer dan 75% ge-
recycled. Spaarlampen zelfs 
meer dan 90%. Kunststoffen, 
ijzer, glas en koper worden na 
recycling allemaal weer nieuwe 
grondstoffen. Dat kan alleen als 
de apparaten en spaarlampen 
apart worden ingeleverd. Per jaar 
verdwijnt hiervan echter twee ki-
lo per persoon in de afvalcontai-
ner. Zo gaat 35 miljoen kilo ver-
loren voor recycling. Samen met 
Wecycle wil de gemeente Uit-
geest dit helpen tegengaan.
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FC Uitgeest zingt het 
enige ‘echte’ Koningslied!
Uitgeest - Het was een mooie 
zondag voor FC Uitgeest. Met 
een droge knal in de 90e mi-
nuut leidde Stefan Winter de 
festiviteiten in. Niet alleen was er 
daarmee de verdiende zege van 
2-0 op Purmersteijn maar vooral 
werd op eigen kracht een verder 
verblijf in de Eerste Klasse vei-
lig gesteld. Het was de start van 
een uitbundig gezang waarbij 
spelers, coach en toeschouwers 
uit volle borst het Uitgeester Ko-
ningslied ten gehore brachten. 
“Daar sta je dan. Je zag het mo-
ment al zo vaak in je dromen en 
daar is ’t dan. De dag die je wist 
dat zou komen is eindelijk hier.” 
Misschien als tekst niet goed ge-
noeg voor een gezongen eerbe-
toon aan Koning Willem maar 
wel voor onze eigen “Prins” Jurg 
Bosman.  Van de vierde naar de 
eerste klasse en dan gewoon 
handhaven. “Zij aan zij, borst 
vooruit. Trots als een pauw, dit is 

ons geluid. En hoe klein we ook 
zijn, onze daden zijn groot”, zong 
het Uitgeester Volk na het laatste 
fluitsignaal.
FC Uitgeest moest het vandaag 
doen zonder de geblesseer-
de Bar Meijland en Pim Mole-
naar. FCU kende een bliksem-
start want al na vijftig seconden 
had Stefan Winter de 1-0 kun-
nen en moeten binnen schieten 
toen hij alleen voor keeper El-
mers verscheen na een slijten-
de dieptepass van Kick Smit. Hij 
liet de bal echter wat gemak-
kelijk van de schoen afsprin-
gen waardoor deze kans in ie-
der geval verloren ging. FCU 
bleef het beste van het spel be-
houden maar het was duidelijk 
zichtbaar dat de ploeg uit Pur-
merend, die zich in de gevaren-
zone bevindt, graag de punten 
wilde meenemen. Het was van 
beide kanten niet allemaal even 
goed maar strijd werd er wel ge-

leverd. Voor de toeschouwers 
leverde dat best een leuk kijk-
spel op. Nadat eerst Stam in de 
39e minuut verzuimde te scoren 
voor Purmersteijn deed Remco 
van Boxtel in de 41e minuut al-
leen voor keeper Elmers hetzelf-
de. Toch was het FC Uitgeest dat 
op slag van rust alsnog op voor-
sprong kwam. Kick Smit hing 
als een roofdier loerend op een 
prooi nog wat rond in het straf-
schopgebied en zag bij verdedi-
ger Esseboom een aarzeling aan 
de bal. Als een luipaard schoot 
Kick uit de startblokken, ontfut-
selde de verbijsterde speler de 
bal en scoorde koelbloedig. 1-0. 
De tweede helft was FC Uitgeest 
duidelijk de bovenliggende par-
tij. Achterin werd, vandaag voor-
al vanwege het sterke optreden 
van Bob Out die daarmee tot 
Bakkum en Krookspeler van de 
wedstrijd zou worden gekozen, 
heel weinig weg gegeven. Een 
tweede goal en daarmee de be-
slissing in de wedstrijd kon niet 
uitblijven. De kansen regen zich 
aaneen voor groen en geel maar 
zoals wel vaker  dit seizoen ont-
brak het de spitsen aan koelbloe-
digheid in de afwerking. Daarom 
kon het gebeuren dat uiteindelijk 
pas in de 90e minuut de beslis-
sing viel. De voor Ruud Koedijk 
ingevallen Mats Idema onder-
schepte op fraaie wijze de bal, 
stoomde op over de linkerkant 
en bediende met een afgemeten 
pass Stefan Winter die geen mo-
ment aarzelde en nu wel koel-
bloedig binnen schoot. 2-0
Daarmee was de wedstrijd uiter-
aard gespeeld. Coach Jurg Bos-
man, spelers en toeschouwers 
konden opgelucht ademhalen. 
Het behoud in de Eerste Klas-
se was veilig gesteld en dat mag 
gerust een prachtige prestatie 
worden genoemd. FCU kan de 
komende weken vol zelfvertrou-
wen alvast bouwen aan het vol-
gende seizoen terwijl de jong se-
nioren die voor FC Uitgeest mo-
gen gaan meedoen aan het ICGT 
zonder nacompetitiezorgen kun-
nen gaan toewerken naar dat 
evenement. “Heel Uitgeest staat 
zij aan zij”, zongen wij tenslotte 
met overslaande stem. (De Af-
vallende Bal)
FC Uitgeest: Alders, Brandjes, 
Groen, Out, ten Hoope (71e Me-
ijland), de Wit, van Boxtel, den 
Nijs, Koedijk (81e Idema), Smit 
(45e Hollenberg), Winter.

Bakkum en Krookspeler van 
de wedstrijd: Bob Out
Al een paar thuiswedstrijden 
scoorde hij hoog, maar steeds 
was er iemand net iets beter. 
Niet op deze zondag want met 
een ijzersterke beurt werd Bob 
vandaag door de jury gekozen 
tot Bakkum en Krookspeler van 
de wedstrijd. Alsnog gerechtig-
heid zou je dus kunnen zeggen. 
Bob van harte gefeliciteerd. 

Woensdag 24 april pupillen:
Kon. HFC D2-Uitgeest D1 18:30
Uitgeest D3-Limmen D3 19:00
Vitesse 22 E2-Uitgeest E4 17:30
Junioren:
Foresters de B3-Uitgeest B3 18:45

Donderdag 25 april junioren:
Uitgeest A1-Zaanlandia A1 20:00
Senioren:
Uitgeest 9-SSV 2 19:15
Vrouwen:
Uitgeest VR1-Koedijk VR1 19:30

Zaterdag 27 april pupillen:
Uitgeest D1-
Hercules Zaandam sc D1 11:30
BOL D1-Uitgeest D2 12:00
Uitgeest D3=vrij
Uitgeest D4-Kolping Boys D6 10:15
Alkmaarsche Boys D2-Uitgeest D5 10:30
Kolping Boys D9-Uitgeest D6 09:00
VVS 46 D3-Uitgeest D7 11:45
HSV D6-Uitgeest D8 10:30
Uitgeest E1-Kon. HFC E1 09:00
KSV E1-Uitgeest E2 11:30
HSV E3-Uitgeest E3 12:30
Uitgeest E4-Vitesse 22 E2 10:15
Bergen E1-Uitgeest E5 11:00
Limmen E7-Uitgeest E6 09:00
Uitgeest E7-Kolping Boys E12 11:30
Uitgeest E8-HSV E12 10:15
Uitgeest E9-Zeevogels E4 11:30
Foresters de E9-Uitgeest E10 10:15
Uitgeest E11-DTS E6 11:30
Uitgeest F1-Foresters de F2 09:00
Uitgeest F2-HSV F2 10:15
Uitgeest F3-Jong Holland F2 09:00
Kolping Boys F6-Uitgeest F4 10:15
Adelbert St F2-Uitgeest F5 09:30

KSV F7-Uitgeest F6 09:30
Uitgeest F7-Foresters de F4 09:00
LSVV F8-Uitgeest F8 09:00
Uitgeest F9-LSVV F9 09:00
Egmondia F3-Uitgeest F10 09:30
Uitgeest MP1-Egmondia MP1 09:00
Bergen MP1-Uitgeest MP2 09:30
Junioren:
Uitgeest B1-Helder Den FC B1 14:45
Uitgeest B2-Ilpendam B1 13:00
Uitgeest B3-Meervogels 31 B2 14:30
Uitgeest B4-Foresters de B5 13:00
Jong Holland B3-Uitgeest B5 14:30
Uitgeest C1-Zaanlandia C1 12:45
Uitgeest C2-Meervogels 31 C2 14:30
OFC C1-Uitgeest C3 12:30
Uitgeest C4-EVC C3 10:15
Uitgeest C5-IVV C3 13:00
Knollendam C1-Uitgeest C6 12:00
Meisjes: 
VIOS-W MB1-Uitgeest MB1 14:00
Limmen MC1-Uitgeest MC1 14:45
Zeevogels MC1-Uitgeest MC2 12:00
Uitgeest MD1-BOL MD1 11:30
Uitgeest MD2-Victoria O MD1 10:00
Uitgeest ME1-Alcmaria Victrix ME1 09:00

Zondag 28 april senioren: 
Koedijk 6-Uitgeest 8 14:00
Uitgeest 9-ADO ‘20 10 11:30
Berdos 4-Uitgeest 10 11:00
Uitgeest 12-ADO ‘20 17 10:30
Uitgeest 13-Alkmaarsche Boys 8 13:30
Junioren: 
OFC A1-Uitgeest A1 12:00
Uitgeest A2-Victoria O A1 13:30
Dames: 
Monnickendam VR1-Uitgeest VR1 12:45
Meisjes:
DTS MA1-Uitgeest MA1 11:15

Uitgeest - Afgelopen zaterdag 10.00 uur begon de uitwedstrijd van 
de JG1 van FC Uitgeest tegen Only Friends Amsterdam. In de be-
ginfase waren er mooie aanvallen over en weer, al was Only Friends 
meer in het strafschopgebied van de jongens uit Uitgeest te vinden 
dan zij in het Amsterdamse. Een harde voorzet van een Only Friends 
speler kwam tegen Mark aan en belandde zo in het doel. Jammer. 
Maar Uitgeest bleef strijden. Vooral Quint was overal op het veld te 
vinden. Hij hielp mee met verdedigen, gaf goede voorzetten en was 
ook vaak in de spits te vinden, maar zijn werklust leverde helaas 
geen doelpunt op. Mart stond ook dit keer weer goed te keepen, hij 
kreeg heel wat ballen te verwerken en hield er veel tegen. Maar het 
overwicht van Only Friends was helaas te groot en tegen het einde 
van de eerste helft ging het ineens vrij snel en gingen we met 4-0 
achterstand de rust in.
Na wat peptalk en goede aanwijzingen van leidster Sabine gingen 
de jongens toch weer vol goede moed het veld in voor de twee-
de helft. De aanwijzingen werden vooral in het begin goed opge-
volgd door Jamie en Jason, maar alle inzet werd maar niet beloond. 
Een harde knal van Jesse ging maar net voor langs en de poging 
van Quint vlak daarna werd goed gepakt door de keeper. Rens en 
Bink deden hun uiterste best op het middenveld , maar werden dit 
keer makkelijk gepasseerd door Only Friends. Ze waren een ma-
tje te groot voor ons. Kort na elkaar kregen ze weer 3 doelpunten te 
verwerken.  Maar de jongens uit Uitgeest laten zich niet kennen en 
gaan weer volop in training voor de volgende wedstrijd!

Eerste damesteam Dog 
op zondag start goed
Uitgeest - Het eerste zondags-
team van de Dog (dames) is de-
ze competitie uitstekend begon-
nen. Het team bestaande uit ls-
bet Klingeler, Ilze Juffermans, 
Joyce Donkersloot, Marieke 
Snijder, Rina de Wildt, Natha-
lie Bangma en Lizzy Netten ver-
loor de eerste competitieron-
de kansloos met 5-0, maar zo-
wel de tweede als de derde ron-

de werd met 3-2 gewonnen. Vo-
rig jaar werd promotie naar de 
eerste klasse bereikt zodat het 
extra verassend is dat er in de-
ze sterke klasse al twee keer ge-
wonnen werd. 
In deze klasse worden wekelijks 
twee enkels en drie dubbels ge-
speeld zodat er altijd een win-
naar is. Gelijkspel is niet moge-
lijk.

Maatje te groot...
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