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Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Uitgeest - Zaterdag 30 april 
om 17.00 uur wordt de der-
by gespeeld tussen FC Uit-
geest 1 en De Kennemers 1 
op sportpark De Koog. Na af-
loop is er een optreden van 
zanger Edwin de Goede en 
DJ Michael. Uiteraard wordt 
ook de gelegenheid geboden 
iets de eten en te drinken. Ie-
dereen is welkom.

Derby tegen 
de Kennemers

Uitgeest - Zondag was in Uitgeest de 32e editie van de Open Watersportdag waar jong en 
oud uit de omgeving zich vermaakte met verschillende activiteiten. Stichting Watersportcen-
trum Uitgeest had alles uit de kast getrokken om er, zoals ieder jaar, een gezellige dag van te 
maken. Elders in deze editie van de Uitgeester Courant meer foto’s van dit festijn.

Rare snuiters 
in het dorp!

Uitgeest - Een kerstman, 
een freule met een hoedje 
van rollen wc-papier, je komt 
ze niet dagelijks tegen in het 
dorp. Maar vrijdagochtend 
werden ze gespot op de Mid-
delweg en de Beatrixlaan, 
waar de kinderen van groep 
1 tot en met 4 van de Bin-
nenmeerschool meededen-
aan een vossenjacht. Van el-
ke ‘vos’ die ze vonden kregen 
ze een stukje van een puzzel, 
die uiteindelijk een foto van 
Koning Willem Alexander op-
leverde. De vossenjacht was 
onderdeel van de konings-
spelen waar de school aan 
meedeed. Op het school-
plein en het speelveldje van 
de school waren vele activi-
teiten en spellen te doen. Het 
was een leuke laatste och-
tend voor de meivakantie!

G E M E E N T E
U I T G E E S T

op de achter-
pagina van deze 

krant het 
gemeentenieuws
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924

Zonneboilers
Zonnepanelen
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Airconditioning
Ventilatie
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Dorpsstraat 533, Assendelft
Tel. 075-6874392

www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl

Reserveer tijdig, vol = vol

Sushi & Grill
Boss Restaurant

2 1/2 uur lang
onbeperkt eten/drinken

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

(legitimatie kan worden gevraagd)

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

 

De Goedkoopste Notaris
in de regio

vraag vrijblijvende offerte

        
Kerklaan 11,  Heemskerk
Telefoon (0251) 203 203

e-mail: info@notariaatijmondnoord.nl
www.notariaatijmondnoord.nlDeze week in De krant!

Jaarlijkse Open Watersportdag 
ondanks kou goed bezocht
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COLOFON

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@uitgeestercourant.nl
Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
Mobiel 06-29603261
kantoor@uitgeestercourant.nl
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

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

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Tien keer Blauwe Vlag en Groene 
Wimpel voor Jachthaven Uitgeest

Uitgeest - Op donderdag 
21 april ontvingen Menno en 
Caroline Klein namens Jacht-
haven Uitgeest voor het tien-
de jaar de Blauwe Vlag met 
Groene Wimpel. Ook burge-
meester Wendy Verkleij was 
aanwezig bij de uitreiking. 
Tijdens de Open Watersport-
dag op zondag 24 april wordt 
de Blauwe Vlag offi cieel door 
de burgemeester gehesen.
De Blauwe Vlag is een ex-
clusief eco-label dat in ruim 
dertig landen aan meer dan 
3500 stranden en jachtha-
vens wordt uitgereikt. Dank-
zij dit label mag Jachtha-
ven Uitgeest zich in hetzelf-

de rijtje scharen als jacht-
havens uit andere landen in 
Europa, Zuid-Afrika, Marok-
ko, Nieuw-Zeeland, Cana-
da en het Caribische gebied. 
“Daar zitten best prestigieuze 
jachthavens tussen. We heb-
ben allemaal aangetoond dat 
– door aan zekere criteria te 
voldoen – onze jachthavens 
veilig en schoon zijn,” aldus 
Caroline en Menno Klein. Tij-
dens de ceremonie werd het 
koppel apart opgeroepen om 
met de volle aandacht bij de 
tiende uitreiking van de Blau-
we Vlag stil te staan.
In Nederland zijn er in to-
taal dertien jachthavens, die 

naast de Blauwe Vlag tevens 
de Groene Wimpel mogen 
voeren. Dit is een extra award 
die wordt toegekend aan 
de jachthavens die, boven-
op de internationale criteria 
voor verduurzaming van de 
jachthaven, aan aanvullen-
de maatregelen voldoen. Bij-
voorbeeld op het gebied van 
energie- en waterbesparing, 
duurzaam en lokaal inko-
pen, gebruik van duurzame 
bouwmaterialen, afval schei-
den en maatschappelijke be-
trokkenheid. Jachthaven Uit-
geest nam de Groene Wimpel 
dit jaar voor de derde keer in 
ontvangst. “Binnen ons to-

taalconcept voor toerisme en 
recreatie speelt milieubewust 
ondernemen een prominen-
te rol. Samen met de andere 
bedrijven op het terrein wil-
len we ook op die manier de 
aantrekkingskracht van Uit-
geest en de watersport voor 
toeristen en recreanten ver-
groten.” Burgemeester Wen-
dy Verkleij woonde de cere-
monie namens Uitgeest bij. 
Tijdens de Open Watersport-
dag, die plaatsvindt op zon-
dag 24 april, hijst de burge-
meester de Blauwe Vlag naar 
de top van de kraan op het 
terrein van de jachthaven.
Voor toeristen is de Blauwe 
Vlag een internationaal her-
kennings- en kwaliteitssym-
bool voor schone en milieu-
bewuste jachthavens. “We 
werken er hard aan om de 
duurzaamheid van de jacht-
haven voortdurend te verbe-
teren. We willen hierin zelfs 
een voorbeeld zijn voor an-
dere jachthavens in Neder-
land! Ons doel is om Uit-
geest op de kaart te zetten 
voor toeristen en recreanten, 
daarom hebben we recente-
lijk de internationale website 
vernieuwd. Zo weet iedereen 
zijn weg te vinden naar onze 
mooie, verantwoorde jacht-
haven. Dat geldt natuurlijk 
ook voor Uitgeesters. Ieder-
een is van harte welkom om 
de jachthaven en de bijbeho-
rende bedrijven van Water-
sportcentrum Uitgeest te be-
zoeken. Er is genoeg te doen 
op het terrein!”

Afscheid bij Voluit
Uitgeest - Donderdag nam 
Voluit afscheid van drie spe-
lers met een lange loopbaan 
bij de volleybalclub.
Wim Brugman 42 jaar lid, 
Hedwig Theunissen 34 jaar 
lid en Annet van der Eng 28 
jaar lid. Allen met een lange 
staat van dienst binnen de 
vereniging. Alle drie kunnen 
zij terugkijken op vele mooie 
kampioenschappen met Vol-

uit. Zij werden door voorzitter 
Lisa van der Kolk toegespro-
ken en bedankt voor het ve-
le werk dat zij voor de vereni-
ging hebben verricht. Daarna 
werd er van de spelers in de 
teams afscheid genomen. 

Op de foto van links naar 
rechts Hedwig Theunissen, 
Wim Brugman en Annet van 
der Eng.

Uitgeest - De familie Den 
Elsen gebruikt voorlopig de 
achterdeur van hun huis 
op de Esdoornstraat als en-
tree en laat de voordeur met 
rust. Daar heeft een vogel-
tje een slim nestje gevonden: 
in hun rieten deurkrans aan 

de voordeur, lekker onder de 
overkapping, beschut tegen 
regen en wind.

‘We nemen de voordeur pas 
weer als de kleintjes uitge-
vlogen zijn’, schrijft Esther 
den Elsen.



Rabobank IJmond
Nieuw onderzoek naar 
Kracht van de IJmond

IJmond - In navolging van 
het Kracht van de IJmond-
onderzoek in 2012 heeft Ra-
bobank IJmond het initiatief 
genomen om samen met in-
woners en ondernemers te 
werken aan projecten om de 
regio in de toekomst sterker 
en vitaler te maken. Er is veel 
potentie in de IJmond en de 
uitdaging is deze kansen te 
benutten.
Waar het onderzoek van 
vier jaar geleden zich pri-
mair richtte op de economi-
sche kracht van de IJmond, 
wordt dit keer ook gekeken 
naar sociaal-maatschappe-
lijke thema’s. Wat speelt er 
in de IJmond op het gebied 
van wonen en leefbaarheid, 
zorg en welzijn? En wat zijn 
de mogelijkheden om de re-
gio verder te versterken? 
In het hele traject wordt 
nauw samengewerkt met on-
dernemers, overheden, ken-
nisinstellingen, zorg- en 
welzijnsorganisaties en het 
maatschappelijke midden-
veld. Rabobank IJmond voert 
ook een enquête uit onder de 
leden van de bank en gaat in 

dialoogsessies, workshops 
en lokale ledencafés in ge-
sprek met belanghebbenden 
uit de verschillende IJmond-
gemeenten.
Het traject moet leiden tot 
nieuwe economische en so-
ciaal-maatschappelijke ini-
tiatieven of verbinding van 
bestaande initiatieven om 
de regio economisch en so-
ciaal-maatschappelijk ver-
der te helpen. Inwoners en 
ondernemers zijn straks de 
kartrekkers van deze initia-
tieven. Dit doen zij in project-
teams. 
Ook niet-leden van Rabo-
bank IJmond zijn van harte 
uitgenodigd de enquête in te 
vullen. De antwoorden wor-
den geanalyseerd door het 
bureau BeBright en anoniem 
aan de bank teruggekoppeld. 
De enquête is te vinden op 
www.rabobank.nl/ijmond. In-
vullen kan tot en met woens-
dag 27 april 2016.
Het verloop van het Kracht 
van de IJmond-onderzoek is 
te volgen via de website en 
sociale media van Rabobank 
IJmond.

Uitgeest - Na een spannen-
de competitie zijn op de laat-
ste speeldag de volleybal-
sters van Voluit MB1 kampi-
oen geworden van de jeugd-
klasse B. In de laatste wed-
strijd moest nog slechts één 
set gewonnen worden, maa 
Voluit won deze wedstrijd 
overtuigend met 4-0.
Op de foto: achterste rij: 
Hedwig Theunissen, Coen 
de Ruiter, Isa Struikmans, Li-
sa Baltus, Lonneke Wevers, 
Kees Wevers en Paul Baltus. 
Voorste rij: Linda Winter, Roos 
Theunissen, Jurian Webbe.

Voluit MB1 kampioen

PAPION
TRIMSALON DIERENSPECIAALZAAK EN RUITERSPORT

Middelweg 75, 1911 EB  Uitgeest
Telefoon: 0251 314193, E-mail: papion@casema.nl

Betere voeding voor 
een betere gezondheid

De natuurlijke voeding
voor uw hond en kat

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

Betere voeding voor Betere voeding voor Betere voeding voor 

Nieuw in ons assortiment

8 mei Moederdag

Tevens nog veel meer 
leuke aanbiedingen in 
onze winkel te vinden 
voor de “Liefste en 
leukste mama van de 
hele wereld”

1961 KA Heemskerk, tel. 0251 251514
www.wereldwinkelheemskerk.nl

20% 
KORTING
OP AL ONZE 
SIERADEN

Maerelaan 5
Uitgeester Courant 

 
 
 
 

PC of Laptop niet in orde? 
Computer Center Uitgeest! 

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

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

 
 

Meer info op: www.computercenteruitgeest.nl 
E-mail naar: info@computercenteruitgeest.nl 
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Bobs Party & Events biedt 
ultieme moederdagtip: Abba!
Uitgeest - Abba Gold uit 
Engeland komt naar Ne-
derland. Deze formatie is 
benoemd tot beste ‘tribu-
te’ van Abba wereldwijd en 
bestaat uit de originele cast 
van Mamma Mia London. 
Op Moederdag, 8 mei, is 
het zover. De kaartverkoop 
is in volle gang. Het unie-
ke aan het concept is da-
thet ultieme Abba-gevoel in 
concertvorm wordt gecom-
bineerd met een High-Tea. 
De mogelijkheid bestaat om 
een normale ticket te kopen 
voor het concert, maar ook 
als combiticket met High-
Tea voor een zeer scherpe 
prijs. De High Tea is inclu-
sief ontvangst met een fees-
telijk glaasje Prosecco.
Gedurende de High Tea met 
natuurlijk diverse soorten 
thee of koffie, zullen er di-
verse gerechtjes worden 
geserveerd bestaande uit 
een tal van zoete lekkernij-
en en hartige hapjes. Zoals 
een glaasje soep, diverse 
minisandwiches en wraps, 
bladerdeeghapje met een 
hartige vulling, petit fours, 
muffins en chocolade. De 
High Tea is ook te reser-
veren exclusief Ticket Ab-
ba Gold. De High Tea begint 
om 14.00 uur gevolgd door 
het concert. Het wordt dus 
geen nachtwerk. Ideaal om 

eens iets anders te doen op 
deze dag. 
Tickets zijn te bestellen via 
www.a9studios.nl.
Toch zin in iets anders? Re-
serveer dan bijvoorbeeld 
een plekje in ons vernieuw-
de A la Carte restaurant ge-
combineerd met een uur-
tje bowlen of schuif eens 
aan in ons nieuwe Teppan-
yaki restaurant waar ieder-
een zelf de lekkerste vlees- 
en vissoorten kan bereiden 
met een klein Japans tint-
je. Meer informatie staat op 
www.bobs.nl of bel met een 
van de partyplanners: tel.: 
0251-315150.

Zaterdag 30 april in Assendelft

Bintangs bluestrax
Assendelft - Op zaterdag-
avond 30 april geeft de be-
kende formatie uit de IJmond 
de Bintangs een speciaal op-
treden in ‘Tapperij de Ver-
wachting’ te Assendelft. Iets 
minder luid dan normaal het 
geval is en in een speciale 
bezetting. Naast de al jaren 
spelende Bintangs, is er een 
bezetting bijgekomen. De-
ze variant bestaat uit huidi-
ge leden, ex-leden en nieu-
we muzikanten. Vele namen 
kwamen voor deze bezetting 
voorbij, zoals; Bintangs Oer-
trax, Bintangs unplugged, en 
Bintangs acoustic. Wat als 
een paal boven water staat, 

is dat de jongens putten uit 
het bijzondere en vele mate-
riaal wat er van de Bintangs 
voorhanden is. De toevoe-
ging achter de naam Bin-
tangs is dus niet belangrijk, 
het zijn de Bintangs. 
Bij voorkeur speelt deze be-
zetting het oudere werk, zo-
als van de bekende elpees, 
Genuine Bull en Blues on the 
ceiling. Ook bekende hits van 
de Bintangs worden niet ver-
geten zoals ‘Riding on the 
L&N en Alright alright’. En er 
komt soms zelfs huidig ma-
teriaal voorbij. Bintangs staat 
voor vuige rock en blues ook 
bekend als ‘Hoogovensrock’. 

In de Bintangs ‘bluestrax’ 
bezetting spelen in Assen-
delft: Bintang oervader Frank 
Kraaijeveld, Dagomar Jansen, 
Marco Nicola en Burt van der 
Meij. Frank Kraaijeveld als 
oprichter van de band speelt 
al 55 jaar. De Bintangs be-
staan dit jaar ook 55 jaar. 
Reden om er een speciale 

avond van te maken. De toe-
gang tot dit bijzondere optre-
den is gratis. Op deze avond 
is de recent uitgekomen dub-
bel cd ‘Golden years of Dutch 
Pop Music’ van de Bintangs 
te koop. Zaterdagavond 30 
april in Tapperij de Verwach-
ting, Dorpsstraat 584 in As-
sendelft. Aanvang: 21.00 uur. 

Castricum - De gemeen-
te, horeca, portiers en de 
politie willen met belang-
stellenden van gedachten 
wisselen over een proef 
ter verruiming van de slui-
tingstijden in de horeca. 

Daarom is er een inloopbij-
eenkomst in het gemeente-
huis op 9 mei van 17.00 tot 
19.30 uur. Het voorstel is om 
dit seizoen bij wijze van proef 
de terrassen in de maanden 
juni tot en met september tot 
1.00 uur open te laten. 
In dezelfde periode worden 
de sluitingsuren in de nach-
ten van vrijdag op zaterdag 
en zaterdag op zondag tot 
4.00 uur verlengd.

Inloop over 
horecatijden

Korte zangcursus rond Annie M.G.
Castricum - Op 2 juni start 
bij Toonbeeld een nieuwe 
zangcursus met als naam 
Annie M. G.; een korte cur-
sus in teken van de jaren ‘50, 
‘60 en ‘70. Denk aanRamses 

Shaffy, Jasperina de Jong, 
de musicals van Annie M.G. 
Schmidt zoals ‘Heerlijk duurt 
het langst’ en ‘Ja Zuster, Nee 
Zuster’. 
De cursus vindt plaats op 

donderdag en de lestijd is 
afhankelijk van de deelne-
mers in de middag of avond. 
Het betreft vijf lessen van 
een uur. Aanmelden kan via 
www.toonbeeld.tv.

Castricum - Dans en Geniet 
houdt iedere vrijdagochtend 
een dansmeditatie in Gees-
terhage, toegankelijk voor ie-
dereen. Aanvang 9.45 uur. 
Opgeven via paula@dansen-
geniet.nl, tel.: 06-24503879. 

Dansmeditaties

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.00 uur

zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 20.15 uur
Mother’s Day
vrijdag 21.00 uur

zaterdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur

woensdag 20.15 uur
Brooklyn

vrijdag 18.30 uur
zaterdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

Monsieur Chocolat
zaterdag 21.00 uur

The Huntsman - 3D
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur
Jungle Book - 3D

donderdag 14.00 uur
vrijdag, zaterdag & zondag 13.15 uur

maandag, dinsdag & woensdag 14.00 uur  
Jungle Book - 2D

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 21.00 uur

Demolition
donderdag 14.00 uur

vrijdag, zaterdag & zondag 13.15 uur
maandag, dinsdag & woensdag 14.00 uur  

Kung Fu Panda 3 (NL) 3D

Programma 28 april  t/m  04 mei 2016

Mother’s Day
Na Valentine’s Day en New 
Year’s Eve is het tijd voor 
de moeder aller feestda-
gen; Mother’s Day! Het pu-
bliek volgt de perikelen van 
een stel jonge moeders, ou-
dere moeders en dochters 
op zoek naar hun moeders. 
Of juist niet zo hard op zoek. 
Met Jennifer Aniston als sin-

gle mum Sandy, Britt Robert-
son als moederloze Kristin, 
Julia Roberts als teleshop-
ping-koningin Miranda, Ka-
te Hudson als de kinderloze 
Jesse, Jason Sudeikis als sin-
gle dad Bradley en Timothy 
Olyphant als Henry, de ex van 
Sandy die nu iets heeft met 
de veel jongere Tina.

Er is een gloednieuwe film 
over Mowgli, een mensen-
jong dat opgroeit bij een wol-
venroedel. Mowgli voelt zich 
niet langer thuis in de jungle 
wanneer de angstaanjagen-
de Shere Khan, de tijger die 

Jungle Book zichtbaar getekend is door de 
mens, bezweert alles te elimi-
neren wat hij als een bedrei-
ging ziet. 
Als Mowgli de enige plek die 
hij kent moet verlaten, begint 
hij aan een fascinerende reis 
op zoek naar zichzelf. Te zien 
in In 2 en 3D.
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Herdenking slachtoffers WO II
Castricum - Zoals elk jaar 
staat Castricum op 4 mei 
stil bij degenen die hun le-
ven verloren tijdens de Twee-
de         Wereldoorlog. De 
Raad van Kerken doet dit tra-
ditiegetrouw met een oecu-
menische viering. Deze wordt 
gehouden in de Dorpskerk 
op woensdagavond om 18.15 
uur. De viering duurt onge-
veer een half uur. Voorganger 
is mevrouw Eveline Maset-
ti. Het thema van de viering 
is: ‘Geef vrijheid door’. Tijdens 
de bijeenkomst worden de 
namen genoemd van de oor-
logsslachtoffers
uit Castricum. Ook worden 
de namen voorgelezen van 
een groep Joodse mensen 

die in Castricum verbleven 
tussen 1940 en 1945 en ver-
volgens op transport werden 
gesteld naar vernietigings-
kampen. Voor allen wordt 
een kaars aangestoken.
Aansluitend leggen de be-
zoekers bloemen neer op elk 
van de oorlogsgraven op het 
kerkhof naast de Dorpskerk. 
Bij het Joodse oorlogsmonu-
ment leggen zij, in lijn met de 
Joodse traditie, een steentje 
neer. Daarna voegt men zich 
bij de Stille Tocht naar het 
monument op de grens van 
Castricum en Limmen. On-
derweg is er een pauze bij de 
Pancratiuskerk. Daar wordt 
een krans gelegd bij de her-
denkingsplaquette in de hal.

Speelpark Batavier open!
Regio - Speelpark De Ba-
tavier is een gezellige au-
thentieke speeltuin met 
spannende attracties zoals 
de lunaloop, kabelbaan, 
splash, de watersproei-
ers op het Weaghpleintje 
en midgetgolfbaan de Be-
driegertjes. 

Het speelpark is gelegen op 
Bergerweg 100 aan de rand 
van Alkmaar richting Bergen. 
Het is een gezellig familie-
park, met een sfeervol terras. 
Ook eigen eten en drinken 
meenemen is toegestaan, 
hiervoor zijn picknickplaat-
sen aanwezig in het park.
Als afsluiter of juist als start, 

is een rondje midgetgolf met 
het hele gezin een aanrader.
Met elkaar de competitie 
aangaan op de 18 holes mid-
getgolfbaan de Bedrieger-
tjes, dit zit bij de toegangs-
prijs in. Speelpark De Bata-
vier is een gezellige plek voor 
jong en oud, waar tevens al-
le ruimte is voor kinderpartij-
tjes, schoolreisjes en diverse 
arrangementen voor feesten 
en partijen. Er is een speciaal 
opa- en oma-arrangement. 

Het park is inmiddels al weer 
geopend dit seizoen, voor 
openingstijden en alle in-
formatie: www.debatavier.nl.  
Parkeren is gewoon gratis.

Maurits treedt op met 
eigen cabaretvoorstelling
Castricum - Toen hij drie jaar 
was hij al dol op theater. Hij ver-
kleedde zich als clown en wil-
de in het circus werken. Nog 
steeds wil graag mensen aan 
het lachen maken. Hij is ver-
slaafd aan het podium, liep sta-
ge in het Zaantheater en heeft 
nu zijn eerste cabaretprogram-
ma geschreven. ‘Niet remmen!’. 
Met dit programma treedt hij op 
zaterdag 14 mei op in de aula 
van Clusius College Castricum. 

Maurits Hazeleger, zestien jaar 
oud en leerling van het Clusi-
us College Castricum. Op het 
Clusius kent iedereen het vro-
lijke hoofd van Maurits, hij is 
regelmatig cabaretier tijdens 
schoolfeesten en evenementen. 
Hij heeft wel vaker opgetreden 
maar dat waren tot nu toe klei-
ne stukjes van vijf of tien minu-
ten. 14 mei is zijn eerste grote 
voorstelling. Maurits wil graag 
cabaretier worden. ,,Toen ik een 
filmpje van Najib Amhali zag, 
wist ik dat ik dat later ook wilde 
doen. Mijn eerste  optreden als 
cabaretier was bij een kerstspel 
op mijn basisschool. Dat heb 
ik toen gepresenteerd en daar 
deed ik ook voor het eerst een 
cabaretstukje. Dat sloeg aan. 

Mijn grote voorbeelden zijn  
Jochem Mejjer, Hans Teeuwen 
en Ronald Goedemondt.” Als 
cabaretier worden niet lukt, 
wil hij sowieso iets met thea-
ter doen. Bijvoorbeeld acteren 
of presenteren.
Maurits maakt veel dingen mee 
en met die ervaringen schrijft hij 
zijn sketches . ,,Maar wel altijd 
uitvergroot! Dat het veel groter 
lijkt dan dat het is. Dan wordt 
het absurd en komt er humor 
in. Ik speel ook wel stukjes van 
andere cabaretiers maar daar 
geef  ik dan een eigen draai 
aan.” Wie de voorstelling wil 
zien kan op 14 mei kaartjes aan 
de zaal kopen van het Clusius 
College Castricum, Oranjelaan 
2a voor vier euro. per persoon. 
Dat kan vanaf 19.30 uur. De 
voorstelling begint om 20.00 
uur.

Gewichtsconsulente Inge 
Verbaan opent praktijk

Uitgeest   ,,Voelt u zich ook 
zo moe en futloos en kijkt u 
soms ook in de spiegel met 
zo’n blik van ‘hoe heb ik het 
toch zover laten komen?’ 
Kom dan nu in actie en doe 
er iets aan!” Aan het woord is 
Inge Verbaan, gediplomeerd 
gewichts- en voedingscoach.
Door haar interesse in ge-
zondheid en voeding en wat 
voor invloed deze hebben op 
het welzijn, heeft zij besloten 
om van haar hobby en kennis 
haar werk te maken. Inge ver-
telt: ,,Vanaf 1 mei start ik een 
eigen praktijk aan huis. Veel 
mensen hebben lichamelij-
ke klachten en wijten dit niet 
direct aan hetgeen zij eten. 
Door inzicht te geven in het 
eet- en bewegingspatroon 
komen zij al snel tot de con-
clusie dat één en ander wel 
degelijk met elkaar te maken 
heeft. In mijn praktijk bege-
leid ik volwassenen, kinderen 
en groepen op hun weg naar 
een gezonde leefstijl.” Tij-
dens een geheel vrijblijvend 
en gratis kennismakingsge-
sprek vertelt Inge meer over 
haar werkwijze. Hierdoor 
krijgt men een helder beeld 
over wat zij kan bieden om 
tot een gezonde leefstijl te 

komen. Er is volop gelegen-
heid om vragen te stellen. ,,In 
mijn praktijk bestaan geen 
domme vragen”, zegt Inge la-
chend. ,,Door mijn registra-
tie bij de beroepsvereniging 
is het mogelijk om bij een 
aanvullende verzekering voor 
een tegemoetkoming in aan-
merking komen.” Het adres is 
Bergvenstraat 1 in Uitgeest 
en men kan van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 
21.00 uur terecht. En dan tot 
slot zegt Inge: ,,Juist dat wat 
moeite kost, blijkt achteraf de 
moeite waard.” Kijk voor meer 
informatie op www.gewichts-
consulenteuitgeest.nl of bel 
06-53138175.

Bakkum - In de nacht van 
donderdag 21 op vrijdag 22 
april is er op de Schulpstet 
een grijze Mercedes van het 
type C350 e, bouwjaar 2015 
weggenomen voorzien van 
het kenteken GG018R. Aan 
getuigen wordt gevraagd 
zich te melden bij de politie.

Auto gestolen

Bakkum - Vrijdag omstreeks 
17.00 uur was iemand op de 
Heereweg onwel geworden. 
Iemand was aan het hyper-
ventileren na een pittige dis-
cussie met zijn vriendin. Am-
bulancepersoneel schoot te 
hulp.

Hyperventilatie

Bakkum - Gisteren om-
streeks 16.45 uur is van een 
vrouw, die op het terras zat 
van een strandpaviljoen, haar 
handtas met inhoud gesto-
len. Naderhand realiseerde 
zij zich dat een bepaald per-
soon drie keer langs haar ta-
fel was gelopen. Mogelijk 
dat deze de tas heeft weg-
genomen. Hij had een blan-
ke huidskleur, is omstreeks 
40 jaar oud en 1.80 m lang, 
heeft een fors postuur en 
grijs krullend haar en draagt 
een zwarte jas.

Tas gestolen

Castricum - Dankzij drie 
sponsors kunnen de mannen 
van tennisvereniging Castri-
cum 4 in een mooi tenue de 
competitie spelen. In week 1 
stond de altijd lastige tegen-
stander ‘Akersloot uit’ op het 
programma. Alleen Nick wist 
een puntje mee naar huis te 
nemen. Vorige week werd 
gewonnen van Oudorp met 
5-1. In Waarland werd het 
3-3. Op 7 mei een thuiswed-
strijd tegen Warmenhuizen 
vanaf 9.00 uur.

In het nieuw

Castricum - Samen2 is een 
project van het Rode Kruis 
Castricum en Welzijn Cas-
tricum, waarbij een vrijwilli-
ger gekoppeld wordt aan een 
oudere of kwetsbare inwo-
ner. Men is op zoek naar een 
aantal vrijwilligers die samen 
met een alleenwonende ou-
dere een klein rondje om wil-
len, lopend of in de rolstoel.  
Aanmelden via tel.: 0251 - 
656562 of vcc@welzijncas-
tricum.nl.

Samen2

balsponsor:  NijsseN juNior B.V.

pupil v.d. week: jits VaN Kessel (speler Limmen D4)

Zondag 1 mei 14.00 uur:

Limmen  -  Bloemendaal
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Mooi Uitgeest
Meekijken door de lens van fotograaf Ger Bus

Uitgeest - De Zwaan in volle pracht,gezien bij molen de Kat. Zwanen werden lange tijd als 
toonbeeld van monogamie en onvoorwaardelijke trouw beschouwd. Recent onderzoek heeft 
echter aangetoond dat het niet ongewoon is dat partners elkaar bedriegen en zelfs verlaten. 
Een zwaan leeft in het wild ongeveer 20 jaar. Foto en tekst: Ger Bus

al jaren trouw en gratis élke week in de bus!

houdt u al jaren op de hoogte van alles in en om Uitgeest

Dé

Dé

www.uitgeestercourant.nl al tijden de site voor Uitgeest. U vindt er ook informatie over de omliggende dorpen.

houdt u al jaren op de hoogte 
van alles in en om Uitgeest

Dé

       Zo vlogen 
       de duiven 

Uitgeest - Zaterdag ston-
den de duiven niet in de ge-
plande losplaats Quievráin 
(245km) maar door een ne-
gatief weeradvies van het 
IWB gingen de duiven naar 
een kortere afstand in België, 
de losplaats Asse-Zellik (185 
kilometer) Het was de der-
de vlucht van het provinci-
aal programma van Postdui-
venvereniging  “de Vliegende 
Vleugels” in Uitgeest.  Door 
de veranderde weersomstan-
digheden was de verwach-
ting dat geen snelle vlucht 
zou worden zoals  in de af-
gelopen weken. Toen werden 
er gemiddelde snelheden ge-
maakt van ruim 100 kilome-
ter en meer per uur.  Door 
een naar Noordelijke richting 
gedraaide wind en regelma-
tig overtrekkende regenfron-
ten zouden de snelheden be-
duidend lager gaan worden. 
De vlucht verliep dan ook uit-
eindelijk zoals verwacht, met 
toch nog regelmatige aan-
komsten van de duiven. Om 
9.00 uur in de morgen wer-
den de duiven met een ma-
tige tot krachtige noordelij-
ke wind gelost. Het concours 
stond ruim 11 minuten open 
voordat de laatste van de 40 
prijsduiven binnen was. De 
afstand van deze vlucht was 
185 km en er waren 9 deel-
nemers met 160 duiven. De 
snelste duif  met een kop-
wind van rond de 35 km te-

gen, vloog over deze afstand 
toch nog een gemiddelde 
snelheid van 1184,343 me-
ter per minuut (ruim 71 km 
per uur). De eerste duif met 
een aankomsttijd op 11.36.36 
uur was van Hein Berkhout in 
Uitgeest, dit betekende zijn 
tweede overwinning van het 
seizoen. 

De uitslag van de eerste vijf  
deelnemers 3e wedvlucht 
oude duiven Vitesse op za-
terdag 23 april luidt als volgt: 
1-4-5-8-12e Hein Berkhout, 
2-16-27-38-39e Comb. Kers-
sens-Krom uit Akersloot, 2-9-
13-21-28e Peter Schellevis, 
6-7-17-18-19e Frank Roden-
burg, 10-15-34e Piet Groen-
tjes, 11-14-35-40e Dirk de 
Bruin. De taartenbon van de-
ze vlucht voor de 40e duif 
in de uitslag gaat naar de 
Dirk de Bruin. En de attrac-
tie prijs geschonken door Pe-
ter Schellevis gaat naar de 
Comb. Kerssens-Krom met 
een van hun duiven op de 2e 
plaats. Twee deelnemers vie-
len deze vlucht met hun dui-
ven buiten de prijzen. De eer-
ste duif van de Hein Berk-
hout was tevens goed voor 
een 104e  plaats in het Ray-
on B. tegen 128 deelnemers 
met 2954 duiven. Volgende 
week de lossing vanuit Qui-
evráin (245 km) met hopelijk 
wat betere weersverwachtin-
gen. (Hein Berkhout)

Marco Zoeteman dook voor ons in de Uitgeestse sportarchieven. Heeft u een bijdra-
ge voor deze rubriek? Mail naar kantoor@uitgeestercourant.nl. Aanvullingen op de 
geplaatste foto zijn ook welkom op dit mailadres.

Uitgeest - Deze week een 
foto van LCP  (Lake City Play-
ers) dames 2 seizoen 1994. 
Staand van links naar rechts:  

Jennefer Luijt, Manon koop-
mans, Esther Schneiter en 
Esther Scholten. 
Zittend/gehurkt van links 

naar rechts: Petra Kuyper, 
Brenda May, Ellen Roozen, 
Yvonne de Groot en Gert-Jan 
Koopmans. 

Boekstart Baby Café
Regio - Het laatste BoekStart 
Baby Café van dit seizoen op 
dinsdag 3 mei van 09.30 tot 
10.30 uur wordt feestelijk af-
gesloten met een fotosessie 
door Kim de Vries fotogra-
fie uit Uitgeest. Wie zijn baby 
of peuter met of zonder zus-
jes of broertjes wil laten foto-
graferen moet zich van te vo-
ren aanmelden bij de bibli-
otheekvestiging in Heems-

kerk of in Beverwijk. De foto-
sessie kost 25 euro en dient 
van te voren betaald te wor-
den. Aanmelden kan ook 
via www.bibliotheekijmond-
noord.nl. Wie van te voren wil 
zien wat Kim maakt kan kij-
ken op www.kimdevriesfoto-
grafie.nl.
Locatie: Maerten van Heems-
kerckplein 3, 1964 EZ 
Heemskerk.
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Kampioenen gehuldigd 
bij Biljartclub De Soos

Uitgeest - Op 20, 21 en 22 
april vonden de jaarlijkse bil-
jartfinales plaats in de bil-
jartarena van Dorpshuis de 
Zwaan.  Woensdag 20 april 
startten 16 biljarters, in de 
voorronden, om uit te maken 
wie van de 8 biljarters, vrijdag 
22 april, zich de beste libre-
speler, oftewel kampioen van 
2016 mag noemen. Na de 
kwart- en halve finales stre-
den 4 man om de eerste drie 
plaatsen, waar uiteindelijk 
Rob van Vught na een zinde-
rende finale, beslag legde op 
de eerste plaats en zich libre-

kampioen 2016 mag noemen, 
runner-up (2e) werd Peter 
van Maaren en Henk Verduin 
mocht plaats nemen op de 
laagste trede van het denk-
beeldige ereschavot (3e).
Op donderdag 21 april werd 
door 9 biljarters gestreden 
om het kampioenschap drie-
banden 2016. Op deze fina-
ledag speelde ieder 2 par-
tijen en konden er dubbe-
le punten verdiend worden. 
Na de voorlaatste partij was 
de tussenstand 1-Kees Krom 
, 2-John de Blaauw met bei-
den 66 punten. Toen moest 

3-bandenkampioen Kees 
Krom en rechts, “rode lan-
taarndrager” Jaap Zonneveld

Rob van Vught libre-kampioen 

Links mevrouw Schavemaker en rechts de winnaar van de Cor 
Schavemaker-trofee Peter van Maaren

de laatste wedstrijd nog ge-
speeld worden  en u raadt 
het al......die wedstrijd ging 
tussen de nummers 1 en 2, 
en er waren maximaal 6 pun-
ten te verdienen, dus de fina-
ledag eindigde in een gewel-
dige climax. Nadat de blau-
we krijtdampen waren opge-
trokken, kwam Kees Krom als 
winnaar uit de bus en pro-
longeerde zodoende zijn titel,  
3-bandenkampioen 2016. 
Tijdens de prijsuitreiking 
werd ook bekend gemaakt 
wie de Cor Schavemaker-tro-
fee  in ontvangst mocht ne-
men. Deze trofee wordt aan 
een biljarter uitgereikt, die in 
het combinatie-klassement 
van libre en bandstoten het 
hoogste aantal wedstrijdpun-
ten tijdens het seizoen heeft 
behaald.  Deze trofee is uit 
eerbetoon vernoemd naar de 
in 2014 overleden Cor Scha-
vemaker, en werd uitge-
reikt door mevr. Schavema-
ker aan de uiteindelijke win-
naar Peter van Maaren. Het 
was weer een geslaagd tour-
nooi, dankzij diverse vrijwilli-
gers van de Soos. (Lex Snak)

Lotenverkoop Zonnebloem binnenkort van start
Uitgeest - Bij De Zonne-
bloem draait het om men-
sen en dat al meer dan 65 
jaar. Vele vrijwilligers zetten 
zich in om mensen met een 
lichamelijke beperking soci-
ale en recreatieve activitei-
ten te bieden. Ook Uitgeest 
heeft een afdeling waar men 
de medemens  graag bijzon-
dere momenten bezorgt. Dat 
gebeurt op verschillende ma-
nieren zoals het organiseren 
van een dagje uit, huisbezoek 
of het bieden van gezelschap 
aan iemand die weinig buiten 
de deur komt. Vrijwilliger Ge-
rarda Postema van afdeling 
Uitgeest zet zich daarnaast 
al jaren in voor  de Nationa-
le Zonnebloemloterij. De op-
brengst van de loterij komt 
in zijn geheel ten goede aan 

het werk van de Zonnebloem. 
Dit wordt gebruikt voor on-
der anderen de tientjes actie 
waarbij iedere vrijwilliger 10 
euro krijgt om iets leuks met 
zijn of haar gast te onderne-
men. En op 13 juli staat een 
gezamenlijk uitstapje met het 
Rode Kruis gepland richting 
dierenpark Blankendaal in 
Tuitjenhorn. Gerarda: “De lo-
ten zijn maar 2 euro per stuk 
waarvan 0,60 cent voor on-
ze afdeling in het dorp blijft. 
Hiervan worden allerlei uit-
stapjes bekostigt.” Dan trots: 
“In de regio verkopen wij de 
meeste loten, ons dorp heeft 
gulle gevers. Tijdens ons der-
tigjarig bestaan was burge-
meester Wendy Verkleij aan-
wezig en ik kwam op het idee 
om haar te vragen bekend-

heid te geven aan de start 
van de lotenverkoop. Dit om-
dat burgemeester Wendy 
Verkleij zelf vrijwilliger bij De 
Zonnebloem is.” 
Ondanks haar drukke agen-
da maakt burgemeester Ver-
kleij graag tijd vrij om een fo-
to te maken en meldt: “Door 
mijn werk ontbreekt vaak he-
laas de tijd maar ik heb mij 
aangemeld als  begeleiding 
tijdens een vakantieweek. De 
Zonnebloem verricht belang-
rijk werk dat ik van harte on-
dersteun.” Binnenkort kun-
nen Uitgeesters een loten-
verkoper van de Zonnebloem 
aan de deur verwachten. 
Voor de Waldijk en de Koog 
worden nog enkele verko-
pers gezocht. Gerarda lacht: 
“Het kost maar een paar uur-

tjes van je tijd en de loten 
gaan als warme broodjes!” 
Aanmelden hiervoor kan bij: 
Gerarda Postema telefoon: 
313285. Er zijn prachtige prij-

zen te winnen en de trekking 
vindt plaats op maandag 24 
oktober 2016. Voor meer in-
formatie zie: www.zonne-
bloem.nl. (Monique Teeling)

Zwembad De Zien 
belooft bruisend seizoen
Uitgeest - Al een jaar lang 
drijft openluchtzwembad De 
Zien in Uitgeest op vrijwil-
ligers en het gaat hen goed 
af. Ruim honderd man steekt 
de handen graag uit de mou-
wen om jong en oud te laten 
recreëren binnen de gren-
zen van Uitgeest. Want dat 
is wat De Zien wil uitdra-
gen, het zwembad is van ie-
dereen! Linda van Eerden van 
de evenementencommissie: 
“Toen we vorig jaar open-
gingen met Koningsdag, was 
iedereen natuurlijk razend 
nieuwsgierig en werd het 
een drukke dag. Nu hebben 
wij ook weer tal van leuke ac-
tiviteiten voor 27 april op het 
programma staan. Er wordt 
samengewerkt met verschil-
lende verenigingen. Met de 
volleybalvereniging spelen 
we op een speciaal daarvoor 
gemaakt strandje beachvol-
leybal. Verder is de korfbal-
vereniging aanwezig, er zijn 
oudhollandse spelletjes en er 
is een sportcircuitje. Op het 
water zijn kano’s en kan men 
kennis maken met standup 

paddling. Natuurlijk mag ie-
dereen, kinderen, vaders en 
moeders, gratis zwemmen.”
De opening op Koningsdag is 
nog maar het begin van een 
bruisend seizoen dat volgens 
Linda minstens zo leuk gaat 
worden als het vorige. Vele 
plannen liggen klaar of bor-
relen bij vrijwilligers in het 
brein. Linda: “In juni is er de 
zwemvierdaagse, die eigen-
lijk  een hele week duurt. 
Men kan weer een paar keer 
meedoen aan moonlight 
swimming en tijdens de laat-
ste vakantieweek organise-
ren wij een spelletjesweek. 
Dit is voor onder andere de 
pechvogels die geen plek-
je bij de huttenweek hebben, 
een prachtig alternatief.”
Plannen voor een zomer-
fair en het succesvolle Hallo-
weenspektakel liggen op het 
bureau. Linda: “Wij willen, net 
als vorig jaar, een ontmoe-
tingsplek zijn met evenemen-
ten waar iedereen blij van 
wordt.” Voor informatie: www.
zwembad-dezien.nl. (Moni-
que Teeling)
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Watersportdag 2016
Uitgeest - Dit jaar geen kor-
te broeken te zien tijdens de 
Open Watersportdag in Uit-
geest maar winterjassen en 
paraplu’s. Zon afgewisseld 
door donkere wolken, harde 
wind en zelfs sneeuw ken-
merkten deze koude maar 
gezellige dag. Er was weer 
een ruime keuze aan activi-
teiten. Als je minstens 1.20 
meter was dan kon je bij het 
Korps Mariniers de toren be-
klimmen. John en zusje De-
nise vonden het helemaal 
niet eng en raakten met ge-
mak de bel. Het springkussen 
en de draaimolen waren voor 
het kleutervolk. Op de zee-
mansmarkt zag men strand-
vondsten uit St. Maartens-
zee en een nettenboeter uit 
Pijnacker. Maar ook de kleur-
rijke Uitgeester kraam met 
sjaals, waarvan de opbrengst 
voor een project in Kenia, 
trok de aandacht.  
Bij een omgebouwde paar-
dentrailer met oudhollandse 
pannenkoeken probeerden 
twee Amerikaanse toeris-
ten uit Californië (foto boven) 
hongerig  te ontcijferen wel-
ke smaken ze konden kie-
zen. Hoewel het bij hen thuis 
zeker warmer was, geno-
ten zij volop van dit Uitgees-
ter evenement. Met een boot 
en fietsen toerden zij door 
Noord-Holland. Zij raakten 
er niet over uitgepraat hoe 
leuk Nederland was, hoe aar-
dig de mensen en hoe goed 
iedereen hier Engels sprak. 
Voor Koningsdag hadden zij 
in ieder geval al een oranje T-
shirt klaar liggen op de boot. 
Nee Uitgeest zullen zij zeker 
niet vergeten! (Monique Tee-
ling)
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Regio - Vanwege de kwets-
baarheid van de natuur zijn 
hier regels voor: in natuur-
gebieden moeten honden 
meestal aan de lijn. De ko-
mende weken infomeren na-
tuur- en recreatieorganisa-
ties in heel Noord-Holland 
hondenbezitters over de re-

gels. Begin mei vinden meer 
controles plaats.
Op borden bij natuurgebie-
den en op websites van ter-
reinbeheerders staat duide-
lijk aangegeven wat de regels 
precies zijn. Hondenbezitters 
die zich daar niet aan houden 
riskeren een bekeuring.  

Castricum - Van 1 tot en met 
14 augustus maakt Stich-
ting De Noordzee samen 
met zoveel mogelijk vrijwil-
ligers de hele Noordzeekust 
afvalvrij. En dat is hard no-
dig: er liggen ruim 1,2 mil-
joen stuks plastic afval op de 
Nederlandse stranden. Dit 
jaar vindt de Boskalis Beach 
Cleanup Tour voor het eerst 
in een nieuwe vorm plaats. 
De afgelopen drie jaar trok 
de stichting gedurende de 
hele maand augustus van 
Cadzand naar Schiermon-
nikoog. Dit jaar ruimt Stich-
ting De Noordzee de Neder-
landse stranden binnen twee 
weken op, door op 1 augus-
tus tegelijkertijd vanuit zowel 
Cadzand als vanaf Schier-
monnikoog richting Zand-
voort te trekken. Vorig jaar 
haalde Stichting De Noord-
zee samen met 2015 vrijwilli-
gers 11.555 kilo afval van het 
strand. Ruim 1,2 miljoen plas-
tic afvalitems
Uit onderzoek blijkt dat er per 
100 meter strand gemiddeld 
375 stuks afval liggen.  92% 
van dit afval is plastic afval. 
Als dit plastic in zee belandt, 
raken zeedieren erin ver-
strikt of zien zij het aan voor 
voedsel waardoor het in on-
ze voedselketen terechtkomt.  
Vrijwilligers kunnen zich voor 
één van de 28 etappes in-
schrijven via Beachcleanup-
tour.nl/etappes. 

Maak samen 
strand afvalvrij 

Akersloot - Henk Verdonk 
junior heeft weer de don-
derdagavondwedstrijd om 
de KPB-mountainbikecup 
op zijn naam geschreven. 
Voorafgaand aan de strijd 
op sportcomplex De Clop-
penburgh was het Danny Bi-
zot die met goede moed en 
vol zelfvertrouwen zijn her-
nieuwde kennismaking na 
het schaatsseizoen aankon-
digde. Bizot kwam toch een 
beetje van een koude ker-
mis thuis toen hij moest on-
dervinden hoe rap Verdonk 
uit de startblokken ging en 
wegbleef. Toen Wim Verdonk 
de leiding van Bizot overnam 
en het tempo wat opschroef-
de leek Wilfred Knegt in de 
problemen te komen. Na een 
paar ronden aan het elastiek 
moest Knegt het hoofd bui-
gen en zijn metgezellen la-
ten gaan. Toch was het niet 
alleen Knegt, die schade op-
liep door het straffe tempo 
van Wim Verdonk. Ook voor 
Danny Bizot werd het alle-
maal te veel en dit deed hem 
zelfs uitstappen. 

Alleenheerser

Hospice Groep heeft 
plaats voor vrijwilligers
Regio - Bij de Stichting Hos-
pice Groep Midden-Kenne-
merland is plaats  voor ge-
motiveerde vrijwilligers. De-
ze vrijwilligers ondersteunen 
mensen die in de laatste fa-
se van hun leven zijn. Veel 
mensen sterven liever thuis 
dan in een ziekenhuis of ver-
pleeghuis. In de laatste we-
ken of maanden van hun le-
ven hebben ze vaak dag en 
nacht intensieve verzorging 
nodig. Voor familie en vrien-
den is deze zorg soms moei-
lijk vol te houden.
De Hospice Groep wil hier de 
helpende hand bieden bij de 
mensen thuis. Het werkge-
bied van de stichting is Be-
verwijk, Castricum/Bakkum, 
Heemskerk, Uitgeest en Wijk 
aan Zee. Naast thuisinzet is 
er in dit bijna-thuis-huis aan 
de Zeestraat 92 in Bever-
wijk, plaats aan vier gastbe-

woners, ieder met de eigen 
zorgbehoefte en vooral hun 
eigen wensen en verwach-
tingen.
De zorg, die gegeven wordt 
door familie, vrienden en 
buren, wordt zo nodig on-
dersteund door hulp van de 
vrijwilligers van de Hospice 
Groep. De taak van de vrijwil-
liger is dezelfde als die van 
een mantelzorger die zorg 
biedt aan een zieke partner, 
familielid, vriend of vriendin. 
Om dit werk te kunnen doen 
hoeft men geen specifi eke 
opleiding te hebben, wel is er 
een interne basistraining van 
vier dagdelen. 
Voorwaarde is wel dat men 
per week twee dagdelen van 
vier uur beschikbaar is en in 
het weekend een dagdeel 
per zes weken. Meer infor-
matie of aanmelden via tel.: 
06-51174089.

ViVa! Zorggroep behaalt 
weer het HKZ-certifi caat
Regio - ViVa! Zorggroep 
heeft weer haar HKZ-cer-
tifi caat behaald. Afgelopen 
week is ViVa! Zorggroep ge-
toetst op haar kwaliteit van 
zorg- en dienstverlening. Met 
dit certifi caat laat ViVa! Zorg-
groep zien dat zij structureel 

aan kwaliteitsverbetering 
werkt en dat zij aan alle kwa-
liteitsnormen voldoet. 

Het auditteam was onder de 
indruk van de actieve, posi-
tieve en gemotiveerde mede-
werkers. 

Leerlingen  Clusius op 
uitwisseling naar Duitsland
Castricum - Op woensdag 
13 april om 9.30 uur verza-
melde op het Clusius College 
Castricum leerlingen uit de 
3e klassen van diverse loca-
ties van het Clusius College. 
Met de bus gingen ze naar 
Duitsland voor een uitwis-
selingsproject met als the-
ma ‘Anti-discriminatie Project 
2016’. Rond 14.00 kwamen 
ze aan bij de partnetschool 
ISG Melle, waar ze kennis-
maakten met Duitse leer-
lingen en verdeeld werden 
over gastgezinnen. In Duits-

land liepen ze een school-
dag mee op de Duitse part-
nerschool en besteedde de 
Duitse plaatselijke krant aan-
dacht aan de Nederlandse 
leerlingen die op bezoek wa-
ren.  Samen met de Duitse 
leerlingen werd een bezoek 
gebracht aan voormalig con-
centratiekamp Bergen-Bel-
sen. Dit onderdeel maakt al-
tijd weer indruk op de leerlin-
gen. Zaterdag zat de reis er 
weer op. Op zondag 22 mei 
komen de Duitse leerlingen 
deze kant op.

Ringsteken in Bakkum
Bakkum - Het Ringsteek 
Comité Bakkum is gestart 
met de voorbereidingen van 
de editie 2016. De datum is 
vastgesteld op zondag 26 ju-

ni, de locatie is zoals elk jaar 
in hartje Bakkum. 

Inschrijven kan via ringste-
kenbakkum@hotmail.com.  

Lokaal VVD-netwerk BUCH 
Regio - De leden van de vier 
VVD-afdelingen van Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Hei-
loo, de BUCH-gemeenten, 
hebben zaterdag 16 april be-
sloten tot de vorming van één 
lokaal VVD-netwerk BUCH. 
Ze gaan samen evenemen-
ten organiseren, willen een 
kweekvijver zijn voor nieuw 
talent en gaan een gemeen-
schappelijke campagne voe-
ren voor de komende verkie-
zingen. De vier VVD-afdelin-
gen getransformeerd tot het 
Lokaal VVD-netwerk BUCH. 
Het is de bedoeling dat het 
lokale netwerk zo snel moge-
lijk een nieuw bestuur krijgt. 
Tijdens deze overgangspe-
riode zullen de voormali-

ge bestuursvoorzitters: Pe-
ter Geurts, Nino Groen, Men-
no Haga en Ron Hermans, als 
interim-bestuur fungeren. Op 
de eerste Algemene Leden-
vergadering van het Lokaal 
VVD-Netwerk BUCH zullen 
de leden over de benoeming 
van het nieuwe bestuur be-
sluiten.
Afgesproken is dat uit el-
ke gemeente twee vertegen-
woordigers in het nieuwe be-
stuur worden benoemd. Slo-
gan van het netwerk is ‘Sa-
men, met ieders eigen 
kracht’. Op de foto v.l.n.r.: 
Peter Geurts, Bergen, Nino 
Groen, Uitgeest, Menno Ha-
ga, Castricum, Ron Hermans, 
Heiloo.
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FC Uitgeest bezig met goede serie
Uitgeest - Na de galavoor-
stelling tegen Kolping Boys 
(6-1 winst) kwam de over-
winning tegen SVW’27 met 
beduidend meer moeite tot 
stand maar na negentig mi-
nuten stond er gewoon 0-2 
op het scorebord. Met die 
uitslag kruipt de ploeg van 
interim-coach van Marsber-
gen naar de top van de twee-
de klasse A en lijkt er door de 
andere uitslagen in die klas-
se een zeer spannend slot 
van de competitie aan te ko-
men. Alles is eigenlijk nog 
mogelijk met nog drie wed-
strijden te gaan.
FC Uitgeest moest het van-
daag doen zonder Joost de 

Jong en de nog altijd gebles-
seerde Sander van den Hel-
der. Van de laatste moet ge-
vreesd worden dat hij dit sei-
zoen niet meer in actie komt. 
Het betekende weer eens 
een basisplaats voor routinier 
Michael Kristel. 
FC Uitgeest startte over-
donderend. Zo was topsco-
rer Lester Half al in 7e mi-
nuut dicht bij de openings-
treffer. Zijn fraaie halfvolley 
vanaf de rand zestien eindig-
de echter buiten het bereik 
van keeper Bleeker tegen 
de paal. FC Uitgeest bleef de 
betere ploeg maar het leidde 
nog niet tot een voorsprong. 
Aan de andere kant moest de 

verdediging van FC Uitgeest 
alert blijven. Zo was linksbui-
ten Schoenmaker in de 20e 
minuut dichtbij een treffer 
voor de thuisploeg. Geluk-
kig voor de gasten bedacht 
de vandaag toch weer prima 
spelende Mike Olgers een 
list. Prachtig was zijn aanna-
me in de 30e minuut, handig 
zijn wegdraaien en geweldig 
zijn schot in de uiterste hoek. 
0-1. Dat was ook tevens de 
ruststand. Trainer Kenneth 
Goudmijn moet vast een don-
derspeech hebben gehouden 
gedurende de thee want de 
tweede helft gaf een veel fa-
natieker SVW te zien. Geluk-
kig was  niet voor het eerst 
dit seizoen, keeper Sven Ko-
ning in goede doen. De wij-
ze waarop hij in de 65e mi-
nuut de alleen op hem af ko-
mende Willemse van scoren 
afhield was net zo belangrijk 
als van grote klasse. 
FC Uitgeest herstelde zich en 
trok het initiatief weer naar 
zich toe. Het leidde tot een 
aantal kansen waarbij voor-
al Ruud Koedijk zich in de 
70e onderscheidde met een 
prachtige volley die helaas 
buiten het bereik van kee-
per Bleeker net naast de paal 
ging.
Uiteindelijk was het toch 
weer topscorer Lester Half 
die de wedstrijd op slot gooi-
de. Een fraai aangesneden 
vrije trap van Thomas Sinnige 
in de 90e minuut werd prach-
tig ingekopt door de beweeg-
lijke spits. Zo pakte FC Uit-
geest wederom drie punten, 
neemt de spanning toe in de 
tweede klasse A en mag er 
nog steeds gedroomd wor-
den in Uitgeest. Je weet maar 
nooit! (De Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Koning, uit 
den Boogaard, Vrouwe, 
Emiel Sinnige, Kristel, de 
Wit, Olgers (Thomas Sin-
nige), Smit (71e Duijn), 
Koedijk, Brouwer (88e 
Zwarthoed), Half

Drie regiokampioenen 
bij turnvereniging Unitas
Uitgeest - Op 16 en 17 april 
kwamen de beste meisjes 
van de Regio uit de D1- D2 
en divisie 4 en 5 in Beverwijk 
bij elkaar voor de titel Regio-
kampioen 2016. Het waren 
weer lange wedstrijddagen 
met mooie hoogtepunten.

Zaterdag 16 april begon Ben-
te Putter heel erg goed en tot 
het laatste toestel stond Ben-
te nog op de derde plaats. 
Helaas ging het mis op balk 
en viel Bente met radslag van 
de balk. Bente is uiteindelijk 
op een 13e plaats geëindigd 
en mag  door naar het Dis-
trictskampioenschap op 4 ju-
ni in Amsterdam.
In de volgende ronde wa-
ren Isa Timmermans en Sil-
via Berkhout aan de beurt om 
een mooie wedstrijd neer te 
zetten. Ze begonnen bij brug 
waar ze prachtige oefenin-
gen lieten zien, daarna balk, 
maar het was allemaal iets te 
voorzichtig waardoor ze veel 
punten hebben laten liggen 
en daardoor net niet door zijn 
naar de volgende ronde.
In de laatste ronde moch-
ten Zoë Guit en Chiara Ga-
rita  hun oefeningen aan de 
jury laten zien. Zoë heeft een 
prima wedstrijd geturnd en 
is op een mooie vijfde plaats 
geëindigd. Chiara heeft het 
helaas net niet gehaald om-
dat ze van brug en balk was 
gevallen en dat is helaas 1 x 
teveel. 
Zondag 17 april mochten de 
turnsters uit de 4e en 5e div. 
zich proberen te plaatsen 
voor de Districtskampioen-
schappen.  
In de eerste wedstrijd moch-
ten Sarah Dumpelmann en 
Elina Muijskens laten zien 
waar ze de afgelopen tijd hard 
voor hadden getraind. Sa-
rah turnde een stabiele wed-
strijd en liet mooie oefenin-
gen zonder fouten zien. Eli-
na heeft ook hele mooie oe-
feningen laten zien en kwam 
net 0,20 te kort voor een me-
daille. Helaas was ze 1 x van 
balk gevallen en dat kost-
te haar een volle punt. Sa-
rah werd met 1.5 punt voor-
sprong 1e en Regio Kampi-

oen, Elina werd netjes 6e.
In de tweede ronde waren 
Kim Schelvis, Billie Boyle en 
Jamie Beentjes aan de beurt 
voor hun wedstrijd. Kim is 
heel zelfverzekerd en turnt 
de oefeningen met veel over-
tuiging. Voor Billie is het heel 
zuur, want zij krijgt niet al-
tijd het cijfer wat je zou wil-
len. Jamie heeft een prach-
tige balkoefening laten zien 
en kreeg er 11.00 punten 
voor. Kim mag zich ook Re-
gio Kampioen noemen. Billie 
is helaas net niet door en Ja-
mie heeft zich ook weten te 
plaatsen voor het District.
In de laatste wedstrijd waren 
Adaja Plinck en Laura Lan-
gendijk aan de beurt en zij 
begonnen op vloer met mooie 
oefeningen. Op sprong, brug 
en balk turnde Adaja he-
le mooie stabiele oefenin-
gen en mag zich terecht Re-
gio Kampioen noemen. Laura 
heeft het op sprong en brug 
prima gedaan, maar op balk 
ging het dit keer niet zoals ze 
gehoopt had waardoor ze net 
niet door is naar de volgen-
de ronde. 

Adaja Plinck

Elina Muijskens en Sarah 
Dumpelmann

Billie Boyle, Kim Schelvis en Jamie Beentjes

Donderdag 28 april 
Junioren:
FC Uitgeest DE1-HSV DE1 19:00
FC Castricum DE3-FC Uitgeest DE2 19:00

Zaterdag 30 april 
Senioren:
FC Uitgeest 1 (zon)-
Kennemers 1 (zon) 17:00
JuniorenL:
FC Uitgeest B1-VSV B1 14:30
FC Uitgeest B3-SVW 27 B5 10:15
Bloemendaal B4-FC Uitgeest B5 13:15
Hercules Zaandam sc C1-
FC Uitgeest C1 10:30
FC Uitgeest C2-Foresters de C3 15:30
Berdos C2-FC Uitgeest C3 09:30
Dynamo C2-FC Uitgeest C5 14:00
DEM C7-FC Uitgeest C6 15:30
Meisjes:
FC Uitgeest MB1-Castricum MB1 13:30
FC Uitgeest MB2-ADO ‘20 MB3 11:30
FC Uitgeest ME1-
Haarlem-Kennemerland ME1 10:15
FC Uitgeest ME2-Adelbert St ME1 09:00
Pupillen:
Fortuna Wormerv. D5-FC Uitgeest D5 08:45
Sporting Krommenie D3-
FC Uitgeest D6 10:00
FC Uitgeest D7-Zeevogels D3 12:45
FC Uitgeest E2-SVA E2 11:30

AFC 34 E2-FC Uitgeest E3 14:30
SVA E3-FC Uitgeest E5 09:30
Egmondia E2-FC Uitgeest E8 09:30
FC Uitgeest E9-Egmondia E3 11:30
Castricum E7-FC Uitgeest E10 10:00
FC Uitgeest E12-Castricum E9 09:00
FC Uitgeest F1-Vrone F1 09:00
ODIN 59 F4-FC Uitgeest F3 09:00
Dynamo F1-FC Uitgeest F4 09:30
Reiger Boys F13-FC Uitgeest F6 08:45
FC Uitgeest F7-Reiger Boys F12 10:15
FC Uitgeest F11-RKAVIC F9 10:15
FC Uitgeest MP1 WK Mini Pupillen 09:00

Zondag 01 mei
Senioren:
FC Uitgeest 2-Kolping Boys 2  11:00
FC Uitgeest 3-Wijk aan Zee 2  10:30
Koedijk 7-FC Uitgeest 5  12:00
Dynamo 3-FC Uitgeest 6 09:30
Meervogels 31 4-FC Uitgeest 7 11:00
DSOV 4-FC Uitgeest 8  11:00
FC Uitgeest 9-Berdos 4 12:45
Limmen 7-FC Uitgeest 10 14:00
FC Uitgeest 11-Tos Actief 7 10:30
KFC 6-FC Uitgeest 12 11:30
FC Uitgeest 13-Saenden 3  13:00
Dames:
FC Uitgeest VR1HSV VR1 11:00
A-junioren:
FC Uitgeest A1-Zaanlandia A1 10:30

Regio - De politie heeft za-
terdagmiddag rond 15.15 
uur in een winkel aan de 
Rijkstraatweg in Heems-
kerk een 62-jarige man uit 
Den Haag aangehouden. Hij 
wordt verdacht van de dief-
stal van zeven flessen cham-
pagne, met een winkelwaar-
de van ruim 250 euro. Eerder 
deze week zijn er bij dezelfde 
winkel ook al een aantal fles-
sen champagne gestolen. De 
politie onderzoek of de man 
hier iets mee van doen heeft. 

Champagnedief

Na afloop optreden van:
Zanger Edwin de Goede en DJ Michael
Na de wedstrijd is er een gezellige avond en is er 

gelegenheid om wat te eten en te drinken.
Wij heten u dan ook van harte welkom!

FC UITGEEST  De Kennemers

Zaterdag 30 april, aanvang 17.00 uur
Sportpark De Koog



Uitgeest - Zondag trad 
Stormvogels aan tegen kop-
lopper Oosterkwartier. “De 
wedstrijd van het jaar”, al-
dus een gespannen trainer/
coach Ton van Duijn. Bij een 
overwinning zouden de Uit-
geesters de koppositie over-
nemen en daarmee de titel-
race volledig in eigen hand 
hebben. Een nederlaag zou 

funest zijn in een poule waar-
in nog 5 ploegen zicht heb-
ben op het kampioenschap.
Onder lastige omstandig-
heden, er was sprake van 
veel wind op het terrein in 
Haarlem, was het Stormvo-
gels dat de leiding nam door 
twee treffers op rij van Eveli-
ne Nootebos. Oosterkwartier 
wist vrijwel direct tegen te 

     Korfbalflits
       Stormvogels

Ook dit weekend 
successen voor Unitas

Uitgeest - Zondag waren 
de Regiokampioenschappen 
turnen voor de 6e divisie in 
Beverwijk. Deze wedstrijd is 
het hoogst haalbare voor dit 
niveau. Voor  Unitas hadden 
Julia de Wildt en Phileine v.d. 
Landen zich geplaatst.
Ook was er voor de instap 5e 
divisie een troostfinale waar 
Puck Hessels aan mee mocht 
doen. Puck begon uitste-
kend op balk en kreeg daar 
een 12.00 voor. Na balk naar 
vloer, sprong en brug waar 
Puck een 13.40 voor kreeg. 
Puck heeft het, op haar ver-
jaardag,  erg  goed gedaan. 
Ze heeft een prima wed-
strijd geturnd en is op een 8e 
plaats geëindigd. 
Julia en Phileine begonnen 
met sprong en daar kregen 
ze een mooi cijfer voor. Na 
sprong kwam brug en daar 
turnde Phileine een mooie 
brugoefening  en kreeg een 
12.75 en er was 1 turnster 
met een hoger cijfer. Julia 
was een beetje twijfelachtig. 
Na brug kwam balk en daar 
hebben zowel Julia als Philei-

ne prachtige oefeningen la-
ten zien en kregen beide een 
mooi cijfer. Julia kreeg er een 
13.800 voor en ook hier was 
er maar 1 turnster met een 
hoger cijfer. 
Als laatste was vloer en daar 
kreeg Julia weer een hoog 
cijfer,  Phileine kreeg een wat 
lager cijfer. Julia eindigde van 
de 28  turnsters op een 9e 
plaats en Phileine 16e.  

Julia de Wildt en rechts Phileine v.d. Landen

Puck Hessels

scoren, maar Maartje Vermij 
wist de marge weer terug op 
twee te brengen. Dit teken-
de het verloop van de eerste 
helft; de opponent klampte 
aan en Stormvogels liep weer 
uit met steeds een maxima-
le marge van twee. Dit resul-
teerde in een 3-5 voorsprong 
bij het bereiken van het rust-
signaal. Bij aanvang van de 
tweede helft sloeg Storm-
vogels direct toe door een 
strafworp te benutten (Ge-
rard Valkering) maar de op-
ponent was nog niet knock 
out. In tegendeel, de stand 
werd teruggebracht naar 
5-6. “De Vogels” lieten zich 
niet uit het veld slaan, hoe-
wel de sfeer in het veld wel 
grimmiger werd. Ogenschijn-
lijk raakte routinier Nootebos 
geblesseerd. Met haar erva-
ring is zij een van de bepa-
lende spelers in het team van 
Van Duijn en haar uitvallen 
zou een forse aderlating zijn. 
Gelukkig voor de Uitgees-
ters kon zij de partij voortzet-
ten en in het daaropvolgen-
de kwartier overheerste een 
dominant spelend Stormvo-
gels de wedstrijd en liep ge-
makkelijk uit naar een com-
fortabele 5-11 voorsprong.  
Onze dorpsgenoten speelden 
de partij geroutineerd uit en 
ondanks een late tegentref-
fer van Oosterkwartier kwam 
de zege geen moment meer 
in gevaar. Jeroen Kuijk wist 
in de slotseconden de eind-
stand op 6-12 te bepalen. 
Een opgeluchte Van Duijn 
was na afloop zeer content 
over het vertoonde spel en 
vierde de overwinning uit-
bundig. Komend speelweek-
end is Stormvogels vrij en 
kan er nog even worden na-
genoten. Het vizier is nu ge-
richt op de thuiswedstrijd te-
gen Zaandam Zuid op 8 mei, 
aanvang 14.30
Doelpunten : Eveline Noote-
bos(5), Sebastiaan van den 
Bosch(2), Ward Betjes (1), 
Demi Erkelens(1), Jeroen 
Kuijk(1), Gerard Valkering (1) 
en Maartje Vermij(1)

Uitgeest - ‘Publieke Werken’ 
is te zien op vrijdag 6 mei in 
filmhuis de Zwaan.  De zaal 
is open vanaf 19.45 uur en 
de film begint om 20.15 uur. 
Publieke werken is een film 
naar de gelijknamige best-
seller van Thomas Rosen-
boom onder regie van Joram 
Lürsen. 
Het is 1888. Vioolbouwer 
Vedder woont tegenover het 
zojuist gebouwde Centraal 
Station in Amsterdam. Hij kan 
zijn huis voor een uitsteken-
de prijs verkopen aan de chi-
que architecten Henkenhaf 
en Ebert omdat die daar een 
hotel willen bouwen, maar 
Vedder vraagt een exorbitant 
(te) hoog bedrag. Uiteindelij-
ke blijkt hij zijn hand behoor-
lijk te hebben verspeeld.
De makers hebben er voor 
gekozen om dezelfde narra-
tieve constructie aan te hou-
den als het boek. Dus een 
opbouw in door elkaar heen 
gevlochten verhaallijnen. 
De film, die voornamelijk in 
Hongarije werd gedraaid, is 
met een budget van zes mil-
joen euro de duurste Neder-
landse film van het afgelo-
pen jaar. De producenten van 

de film hebben kosten nog 
moeite gespaard om er een 
imposant geheel van te ma-
ken. 
Voor wie van pompeus kos-
tuumdrama houdt is deze 
film een lust voor oog en oor. 
Maar wat nog meest in het 
oog springt zijn de uitsteken-
de acteerprestaties van de 
hoofdrolspelers. Vooral Gijs 
Scholten van Aschat valt op 
als de arrogante vioolbouwer 
Toegang:  5 euro inclusief 
een kopje koffie voorafgaand 
aan de film (“Vrienden”  4 
eur). Kaarten in de voorver-
koop verkrijgbaar bij: Boek-
handel Schuyt, Middelweg 
139, Uitgeest.

Brutale diefstal zeilboot 
en buitenboordmotoren

Uitgeest - Op woensdag 
13 april 2016 omstreeks 
10.30 uur werd er een zeil-
boot weggenomen van-
af de jachthaven ZWVU 
aan de Lagendijk. De da-
der pleegde de diefstal op 
klaarlichte dag.  De dader 
liep over de kade en stap-
te vervolgens op de zeil-
boot.  
Vervolgens is de dader 
met de zeilboot naar de 

jachthaven Uitgeest geva-
ren en heeft de boot daar 
aan de kade gelegd om al-
daar de buitenboordmotor 
van de zeilboot te demon-
teren en weg te nemen. 
De zeilboot is dus weer te-
rug bij de eigenaar maar 
hij mist wel zijn buiten-
boordmotor. De politie 
spreekt van een brutale 
diefstal.  Er hebben zich 
inmiddels getuigen ge-

meld en er zijn camera-
beelden beschikbaar van 
de diefstal. De zaak is in 
onderzoek.

Tevens werden er tus-
sen donderdag 14 april 
en woensdag 20 april nog 
twee buitenboordmotoren 
weggenomen vanuit de 
jachthaven ZWVU. Of er 
van dezelfde dader sprake 
is, is niet bekend.

Eveline Nootebos en aanvoerder Sebastiaan van den Bosch, 
samen goed voor zeven treffers
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Dodenherdenking Uitgeest 2016: 
toespraken, muziek en poëzie
De Dodenherdenking in Uitgeest begint woensdag 4 mei 2016 om 16.00 
uur met een kranslegging door burgemeester Wendy Verkleij. Dat gebeurt 
bij het monument aan de spoorlijn, gelegen achter het Kooghuis aan de 
provinciale weg. Om 19.00 uur volgen die avond de plechtige herdenking 
in de Dorpskerk, de stille tocht naar het gemeentehuis en de kranslegging.
De burgemeester en een gastspreker, de heer Cortissos, (van Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork) houden in de kerk een toespraak. De muzi-
kale omlijsting is daar in handen van het dameskoor Femmes Vocales uit 
Heemskerk, onder leiding van dirigent Piet Hulsbos. Leerlingen van de 
groepen acht van de Uitgeester basisscholen dragen per school een ge-
dicht voor.

Gastspreker was onderduiker
Gastspreker Salomon Cortissos (1939) zat het grootste deel van de Twee-
de Wereldoorlog ondergedoken bij een gastgezin. Zijn moeder kwam om 
in Sobibor. In het proces tegen John Demjanjuk trad hij op als mede-aan-
klager. Hij is honorair consul van Tsjechië en bekleedt vele functies binnen 
de Portugees-Joodse gemeenschap. Ook vorig jaar was hij gastspreker bij 
de herdenking in de Dorpskerk.

Expositie door basisscholen
De leerlingen van de Uitgeester basisscholen (groepen 8) dragen in de 
kerk een eigen gedicht voor, geselecteerd als beste van hun school. Na af-
loop van de herdenking bij het gemeentehuis is binnen in de hal een ex-
positie te bezichtigen. Daarin staan de gedichten en tekeningen centraal 
van de groepen acht van de Uitgeester basisscholen over het thema Twee-
de Wereldoorlog. De expositie is te zien van donderdag 28 april tot vrij-
dag 13 mei.

Stille tocht
Vanaf 19.40 uur vertrekt de stille tocht vanaf de Dorpskerk aan de Castri-
cummerweg naar het oorlogsmonument op het plein voor het gemeente-
huis. Inwoners in heel Uitgeest – en in het bijzonder langs de route van 
kerk naar plein – worden verzocht vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te han-
gen.
Tijdens de plechtigheid vanaf 19.45 uur bij het oorlogsmonument speelt 
de Uitgeester Harmonie stemmige muziek. Na het blazen van de Taptoe 
door trompettist Cor Duinmaijer en de twee minuten stilte laat de Uitgees-
ter Harmonie het Wilhelmus klinken. Mevrouw Nel Tromp-van Baar decla-
meert een door haar geschreven gedicht over het thema vrijheid. Daarna 
volgt het defilé langs het oorlogsmonument. Kransen en bloemen worden 
gelegd door burgemeester Wendy Verkleij, vertegenwoordigers van poli-
tieke partijen, maatschappelijke organisaties en inwoners. 

Brug De Terp gerenoveerd
Sinds enkele weken is de brug bij De Terp weer open na een grondi-
ge renovatie. De oude brug voldeed niet meer aan de huidige veilig-
heidseisen. De betonnen ondersteuningen zijn gerenoveerd en de sta-
len draagconstructie werd in een fabriek geheel ontroest, versterkt en 
van een nieuwe coating voorzien. Daarna werd deze op zijn betonnen 
dragers teruggeplaatst. Het oude, houten wegdek was niet meer bruik-
baar en werd vervangen door een nieuw brugdek. Ook zijn er leuningen 
geplaatst, een verplicht onderdeel voor bruggen die onderdeel zijn van 
een openbare weg. Langs de waterkant zijn nieuwe damwanden aange-
bracht voor een betere aansluiting.

Ophaaldata gft-afval
In week 18 wordt het gft-afval opgehaald: 
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 2 mei 
De Kleis en Waldijk: woensdag 4 mei 
De Koog: dinsdag 3 mei 
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 6 mei

BUrGErlIjKE STanD
OnDErTrOUW 
T.C.j.H. Hoogeboom en a. Matton 
F.W.j. van rijn en D. Bekker 
j.a.P. Krom en P.S. Hopman

VOOrGEnOMEn ParTnErSCHaP 
M. Gravers en D. Veen

UITGESCHrEVEn 
r. Duba, M. Cabala Contreras

Fruitbomen aan 
de Gorskamplaan
Op de hoek van de Gorskamplaan en de Aan de Kromme Sloot lag al gerui-
me tijd een grasveldje. Uit een wijkavond kwam naar voren dat de behoef-
te aan nieuw groen erg groot was. Enige tijd terug is men begonnen met de 
inrichting ervan. Het gras werd verwijderd en de grond omgeploegd. Inmid-
dels staan er meerdere fruitbomen, met als pronkstuk de walnotenboom die 
burgemeester Verkleij onlangs geplant heeft in samenwerking met de Vrou-
wen voor Vrede IJmond. Hiermee is de laatste boom neergezet die in het 
plan getekend stond.

Gemeentehuis 
en gemeentewerf gesloten
Woensdag 27 april, Koningsdag en donderdag 5 mei, Bevrijdingsdag, zijn 
het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten en ook telefonisch niet 
bereikbaar.

raadsvergadering
Donderdagavond 28 april 2016 is er een openbare raadsvergadering. De 
vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 
20.00 uur. De agenda is te vinden op www.uitgeest.nl via het ‘Raadsinforma-
tiesysteem’ op de homepage.

De gerenoveerde brug bij De Terp (foto: gemeente Uitgeest)

De ontwerptekening zoals het veldje er uiteindelijk uit gaat zien.
(tekening: landschapsarchitect Martijn Al).
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