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Prima wandelweer!
Uitgeest - Het gemopper is niet van de lucht, nu de temperatuur al een 
tijdje overdag amper boven de tien graden komt. Maar voor de deelnemers 
aan de avondvierdaagse, vorige week in Uitgeest, was het juist een heerlij-
ke wandeltemperatuur en het eerste spettertje regen viel pas toen alle me-
dailles al binnen waren. En dat waren er heel wat dit jaar, voor het eerst tel-
de het wandelfeest meer dan duizend deelnemers, die het weer heel erg 
naar hun zin hadden, getuige deze foto-impressie. De foto’s zijn gemaakt 
door Edwin Muijderman. Veel meer foto’s van zijn hand op de facebookpa-
gina van speeltuinvereniging Kindervreugd.
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OPLAGE
UITGEESTER COURANT: 6.250

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

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

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Verschijnt woensdag
EDITIE 13: UITGEEST

Dubbel afscheid bij 
Zonnebloem Uitgeest

Uitgeest - De Zonnebloem 
afdeling Uitgeest stond vo-
rige week donderdagavond 
in het teken van afscheid 
nemen. Sonja Brunsmann 
zwaaide af nadat zij 32 jaar 
vrijwilliger was geweest.
Haar voornaamste taak was 
het coördineren van het be-
zoekwerk. Zij koppelde de 
juiste bezoeker aan de juiste 
gast en heeft met een uitste-
kend gevoel voor matching 
intensief geholpen om van de 
afdeling Uitgeest een bloei-
ende organisatie te maken.

Dick Hendrikse lette zeven 
jaar lang met veel toewijding 
op de centen van De Zonne-
bloem. Nu geeft hij vanwe-

ge gezondheidsredenen het 
stokje door aan Bert de Wolff 
in wie een goede opvolger 
is gevonden. Secretaresse 
Hetty Franzani overhandig-
de Dick een mooi bronzen 
beeldje en bloemen als dank 
en benoemde het vele werk 
dat Dick als penningmees-
ter heeft verzet. Dick blijft als 
vrijwillige chauffeur inzet-
baar want defi nitief uit beeld 
wandelen, dat wil hij niet. Op 
de foto van links naar rechts 
Bert de Wolff, Dick Hendrik-
se, Hetty Franzani, Guurtje 
Brakenhoff en Ineke Bijman.  
Sonja Brunsmann was helaas 
niet meer aanwezig toen de 
foto werd genomen. (Moni-
que Teeling)

Trekharmonica orkest 
treedt op in De Zwaan 
Uitgeest - Op zaterdag 29 
april speelt het trekharmoni-
ca orkest GLOP  o.l.v. Frans 
Tromp, in Dorpshuis De 
Zwaan in Uitgeest, aanvang 
15.00 uur. 
Veel mensen denken bij de 
trekharmonica (ook wel trek-
zak genoemd) aan volks- en 
dansmuziek. Dit bijzonde-
re orkest, dat bestaat uit 15 
trekharmonica spelers, laat 
zien dat er veel meer moge-
lijk is met een trekharmoni-
ca. Het repertoire dat GLOP 
speelt is speciaal door di-
rigent en componist Frans 
Tromp voor dit orkest ge-
schreven.  De melodieën die 
Frans gebruikt zijn wel geba-
seerd op traditionele muziek, 

maar ze zijn op een klassieke 
manier bewerkt tot vierstem-
mige stukken.
GLOP betekent “Goot lang-
lopend orkestproject”. GLOP 
bestaat nu 7 jaar, en heeft al 
op veel plaatsen in Neder-
land opgetreden, van Gronin-
gen tot Zeeland, en van Nij-
megen tot Spaarndam. Ko-
mende zaterdag speelt het 
orkest dus in Uitgeest, ook 
omdat twee van de spelers 
uit het orkest in Uitgeest wo-
nen. GLOP zal in augustus in 
Frankrijk te horen zijn, waar 
ze een paar concerten zullen 
geven in Normandië. 
De toegang is gratis: een do-
natie in de pet na afl oop is 
echter welkom.

Stichting Zwembad de 
Zien Blijft opgeheven
Uitgeest - Daar zwembad 
De Zien al twee jaar perfect 
draait onder leiding van het 
bestuur Stichting Zwembad 
De Zien en zijn vrijwilligers 
en de beheer- en exploitatie-
overeenkomst tussen de ge-
meente Uitgeest en Stichting 
Zwembad De Zien met tien 
jaar is verlengd, heeft Stich-
ting Zwembad De Zien Blijft 
besloten zichzelf op te hef-
fen.
Men wil alle inwoners van 
Uitgeest en omstreken ont-
zettend bedanken voor al-
le steun en donaties die de 
Stichting in de afgelopen 15 
jaar heeft ontvangen. Ook 
een woord van dank aan de 
dames van het eerste uur, die 

Stichting Zwembad De Zien 
Blijft in 1989 hebben opge-
richt. Als zij toen dit initia-
tief niet hadden genomen, 
had zwembad De Zien waar-
schijnlijk niet meer bestaan. 
Het rekeningnummer van 
de Rabobank van Stichting 
Zwembad De Zien Blijft zal 
op naam worden gezet van 
Stichting Zwembad De Zien. 
Alle middelen vanuit dona-
ties en giften zullen daarmee 
rechtstreeks ten goede ko-
men aan zwembad De Zien.

Het bestuur Stichting Zwem-
bad De Zien Blijft wenst het 
bestuur van Stichting Zwem-
bad De Zien en zijn vrijwilli-
gers heel veel succes. 

Dames Soos sluiten 
biljartseizoen af

Uitgeest - De Soos in De 
Zwaan kent een groepje da-
mesbiljarters. Zij worden bij-
gestaan door Jan Paulis-
se, die met eindeloos geduld 
probeert hen de fi jne kneep-
jes bij te brengen. Helaas 
blijkt maar weer dat je beter 
jong kunt beginnen: de da-
mes zijn naar eigen zeggen 
trage leerlingen.
Eénmaal per jaar moeten 
ze er aan geloven: compe-
titie spelen! Niet iedereen is 
competitie gericht. Ze willen 
voornamelijk beter leren spe-
len en veel plezier hebben. 
De voorrondes zijn gespeeld, 
en nu de fi nale nog. Normaal 
bediscussiëren ze zo onge-
veer elke bal, maar nu kon 
je tijdens de fi nale een speld 
horen vallen. En spannend 
was het. Misschien door de 
voor hen ongebruikelijke  
stilte, werden er nogal wat 
ballen gemist “op een vloei-
tje na”. Helaas levert dat geen 
punten op. Geopperd werd 
om bij het damesbiljart de-
ze stoten te belonen met een 
halve punt.

De fi nale werd gespeeld 
tussen Ans Ooms en Nel 
Tromp. Ze streden er echt 
om! Ans had een lange start-
fase waarbij het steeds net 
mis ging, maar zoals ze van 
haar gewend zijn (en ook be-
vreesd voor zijn) sloeg ze op 
het einde fel toe. 
Kortom, de uitslag: Kampi-
oen is Ans Ooms, en reserve 
kampioen is  Nel Tromp,.
De dames besloten de och-
tend met de prijsuitreiking  
door Jan Paulisse. Zoals ge-
woonlijk met veel humor, 
maar ook met aandacht voor 
de persoonlijke verbeterpun-
ten.

Iedereen ging met een beker, 
een certifi caat, en een feest-
stol naar huis.
En Jan ging met een fl esje 
geestrijk vocht naar huis, als 
bedankje voor zijn eindeloze  
inspanningen om de dames 
wat te leren. ‘Wat zouden we 
zonder hem moeten’, was de 
algemene mening.
En natuurlijk zijn ze volgend 
jaar weer allemaal present. 
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De Bonte Vivant 30 jaar!
Uitgeest - De Bonte Vivant 
is alweer 30 jaar een begrip 
in Uitgeest. Om dat te vieren 
pakt de Bonte zaterdag 29 
april stevig uit! Voor de Bon-
te zal een feesttent verrijzen, 
zodat er genoeg ruimte is 
voor alle Bonte-gangers van 
de afgelopen 30 jaar!

Vanaf 21:00 uur spelen de 
mannen van NBR hun reper-
toire van stevige jaren 60- en 
70-rock. Een krachtige per-
formance van muzikaal hoog 
niveau maken dat dit power-
rocktrio garant staat  voor 
de steaming rockshow die 
je niet wilt missen. ....only for 
those about to rock,...... so 
let’s bang your head!!! 
Dus heb je zin in een avond-
je knallende rock? Kom kij-
ken, luisteren en headban-
gen!! Het wordt een avond 
om niet te vergeten! NBR be-
staat uit: Jeroen Duijvestijn 
– gitaar, Cornelis Burger – 

bas en zang en Mark van der 
Werf – drums.

Om middernacht worden zij 
afgelost door JJ and the Fat-
cats met ouderwetse Rock & 
Roll en jaren 60-klassiekers. 
JJ and The Fatcats zijn Rock 
& Roll Cats die het graag lek-
ker bont maken op het podi-
um. Ze zijn in deze formatie 
al een flinke tijd aan elkaar 
gewaagd en weten van ie-
der optreden een echte knal-
fuif te maken. Uiteraard hele-
maal in stijl gaan deze man-
nen de oude Rock & Roll mu-
ziek te lijf om deze aan de 
man (en vrouw) te brengen 
en alle voetjes van de vloer te 
krijgen.
JJ and the Fatcats bestaan 
uit: Bob Maarse - zang/con-
trabas, Martijn Holling - 
drums, Erwin Kollaard - pi-
ano/gitaar/zang en Rudi 
“Clapton” Bötticher - gitaar/
zang.

Uitgeest - Voor Stormvo-
gels was het erop of eron-
der de laatste wedstrijd. De 
ploeg van trainer/coach Ton 
van Duijn draait een moei-
zaam seizoen na de pro-
motie naar de derde klas-
se en te vaak vielen wedstrij-
den uit in het nadeel van de 
Uitgeesters. Derhalve bun-
gelt  de ploeg onderaan de 
ranglijst en moest er gewon-
nen worden om de laatste 
plaats te verlaten. Bij verlies 
zou rechtstreekse degrada-
tie zeer waarschijnlijk zijn ge-
weest. Tegenstander was het 
eveneens laaggeklasseerde 
Aurora.
De Uitgeesters begonnen 
scherp aan de wedstrijd en 

wisten via een handigheidje 
van Maartje Vermij al snel op 
1-0 te komen.  Dat dit de eni-
ge voorsprong van de eerste 
helft zou zijn, kon op dat mo-
ment nog niet bevroed wor-
den. Aurora denderde over 
onze dorpsgenoten heen en 
na ruim een half uur spelen 
werd er tegen een 2-8 ach-
terstand aangekeken.  De 
ploeg van Van Duijn speel-
de niet slecht, maar kon niet 
overtuigen in de afronding, 
daar waar de Haarlemse op-
ponent de mand feilloos wis-
ten te vinden.  In de slotfa-
se van de eerste helft wis-
ten routiniers Gerard Valke-
ring en Eveline Nootebos de 
schade nog enigszins te be-

     Korfbalflits
       Stormvogels

perken, waardoor er kon 
worden gerust met een ach-
terstand van “slechts” vier 
doelpunten.   Geen onover-
komelijke achterstand, als de 
ploeg zich zou kunnen her-
pakken in de tweede helft. 
Daar had het in de beginfa-
se weinig van weg, Aurora 
wist op 4-9 te komen ,  toen 
Demi Erkelens haar kwali-
teiten eens te meer toonde. 
Twee treffers op rij brach-
ten de opponent weer in 
het vizier.  Dit was het start-
sein voor een lang slotoffen-
sief.  Aurora waande zich vei-
lig en ging vertraagd spe-
len, terwijl Stormvogels bleef 
geloven in een goed resul-
taat en de druk opvoerde. Je-
roen Kuijk  zette de dominan-
tie van Stormvogels in de 18e 
minuut in. De Haarlemmers 
wisten niet meer te scoren 
en de ploeg van Van Duijn 
kwam in de 33e minuut op 
gelijke hoogte. Moreel gezien 
al een stunt, maar met nog 2 
speelminuten gebeurde het 
onwaarschijnlijke.  Nootebos  
scoorde via een doorloopbal 
en Valkering gooide  met een 
late treffer de wedstrijd volle-
dig in het slot. 
“Een 13-11 overwinning uit 
het vuur gesleept op pure 
wilskracht”, aldus een trotse 
Van Duijn.

BONTE VIVANT
ZATERDAG 29 APRIL

30-jarig 
bestaan

DIT VIEREN WIJ MET EEN 
MUSICAAL TINTJE!

21.00 UUR NBR
STEVIGE ‘60- EN ‘70-JARIGE ROCK

00.00 UUR 
JJ AND THE FATCATS
ROCK & ROLL EN 60-JARIGE KLASSIEKERS

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!
GRATIS ENTREE

Cafe Bonte Vivant  Middelweg 180  Uitgeest   cafedebontevivant
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Jill staat in top 3 beste 
schoonheidsspecialisten

Limmen - Op 10 april vond 
in studio 21 te Hilversum de 
uitreiking van de prestigieuze 
Beauty-Awards plaats. Deze 
felbegeerde prijs is een er-
kenning voor ondernemers in 
de schoonheidsbranche. Van 
de honderden inzendingen 
worden per categorie slechts 
drie ondernemers genomi-
neerd. ,,Met deze nominatie 
in de top drie van de Regio 
Midden-Nederland heb ik 
me weten te onderscheiden 
van de andere schoonheids-
specialisten”, zegt Jill van der 
Velden van Schoonheidssa-
lon Moments. ,,De Beauty-
Award win je niet zomaar. Ie-
dere schoonheidsspecialiste 
heeft naast een bezoek van 
een mystery guest en een 

jurygesprek ook een video-
boodschap moeten verzor-
gen.”
En zij vervolgt: ,,In 2005 heb 
ik mijn opleiding tot schoon-
heidsspecialiste afgerond en 
ben ik mijn eigen Salon Mo-
ments in Limmen begonnen. 
Kwaliteit en professionali-
teit vind ik een belangrijk on-
derdeel van mijn bedrijf. Het 
merk Maria Galland waar ik 
mee werk voldoet aan mijn 
hoge eisen en door het vol-
gen van bijscholingen en het 
bezoeken van beurzen en 
workshops ben ik altijd op 
de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen in mijn vak-
gebied.” Schoonheidssalon 
Moments, tel.: 072-5052246, 
www.salon-moments.nl.

Primera Geesterduin breidt uit 
met Riverdale woonaccessoires
Castricum - Primera Gees-
terduin wordt steeds aan-
trekkelijker voor mensen die 
op zoek zijn naar een smaak-
vol cadeau. Onlangs is het 
assortiment uitgebreid met 
accessoires van het merk Ri-
verdale. 
,,Heel leuk en betaalbaar”, 
zegt medewerkster Diana 
Veldt. Ondertussen is het ge-
zellig druk in de winkel. Veel 
mensen kopen een staats-
lot voor de Koningstrekking 
waarbij men kans maakt op 
twintig jaar lang 250.000 eu-
ro per jaar. 
Er is vooraan in de winkel 
een meubel te vinden met al-
lerlei woonaccessoires van 
Riverdale; vaasjes, kaar-
sen en kaarsenstandaards, 
windlichten, beertjes, karaf-
jes, verzorgingsproducten 
en meer. Kenmerkend zijn 
de lichte tinten, natuurlijke 
materialen en zachte, ron-
de vormen. De voorjaarscol-
lectie laat verschillende kleu-
ren zien. Combineer voor een 

contrastrijke mix. 
Daaromheen zijn nog meer 
leuke cadeauartikelen te vin-
den, onder andere van het 
merk Hallmark. 
,,En wie niet slaagt, kan altijd 
nog kiezen voor een van on-
ze vele cadeaukaarten of een 
VVV-bon”, aldus Boudewijn 
Rigter, eigenaar van de win-
kel. ,,De vakantietijdschriften 
zijn ook weer binnen, die van 
Donald Duck bijvoorbeeld 
met verhalen, strips, puz-

zels en spelletjes. Daar zijn 
kinderen urenlang.” Natuur-
lijk is Primera ook een pri-
ma adres voor allerlei wens-
kaarten, boeken, tijdschrif-
ten, kantoorartikelen, acces-
soires voor de telefoon, bel-
tegoed en cartridges. Verder 
is de winkel een servicepunt 
voor Post.NL en er kunnen 
pasfoto’s worden gemaakt. 
Veelzijdigheid ten top; echt 
een adres om regelmatig 
even binnen te lopen!

‘Hans is kwijt’
Castricum - Zaterdag 29 
april is het landelijk ‘Booksto-
reday’. Bij Boekhandel Hans 
Laan komen van 13.30 tot 
14.30 uur schrijver Erik-Jan 
Harmsen en illustratrice Eli-
se Iterson langs ter promo-
tie van hun kinderboek ‘Hans 
is kwijt’. Het boek gaat, heel 
toevallig, over een jongen die 
ontevreden is, want hij heeft 
een saaie naam, Hans, zijn 
haar is dun en hij heeft saaie 
ouders want ze hebben een 
kantoorboekhandel. Dus hij 
gaat zich verstoppen en ie-
dereen gaat hem zoeken en 
wordt wanhopig.  Dan gaat 
zijn gevoel over naar schaam-
te. Hans Laan is die dag kwijt, 
maar Erik Jan Harmsen geeft 
een mooie toelichting hoe het 
boek tot stand kwam en Eli-
se Iterson geeft de workshop 
‘Maak je eigen behang’.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

vrijdag, zondag, dinsdag & woensdag 21.15 uur
Alone in Berlin

zaterdag & maandag 18.45 uur
woensdag 21.15 uur

Voor elkaar gemaakt
vrijdag, zondag, maandag & dinsdag 16.00 uur

March of the Penguins 2
maandag & dinsdag 21.15 uur
20th Century Women

vrijdag 18.45 uur
zaterdag & zondag 21.15 uur

dinsdag & woensdag 18.45 uur 
Their Finest
zondag 18.45 uur 

A United Kingdom
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag 

& dinsdag 18.45 uur 
Beauty and the Beast - 3D

vrijdag, zaterdag & maandag 21.15 uur
woensdag 18.45 uur

Lion
zaterdag 16.00 uur

Down to Earth
vrijdag & zaterdag 13.30  & 16.00 uur

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

The Boss Baby (NL) 3D
zondag 16.00 uur

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

maandag 13.30 uur
De Smurfen en het verloren dorp - 3D

vrijdag, zaterdag, zondag & dinsdag 13.30 uur
woensdag 13.30 & 16.00 uur

De Smurfen en het verloren dorp - 2D

Programma 27 april t/m 3 mei 2017

Alone in Berlin
Berlijn, 1940. De stad is ver-
lamd door angst. Arbeiders-
koppel Otto en Anna Quan-
gel leven in een vervallen ap-
partmentenblok en proberen, 
net als hun omgeving, niet 
op te vallen terwijl de Nazis 
heersen. 
Maar wanneer hun eni-
ge kind aan het front sterft, 
leidt hun verlies hen naar 
een uitzonderlijke vorm van 
verzet. Ze beginnen met het 
door de hele stad achterlaten 

van anonieme ansichtkaar-
ten waarop ze Hitler en zijn 
regime aanvallen. Een daad 
waar de doodstraf op staat. 
Al snel wordt hun stille strijd 
opgemerkt door de Gestapo-
inpecteur Escherich, waar-
mee een moorddadig kat- en 
muisspel begint dat het nut 
van Otto en Anna’s daden 
en hernieuwde liefde voor el-
kaar alleen maar versterkt. 
Gebaseerd op een waarge-
beurd verhaal.

Santa Barbara, 1979. De vijf-
tienjarige Jamie groeit op bij 
zijn alleenstaande moeder 
Dorothea in een groot pand 
waar verschillende huurders 
hun toevlucht hebben gevon-
den. Dorothea is 55 en dui-
delijk van een andere gene-

20th Century Women
ratie, maar ze doet haar best 
om haar zoon te begrijpen. 
Hulp, ook bij de opvoeding  
krijgt ze van Abbie en Julie, 
twee jonge vrouwen die een 
grote impact hebben op het 
leven van de gevoelige, slim-
me Jamie.

Publieksbalies
vaker open

Castricum - De publieks-
balies van het gemeente-
huis gaan van 1 mei tot 1 
oktober extra open. Van-
af 3 mei zijn ze woens-
dag van 9.00 tot 16.00 uur 
en op donderdag van 9.00 
tot 20.00 uur geopend. Zo 
worden de wachttijden 
aangepakt. 

Donderdag 4 mei zijn de ba-
lies vanwege Dodenherden-
king tot 19.00 uur geopend 
en op Bevrijdingsdag, vrijdag 
5 mei, zijn ze gesloten. Ook 
kan men steeds meer pro-
ducten via de balie aanvra-
gen, bijvoorbeeld vragen over 
zorg en belastingen. 

Telefonisch zijn de balies op 
maandag, dinsdag, woens-
dag en donderdag bereik-
baar van 9.00 tot 16.00 uur en 
op vrijdag van 9.00 tot 12.00 
uur. Of WhatsApp naar 06-
19429661. Op www.castri-
cum.nl staat praktische infor-
matie over de belangrijkste 
producten en diensten. 
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Straatkinderen in nieuw 
tehuis, nu nog een bed

Castricum - Op 15 mei ho-
pen de ruim tachtig straat-
kinderen in Kathmandu hun 
kamers in een nieuw huis 
te betrekken. Lies Vink en 
Gerda Oosting, die namens 
de Stichting Straatkinderen 
van Kathmandu de verhui-
zing coördineren en begelei-
den, kunnen dan opgelucht 
ademhalen. ‘Hun’ kinderen 
hebben dan weer een veilig 
onderkomen in het Tiom Lau-
ra Marinka Home.
Dinsdag was het twee jaar 
geleden dat de aarde rondom 
Kathmandu, de hoofdstad 
van Nepal, hevig trilde. Een 
alles verwoestende aardbe-
ving kostte duizenden men-
senlevens en liet een spoor 
van vernieling achter. Ook de 

tehuizen van de stichting wa-
ren zwaar beschadigd. Ge-
lukkig hadden alle kinde-
ren de ramp overleefd, maar 
een veilig dak boven het 
hoofd was letterlijk wegge-
vallen. De stichting uit Cas-
tricum kreeg met behulp van 
Lakpa Sherpa, een bevriend 
aannemer, de kans om een 
nieuw aardbevingsbesten-
dig huis te bouwen. Het team 
moet nu aan de gang met de 
inrichting. Daarvoor is nog 
veel geld nodig. Een donatie 
is zeer welkom op NL20AB-
NA0801275490 (ABN-AM-
RO) t.n.v. de Stichting Straat-
kinderen van Kathmandu te 
Castricum. Voor meer infor-
matie: www.straatkinderen-
vankathmandu.nl. 

Herdenking 
Castricum - Zoals elk jaar 
wordt op 4 mei stilgestaan 
bij degenen die hun leven 
verloren tijdens de Twee-
de Wereldoorlog. De Raad 
van Kerken doet dit met 
een oecumenische viering. 
Deze wordt donderdag ge-
houden in de Dorpskerk 
vanaf 18.15 uur. 

De viering duurt ongeveer 
een half uur. Het thema is: 
Geef vrijheid door. Tijdens de 
bijeenkomst worden de na-
men genoemd van de oor-
logsslachtoffers uit Castri-
cum. Ook worden de namen 
voorgelezen van een groep 
Joodse mensen die in Castri-
cum waren geïnterneerd tus-
sen 1940-1945 en vervolgens 
het leven verloren. Voor al-
len wordt een kaars aange-
stoken. 

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 de lijn van 
de joodse traditie, een steen-
tje neer. 

Daarna voegt men zich  bij de 
Stille Tocht naar het Monu-
ment voor de Oorlogsslacht-
offers. Onderweg is er een 
pauze bij de Pancratiuskerk. 
Daar wordt een krans neer-
gelegd bij de herdenkings-
plaquette in de hal.

Pubquiz Mezza Luna
Castricum - Vrijdagavond 28 
april wordt weer pubquiz ge-
speeld bij Mezza Luna. Dat 
wordt een avondje lachen en 
uiteraard ook fanatiek zijn. 
Vorm samen een team van 
minimaal twee en maximaal 
zes personen, geef het team 
een naam en ga quizen. Er 
worden diverse ronden ge-

speeld en de vragen zul-
len zeer uiteenlopend zijn. Er 
wordt gestreden om een bo-
kaal. In de pauze is er een rad 
van fortuin, waarbij teams  
een prijsje kunnen winnen. 
De aanvang is 20.00 uur en 
de toegang gratis. Reser-
veren kan telefonisch: 0251 
652251 of 06 51144262.

Mindfulnesstraining start

Uitgeest - Op 8 mei start een  
achtweekse Mindfulnesstrai-
ning ivoor mensen die veel 
piekeren, last van angsti-
ge gedachten hebben, zich 
zorgen maken om de klein-
ste dingen en steeds slech-
ter gaan slapen. Annelies 
Blom: ,,Mindfulness is het 
trainen van de aandacht zon-
der direct te oordelen. Op de-

ze manier kan opnieuw rust 
en ontspanning ontstaan 
die nodig is om te kunnen 
doen wat goed voor je is. Dat 
maakt je mentaal sterker. Be-
oefening heeft niets met na-
velstaren of zweverigheid te 
maken. Integendeel, het is 
een intensieve vaardigheids-
training met beide voeten 
stevig op de grond.” De trai-
ning van Blomcoaching.nl is 
het originele MBSR-IT pro-
gramma ontwikkeld door de 
grondlegger Jon Kabat-Zinn, 
aangevuld met de beste er-
varingsoefeningen uit het 
Oxfordprogramma MBCT. 
Annelies Blom is aangeslo-
ten bij de beroepsvereniging 
VMBN. Maandag 8 mei start 
de volgende training in Uit-
geest. Informatie en inschrij-
ven? Ga naar Blomcoaching.
nl of bel 06-24447688.

Noodlanding
Castricum - Er stond teveel 
tegenwind voor een zweef-
vliegtuig zondagmiddag en 
daarom werd een noodlan-
ding gemaakt langs de Pol-
derijk in Castricum. 

Gerard Veldt vertelt dat het 
vliegtuigje terecht kwam bij 
hem op het weiland. Ter com-
pensatie is hem een rond-
vlucht aangeboden.

Bakkum - BN-er Henny 
Huisman heeft een fi lmpje 
gedeeld waarop hij te zien 
in met een in babykleertjes 
aangeklede aap: Bibi, com-
pleet met speen in de mond. 

Dat leverde hem heel wat 
commentaar op; er werd 
schande van gesproken. 
Maar het was geen levend 
aapje, het ging om een pop. 
Grapje van Henny

Heeft Henny 
aap in huis?

HartKliniek Kennemerland 
geopend in Zandvoort

Regio - De door cardio-
logen opgerichte HartKli-
niek Nederland blijkt te 
voorzien in een grote be-
hoefte van hartpatiënten 
uit heel Nederland. Hart-
Kliniek opende op 18 april 
haar vijfde vestiging, nu 
in Zandvoort: HartKliniek 
Kennemerland. 

HartKliniek is een zelfstandig 
behandelcentrum voor me-
disch specialistische cardio-
logie. Net als in het zieken-
huis werken er in HartKliniek 
gekwalifi ceerde cardiologen. 
In HartKliniek is geen wacht-
lijst, heeft men altijd dezelfde 
cardioloog, worden alle on-
derzoeken door dezelfde car-
dioloog gedaan en krijgt men 

dezelfde dag de uitslag. 
Zorg in HartKliniek betekent 
niet alleen alleen de hoogste 
kwaliteit cardiologie, maar 
ook een hoge mate van per-
soonlijke aandacht. De mate 
van specialisatie en samen-
werking met de huisartsen 
maakt dat sommige behan-
delingen ook medisch ge-
zien beter in HartKliniek kun-
nen gebeuren. In HartKliniek 
kijken de cardiologen name-
lijk niet alleen naar het hart, 
maar vooral ook naar wat de 
invloed van de hartaandoe-
ning is op het gehele welzijn.
Iedereen is welkom. HartKli-
niek Kennemerland is geves-
tigd aan de Thomsonstraat 1 
in Zandvoort. Zie ook www.
hartkliniek.com.

Wereldrestaurant Beverhof:
Onbeperkt genieten van 

zeer veelzijdig buffet
Beverwijk - Twee weken ge-
leden heeft Wereldrestau-
rant Beverhof de deuren ge-
opend. Met 650 zitplaat-
sen behoort dit bedrijf tot de 
grootste wereldkeukens van 
Nederland. Toch kunnen be-
zoekers in een knusse sfeer 
genieten van de vele gerech-
ten uit verschillende conti-
nenten.
De uitgekiende indeling met 
vier aparte zalen en afschei-
dingen, waardoor leuke zit-
hoekjes zijn gecreëerd, zorgt 
voor de ultieme restaurant-
beleving. Voor kinderen is er 
zelfs een complete speeltuin 
aangelegd. Hun ouders kun-
nen vanuit de ernaast gele-
gen zaal rustig tafelen, terwijl 
ze via een beeldscherm de 
verrichtingen van de kleintjes 
kunnen volgen. Maar het al-
lerbelangrijkste van een res-
taurant is natuurlijk het eten. 
Voor een vaste prijs mogen  

gasten onbeperkt gebruik 
maken van een zeer uitge-
breid buffet. Vers gemaak-
te salades, carpaccio, visspe-
cialiteiten, traditioneel ge-
maakte sushi, het is er alle-
maal. Laat door de koks je 
vlees of vis bereiden op de 
teppanyaki, in de wok of op 
de grill. Geniet van culinai-
re hoogstandjes uit de Chi-
nese, Japanse, Indonesische, 
Zuid-Amerikaanse of Euro-
pese keuken. En natuurlijk 
is er een enorm dessertbuf-
fet, inclusief een chocolade-
fontein. Ook alle frisdranken, 
bier, wijn, koffi e en thee zijn 
bij de prijs inbegrepen. Ster-
ke drank is apart verkrijgbaar 
op basis van drankmunten, 
die bij de kassa verkrijgbaar 
zijn. Volwassenen krijgen tot 
15 mei 4,00 euro korting!
Kijk op www.wereldrestau-
rantbeverhof.nl voor uitge-
breide informatie
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Watersportdag 2017
Uitgeest - Het duurde zon-
dag even voor de Water-
sportdag bij Watersportcen-
trum Uitgeest op gang kwam. 
Dat was waarschijnlijk te 
danken aan de frisse wind en 
de zon die er maar niet door 
wilde komen. Gelukkig piep-
te die later wel door het wol-
kendek en werd het gaande-
weg steeds drukker. E
r waren genoeg kraampjes 
met warme etenswaar en 
een Djembégroep trommelde 
met  passie waardoor je van-
zelf begon te bewegen en de 
Afrikaanse warmte voelbaar 
werd. 
De Watersportdag trok niet 
alleen regionale bezoekers. 
Evanca uit Winsum (Gronin-
gen) kampeert op de nabij-
gelegen camping en liep hier 
met haar ouders en broer. 
Onder de indruk van het ver-
haal van een piraat liet zij zich 
fotograferen in een echt pira-
tenpak. “Kom ik eindelijk ook 
eens in de krant” verzuchtte 
zij om vervolgens te melden 
dat in plaats van piraat, zij het 
vak van kapster ambieert. 

Bij een andere kraam bleek 
dat wij in Uitgeest onze ei-
gen Max Verstappen heb-
ben in de persoon van Benck 
van Velzen. Deze vrolijke jon-
geman is groot fan van Max 
en treedt zo zoetjesaan in 
zijn wielsporen. Bij zijn kraam 
vertelde hij met trots dat op 
Koningsdag het karten in Uit-
geest in ere wordt hersteld 
en wel vanaf 11.00 uur in een 
loods aan Lagedijk 7. (Moni-
que Teeling, foto’s: Ger Bus 
en Monique Teeling) 



Uitgeest - Nu de vogelgriep 
voorbij is, mogen er weer be-
zoekers komen op het her-
tenpark. De organisatie heeft 
dan ook besloten om op Ko-
ningsdag van half 10 tot 12 
uur open te zijn. Een tip voor 
de (groot)ouders: geef brood 
of groentenafval buiten het 
hek aan de dieren en kom 
met lege handen op het park, 
dan lopen de dieren de klein-
tjes niet omver.
Binnenkort besluit het nieu-
we bestuur op welke zonda-
gen ze nog meer open zijn, 

omdat ze daar ook de vrij-
willigers voor moeten vinden. 
De lammetjes lopen al een 
tijdje op de weide en de kip-
pen en eenden hebben het 
ook al flink te pakken want 
er wordt gebroed als nooit te 
voren. Iedereen heeft de len-
te in het hoofd.

Het hertenpark heeft een 
flink aantal hooibalen aan-
geleverd gekregen, en op de 
kapberg geplaatst dus kun-
nen ze weer een tijdje voort 
en het staat nog leuk ook.

Goede overwinning 
tennissers de Dog 1

Uitgeest - Het eerste heren-
team van de Dog heeft een 
makkelijke uitzege gehaald 
bij De Rijp.
In slechte weersomstandig-
heden was het lastig spelen 
op het trage gravel van de 
Rijp. 
Frank Klein had een stroeve 
start tegen een tegenstander 
van (letterlijk) formaat.  Door-
dat Frank zijn tegenstander 
eindelijk aan het lopen kreeg 
was de weerstand gebroken. 
Frank won de partij dan ook 
met 4-6 3-6.
Marco Zoeteman had geen 
kind aan zijn tegenstander. 
Met vele hoge, en vooral die-
pe spinballen, won Marco 
zijn partij met liefst 2-6 1-6.
Derde man Jeroen Duinmaij-
er speelde de partij van zijn 
leven. Je kan zien dat de ve-
le toernooien die Jeroen dit 
voorjaar gespeeld heeft re-
sultaat gaat opleveren. Met 
veel power een zeer aanval-
lend gravel spel werd de te-
genstander van de ene naar 
de andere hoek gestuurd. 
Uitslag een dik verdiende 3-6 
1-6 overwinning. 
Als laatste mocht Mark Bone-
kamp de baan op.  Ook Mark 

kende geen genade met een 
piepjong talent van de Rijp. 
De ervaring van mark gaf in 
deze wedstrijd de doorslag 
en elk beslissend punt viel 
dan ook in het voordeel van 
Mark uit.   Mark won dan ook 
verdiend met 5-7 3-6.
Frank en Robin van Rijssel 
hadden in de hun dubbelspel 
wel hun handen vol aan een 
ijzersterk koppel van de Rijp. 
Maar na een zeer spannen-
de strijd werd de overwinning 
via een drie setter toch bin-
nengesleept. Uitslag 6-2 4-6 
3-6.
Aan Don van der Klei en 
Mark Bonekamp was de eer 
het slotstuk goed af te slui-
ten. Dat Don al weken in 
vorm is liet hij ook deze wed-
strijd weer zien.  Met mooi 
service/volley spel werd de 
overwinning met 3-6 2-6 bin-
nengehaald.
Daarmee was een keuri-
ge 0-6 overwinning een feit.  
Een keurige tweede plek op 
de ranglijst is het (voorlopi-
ge) resultaat. Volgende week 
komt het ijzersterke en nog 
zonder puntverlies zijnde 
Tulp (Winkel) bij de Dog op 
bezoek. 

Leuke activiteiten en gratis zwemmen
Koningsdag in De Zien

Uitgeest - Op Koningsdag opent 
openluchtzwembad De Zien haar deu-
ren voor een nieuw zwemseizoen. Van 
14.00 tot 16.00 uur is iedereen van har-
te welkom voor een middag vol ac-
tiviteiten. En neem je zwemspullen 
mee, want iedereen mag gratis komen 
zwemmen! 
Wat kan je verder nog allemaal ver-
wachten? Er is een stormbaan en een 
springkussen. Je kunt een potje mega-
darten, blikgooien en ringwerpen. Ook 
LieftingFit komt tijdens de opening van 
De Zien in actie. Til de zwaarste kettle 
bell naar grote hoogte en doe mee aan 
de korte work-outs. 

En neem je een frisse duik in de zwem-
baden, dan kun je ook gebruik ma-
ken van de nieuwe zwemmatten. Deze 
matten heeft het zwembad aan kunnen 
schaffen dankzij een donatie van ba-
sisschool Kornak.

Middagbezorgers  
gezocht in Uitgeest!

Meer informatie? Bel: 06 300 27 932 of ga naar: 
krantenbezorgen.nl

 . • Verdienste ca. € 175,- per 4 weken

 . • Startpremie € 200,- (wordt uitbetaald na 4 periodes)

 . • Een wijk bij jou in de buurt

 . • Gratis de krant lezen

 . • Een gemiddelde wijk bezorg je in 1 uur  
    van maandag tot en met zaterdag

 . • Minimumleeftijd 15 jaar

Start-
premie!
€ 200,-

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

Like en volg ons op FACEBOOK

KONINGSDAG……….OPEN, voor al uw VERSE: 
Oranje Sinaasappel Tompoucen
Oranje Sinaasappel Soezen…4 + 1 GRATIS….!!!!!!!

Oranje Sinaasappel Kasteeltjes
Oranje Sinaasappel Koeken
Oranje Sinaasappel Driehoek Gebakstukken

Oranje Sinaasappel Taartjes
Oranje Sinaasappel Sloffen 

 * Diverse Fruit Sloffen € 8,95 *
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Akersloot - De voorberei-
dingen voor het 25e Rock-’n-
Rollweekend zijn al in volle 
gang. Het driedaagse festival 
op 25, 26 en 27 augustus be-
hoort de grootste gratis toe-
gankelijke rock ’n rollfestivals 
in Nederland en trekt daarom 
al jaren liefhebbers uit heel 
het land. Naast de muziek 
van weleer, zijn er ook de ver-
trouwde activiteiten zoals de 
jaarmarkt op vrijdag, Solex-
race op zaterdag en de old-
timershow met auto’s, moto-
ren  en brommers op zondag. 

De tent op het Wilhelmin-
aplein heeft twee podia, en 
daar spelen gedurende het 
weekend Eightball Bobbers, 
Shorty Jetson and his Rac-
keteers (BE), Barnbees, 4000 

Miles From Memphis, Cra-
zy Cadillac, Billy and the Kids 
(SW), Trash Hombres, The 
SpunyBoys (FR), The Ato-
mic 4, Exeloss (USA), Jake 
Allen&Lawwlessmen (USA) 
en Arno Mijnten. 

Op de jaarmarkt staan ook 
veel kramen met rock-’n-roll-
kleding, schoenen en andere 
vintageartikelen en er is een 
barbier. Dansgroep Akersloot 
onder leiding van Sonny en 
Inez, geeft demonstraties. 
Kijk op www.rockenrollstreet.
nl voor meer informatie. 

De organisatie is op zoek 
naar vrijwilligers voor onder-
steuning tijdens het evene-
ment. Geïnteresseerd? Bel 
06-16294024. 

Groenbeurs in de Tuin 
van Kapitein Rommel

Castricum - Op zaterdag 6 
mei van 10.00 tot 15.00 uur 
wordt in de Tuin van Kapi-
tein Rommel de Groenbeurs 
gehouden, in samenwerking 
met Groei&Bloei. 
Standhouders geven hun 
mooiste collecties prijs en 
geven advies op maat. Ook 
is het ruilen van planten mo-
gelijk. De Tuin presenteert 
weer een aantal bijzonde-
re eenjarige planten die je in 
het tuincentrum bijna nooit 

tegenkomt. Wie een eigen 
pot, bloembak of hangmand-
je meeneemt kan de tuinman 
vragen om tegen een geringe 
vergoeding die te vullen. 
Door dehele tuin zijn door 
vrijwilligers van de Tuin in sa-
menwerking met Wikimedia 
Nederland 27 kleine bord-
jes met QR-codes geplaatst. 
Wie een code scant met de 
smartphonedan wordt naar 
Wikipedia geleid met infor-
matie over de plant. 

Jazz in Bakkum in Fase Fier

Afsluiting seizoen met 
Marielle en Frits

Bakkum -  De laatste Jazz 
in Bakkum van het seizoen 
is zondag vanaf 16.00 uur in 
Fase Fier. Dan ontvangt en 
presenteert pianist en initia-
tor Jos van Beest samen met 
zijn gelijknamige jazz-trio, 
zijn vrouw zangeres Mariëlle 
Koeman en gastsolist saxofo-
nist Frits Kaatee.
Genieten van een middag 
vol met prachtige easy-liste-
ning, soft-swing, ballads en 
bossa’s, bij de inmiddels 28e 
jaargang en aflevering 224 
van Jazz in Bakkum. Mariël-
le Koeman swingt, zingt puur 
en ‘rechtdoor’ met liefde voor 
melodie en tekst. Ze brengt 
zij een breed repertoire uit 
het onuitputtelijke ‘American 
Songbook”, die zij geheel op 
haar eigen manier vertolkt. 
Opvallend hierbij is ook haar 
diversiteit in talen. Frits Ka-
tee reisde onder andere meer 

dan 25 jaar als frontman in 
de fameuse Dutch Swing 
College Band. Bassist Erik 
Schoonderwoerd en drum-
mer Ben Schröder complete-
ren het Jos van Beest trio. 

Schapen komen grazen
Castricum - Op 9 mei wordt 
gestart met een proef om 
schapen in te zetten om het 
gras te korten van veldjes en 
bermen. Zo wil de gemeen-
te proberen de bloemen en 
insecten meer kans te ge-
ven. Dat schrijft het NHD. 
De schapen grazen binnen 
een verplaatsbare afraste-
ring. Zij komen in de Von-

delstraat, Schelgeest, Mient, 
Dr. de Jongweg, Hyacin-
thenveld en Waterzijde in 
Akersloot. Overdag is er een 
herder bij. 
Het project gaat feestelijk 
van start samen met leerlin-
gen van de Cunera. Ieder-
een kan die dag komen kij-
ken van 19.00 tot 21.00 uur 
op de Vondelstraat.

Limmen - Op zaterdag 13 
mei houdt zorgcentrum De 
Cameren een Lentemarkt 
van 14.00 tot 17.00 uur. Er is 
een rommelmarkt, een loterij, 
palingrokerij, kaartverkoop, 

Lentemarkt pop raden en een verkoop 
door de groepen Hyacint, 
Krokus en Tulp. De middag 
wordt muzikaal omlijst door 
een accordeonist. De op-
brengst wordt gebruikt voor 
optredens en andere activi-
teiten. Het zorgcentrum is te 
vinden op de Lage Weide 3.

Forensisch speurwerk archeologie 

Castricum - De nieuwe ten-
toonstelling ‘Cold Cases’ in 
Huis van Hilde belicht het ge-
bruik van forensische tech-
nieken in de archeologie. De 
bezoeker gaat zelf op onder-

zoek uit; en kleine speurders 
doen dat natuurlijk in een 
witte jas. Forensische tech-
nieken, skeletonderzoek en 
DNA- of isotopenonderzoek 
levert archeologen veel ex-

tra informatie. Dat blijkt ook 
uit onderzoek naar de ske-
letten van Bataafse soldaten 
uit 1799, gevonden in Noord-
Holland. 
De resultaten worden voor 
het eerst in Huis van Hilde 
gepresenteerd. Ook wordt 
het onderzoek naar de ske-
letresten van de Slag bij Vro-
nen uit 1297 belicht.
Bij de tentoonstelling is een 
programma met rondleidin-
gen, lezingen en Cold Cases-
lekkernijen in Hildes Heerlyk-
hyd. In de meivakantie kun-
nen kinderen naar hartenlust 
meespeuren: er is een ‘bot-
tentour’, een spannend Clue-
do-spel en er zijn speurrou-
tes door de tentoonstelling. 
De reizende tentoonstelling 
Cold Cases is van 22 april tot 
en met 15 oktober.

Castricum - Om inwoners 
op eenvoudige wijze in con-
tact met de lokale VVD te la-
ten komen is de partij maan-
delijks op de laatste vrij-
dag van de maand aanwe-
zig in club Mariz. Vrijdag, 28 
april is tussen 16.00 en 17.00 
uur weer een forse delegatie 
aanwezig. 

Praten met VVD

Akersloot - Verleden week 
maandag tussen 8.35 een 
11.20 uur vond er een snel-
heidscontrole plaats langs 

Teveel gas de Geesterweg. Toegesta-
ne snelheid: 50 km/h, hoogst 
gemeten snelheid: 84 km/h. 

Van de 388 passanten reden 
er 65 te snel.

Castricum - Vorige week 
dinsdag om 9.15 uur is de 
brandweer opgeroepen via 
een automatische brandmel-
ding bij serviceflat Sans Sou-
ci. Bij aankomst bleek dat er 
een koffiezetapparaat op een 
warmhoudplaatje in brand 
was gevlogen. Het vuur was 
geblust door de bedrijfs-
hulpverleners. De brandweer 
heeft het gebouw rookvrij 
gemaakt met behulp van de 
overdrukventilator. De scha-
de viel mee, maar de brand-
weer verwacht dat de stank-
overlast nog wel enige tijd 
aanwezig is. Foto: Hans Pe-
ter Olivier.

Brandje in 
Sans Souci



Plus-Wijzer
april 2017www.50pluswijzer.nl

Winleuke prijzen!

 ,,De doden van wie gehouden 
wordt, zullen NOOIT sterven.”
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JEROEN VAN KONINGSBRUGGE
IN MARATHONUITZENDING HOF VAN EDEN in de 

Atlantische Oceaan
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Aardbeien

Mijn overbuur-
vrouw had ooit 
een groentezaak 
in onze straat. 
De winkel be-
staat al lang 
niet meer maar 
rond Konings-
dag start zij 
voor een paar 

weken de verkoop van doosjes aardbei-
en waarvoor men uit de wijde omtrek bij 
haar langs komt. Ook ik ben fervent afne-
mer. Zelfs langsfi etsen en diep inhaleren is 
prettig. Mijn buurvrouw is ouder dan zij 
oogt dus ieder jaar vraag ik mij af of ze die 
drukte rondom de verkoop nog wel wil.
Nu krijgen wij binnenkort eters. Het zijn 
Duitse vrienden die we ooit in Oostenrijk 
tijdens een vakantie hebben ontmoet. Nog 
steeds komen zij bij mijn ouders op bezoek 
en andersom. Het is altijd heel gezellig en 
ik vind het leuk om een beetje gastvrijheid
terug te geven, want ik heb daar in mijn 
jeugd verschillende malen mogen logeren. 
Het menu wordt bedacht, mijn man buigt 
zich over voor- en hoofdgerecht. Ik ont-
ferm mij over het dessert. Dat wordt Eton 
Mess, bestaande uit slagroom, aardbeien 
en merengues. Wellicht heeft u er nooit 
van gehoord maar Eton is de plaatsnaam 
waar het prestigieuze Eton College staat 
en mess betekent eenvoudigweg rommel-
tje. Er bestaan verschillende verhalen over 
dit zalige toetje. Het schijnt in ieder geval 
gemaakt te worden op 4 juni omdat dan 
alle ouders van de studenten langskomen 
om te kijken wat hun bloedjes zoal uitspo-
ken en aansluitend eten ze een hapje mee. 
Studenten zijn niet van de ingewikkelde 
recepten maar houden wel van lekker. Die 
ouders moeten overigens een fl inke duit 
inleggen want de jongetjes die hier op 
klassieke wijze onderwezen worden, krij-
gen behalve dit goddelijke toetje een ge-
degen opleiding. Koning Henry VI stichtte 
Eton College in 1440 dus je kunt wel zeg-
gen dat het een succesverhaaltje is. Zo’n 
dertienhonderd boys vanaf dertien jaar 
lopen hier meisjesloos rond en worden 
klaargestoomd voor het echte leven. Dat 
dit in een Harry Potterachtige omgeving
gebeurt maakt het best speciaal en als je 
de website bezoekt, kun je je nauwelijks 
voorstellen dat ze hier genoegen nemen 
met een slordig toetje als Eton Mess.
Er bestaat een legende dat tijdens de pick-
nick een hond de merengues verpletter-
de en er een mess van maakte maar ook 
over een chef-kok die zijn taart omgesto-
ten zag door een van zijn leerlingen. Ge-
volg: kwaaie chef-kok die met een lepel 
stukken van de taart op bordjes kwakte 
en weigerde een nieuwe te maken. Maakt 
mij niet veel uit hoe het ontstaan is, ik ben 
Eton College dankbaar, want met dit toe-
tje kun je eigenlijk nooit een misser ma-
ken. Het is zelfs behoorlijk knap als je het 
laat mislukken.
Mijn enige zorg is of mijn buurvrouw  
die aardbeien weer gaat verkopen. Gis-
ter kwam ik haar tegen bij de slager in 
het dorp en ik móest het haar vragen. 
Ze gaat het doen, de  schat! Ik gaf haar 
bíjna van pure blijdschap midden in de
winkel een zoen.
Monique Teeling
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Aardbeien

Mijn overbuur-

Bijna vijfenveertig jaar na 
het verschijnen van het 
boek is er dan eindelijk de 
langverwachte verfi lming 
van Dubbelspel, naar de 
gelijknamige succesroman 
van Frank Martinus Arion. 
Arion wordt gezien als de 
belangrijkste zwarte auteur 
die de Antillen ooit gekend 
heeft.
Zijn spraakmakende boek deed destijds veel stof deed opwaaien op
Curaçao, waar het verhaal zich ook afspeelt.
Na een afwezigheid van tientallen jaren keert de in Europa succesvolle 
dokter Ostrik Fiel terug naar zijn geboorteplaats, Curaçao. Het bezoek 
herinnert hem aan veertig jaar eerder, toen een ogenschijnlijk onschul-
dig dominospel dramatische gevolgen had voor alle betrokkenen: ambi-
tieuze,  kleurrijke mannen en hun wilskrachtige echtgenotes die een le-
ven op probeerden te bouwen op het zinderende eiland, te midden van 
verbroken tradities, intriges en pijnlijk verraad. De fi lm beleefde on-
langs zijn wereldpremière tijdens het International Film Festival Rotter-
dam, in de aanwezigheid van de koning. Vanaf 25 mei te zien in de bi-
oscopen. Vijf inzenders van de puzzel maken kans op twee vrijkaarten.

Dubbelspel eindelijk verfi lmd

Heleen van Essen Borstprothese 
en Lingerie Advies viert feest!

Heleen van Essen Borstprothese en 
Lingerie Advies bestaat inmiddels 
vijf jaar en dat wordt gevierd! Op 
12 en 13 mei van 10.00 tot 17.00 
uur worden er jubileuminloopda-
gen gehouden, zodat iedereen ken-
nis kan maken met de vernieuwde 
ruimte en de zomercollectie. Tot en 
met 21 juni is het volop feest in de 
praktijk. Heleen: ,,Bij de aankoop 
van badkleding krijgt iedereen een 
prachtig badlaken cadeau ter waar-
de van 29,95 euro. Wie een be-
ha koopt uit de Anita of Amoena 
collectie maakt kans op een gratis 
tweede beha.” Voor alle klanten is 
er een feestelijke attentie.

Heleen adviseert en begeleidt vrou-
wen die met borstkanker te maken 
hebben gehad. Dat doet zij op een 
warme, persoonlijke manier. ,,Om-
dat ik op afspraak werk, geniet men 
hier van rust, privacy en mijn per-
soonlijke aandacht. Bij steeds meer 
vrouwen wordt een borstsparende 
operatie uitgevoerd en daarom heb 
ik een nieuwe lijn deelprotheses 

in huis gehaald.” Heleen verkoopt 
daarnaast vrolijke badkleding waar 
een prothese in past zoals bikini’s, 
badpakken en tankini’s, maar ook 
tops en strandjurkjes. Het assor-
timent laat een veelzijdige keuze 
zien en dat geldt ook voor de col-
lectie beha’s. Ook wie geen borst-
prothese nodig heeft maar wel een 
mooie, comfortabele beha zonder 
beugel zoekt kan uitstekend bij 
Heleen terecht. De lingerie is ver-
krijgbaar in verschillende prijsklas-
sen. Wat Heleen niet in huis heeft, 
kan worden besteld.

Elke eerste vrijdag van de maand 
wordt er een inloop gehouden 
waarbij iedereen vrijblijvend ken-
nis kan maken met de praktijk. 
Heleen heeft ook een fraaie web-
site: www.heleenvanessen.nl. Haar 
praktijk is te vinden aan de Willem 
de Rijkelaan 22 in Castricum. Een 
afspraak maken kan via tel.: 0251-
679162, 06-47582430 of mail naar 
praktijk@heleenvanessen.nl.

in huis gehaald.” Heleen verkoopt 

Omdat het aanbod steeds gro-
ter wordt en er best wel wat 
ruimte bij mocht komen ten be-
hoeve van de inloopdagen die 
elke maand gehouden worden, 
heeft Heleen van Essen haar 
praktijkruimte uitgebreid. Hel-
een heeft zich gespecialiseerd 
in het aanmeten van borstpro-
theses en zij verkoopt specia-
le lingerie en badkleding voor 
vrouwen die een borstoperatie 
hebben ondergaan. De sfeervol-
le praktijk krijgt een extra pas-
kamer en er komt meer ruimte 
om de mooie collectie overzich-
telijk te presenteren.
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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

Kinderen helpen herinneren
In het proces van omgaan 
met verdriet en rouw, zijn 
gevoelens erg belangrijk, 
ook voor kinderen. Met 
een directe vraag aan ze 
als: “Hoe voel je je nu?” 
kunnen ze echter moei-
zaam uit de voeten en als 
antwoord halen ze meest-
al hun schouders op. Niet 
dat ze er niet over willen 
praten, maar kinderen 
weten vaak geen woorden 
voor wat ze voelen.
Een hulpmiddel hierbij 
kan zijn het actief werken 
in een speciaal voor kin-
deren geschreven herin-
neringsboek. Hierin kun-
nen ze schrijven, tekenen, 
foto’s plakken, kleuren en 
knutselen. Zo is er een il-
lustratie van qua houding 
nogal peinzend kind. Bo-
ven het hoofd hangt een 
wolk. De tekst luidt: “Als 
je veel om iemand geeft, 
heb je vast fijne herinne-
ringen. En je zou willen dat 
het altijd zo zou blijven. In 
de wolk kun je opschrij-
ven wat je samen beleefd 
hebt. Waar denk je met 
plezier aan terug. Schrijf 
het in de wolk”.
Verderop staat een voor-
beeld van een troostversje: 
“Heb je verdriet dan zal ik 
met je huilen, ben je soms 
bang dan zullen we schui-
len. Diep in de bossen of 
hoog in de wind. Tot je 
vanzelf een lampje vindt.” 
Gevraagd wordt vervol-
gens ook zelf zo’n troost-
versje te maken.

Het herinneringsboek 
hoeft niet alleen te wor-
den ingevuld. Het kind 
kan er ook voor kiezen 
om dat samen te doen 
met iemand die vertrouwd 
is. Daaruit kunnen weer 
zinvolle, leuke gesprekjes 
plaatsvinden.
Soms mag ik herinne-
ringsboeken jaren later 
inkijken als ik opnieuw 
bij de familie kom. Heel 
ontroerend is het om te 
zien hoe intensief er mee 
omgegaan is. Kinderen 
hebben hun eigen ver-
driettaal en eigen manier 
van verwerken. Een her-
inneringsboek, helemaal 
voor hen geeft ze daarbij 
ondersteuning.
Op het einde van het boek 
zijn er lege pagina’s om 
zelf in te vullen bijvoor-
beeld over hoe het verder 
met je gaat. Zoals staat 
beschreven: “Helemaal 
voor jou. Je kunt ook hier 
schrijven, plakken of ge-
woon leeg laten. Jij bent 
de baas in jouw herinne-
ringsboek.”

Stoffeerderij VDH
Voor het stofferen van al
uw meubels en kussens

Kennemerlaan 161 I 1972 EM IJmuiden
Tegenover kapper Creations & naast Luba Uitzendbureau
Tel. 0255-519 007 of 06-549 63 442
stofferderijVDH@outlook.com, www.stoffeerderijvdh.nl

Vraag vrijblijvende
prijsopgave bij u thuis

  

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 basisver-
zekering, indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgver-
zekering gecontracteerde zorgverlener.

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

HAARLEM*
Wim van Hooff
Rustenburgerlaan 4
2012 AN Haarlem
023-5422400
HEEMSTEDE*
Molenwerfslaan 50
2103 TD Heemstede
023-5293295
www.tpvanhooff.nl
*WEEKEND-
REPARATIESERVICE:
06 1777 6 777

HEEMSKERK
R. Lameris
Nellie van Kolstraat 6
1963 BG Heemskerk
0251-232477
‘s Avonds tot 21.00 uur
Weekend na 
telefonische afspraak

HAARLEM 
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433
www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl

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 IJmuiden
0255-520035
HAARLEM
Parklaan 88
2011 KZ Haarlem
023-5321972
www.kunstgebitservice.info

HAARLEM
SCHALKWIJK
Joost Bosma
Stresemannlaan 62
2037 TK Haarlem-
Schalkwijk
023-5366088
www.tppbosma.nl

023-7200444, info@ont.nl
WWW.ONT.NL

Organisatie 
van Nederlandse 
Tandprothetici

 

www.lijfengezondheid.nl

              

Al 10 jaar de beste toiletzitting met onderdouche.
2 weken op proef en 3 jaar garantie.

WAT EEN GEMAK! Voor slechts e 745,-* 
Optimale hygiëne en 100% privacy bij hulp.  

*Installatie: € 150,- vast tarief inclusief alle  
materialen en voorrijden! Alle prijzen incl. BTW.

UNIEK: betaling NA de proefperiode!

Bel: 072 5629269 of 020 6141232
Of bestel via: www.spatoilet.com

665295_adv_Spatoilet_108x70mm.indd   1 05-04-17   14:57
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Afscheid van de algehele 
gemeenschap van goederen?

■ Eric Ros, notaris te Velsen

De gemeenschap van goederen in het
buitenland
Internationaal gezien is de algehele ge-
meenschap van goederen een buitenbeen-
tje. Veel landen, ook de ons omringende 
landen, kennen helemaal geen gemeen-
schap van goederen en gaan uit van een be-
perkte gemeenschap van goederen, waarin 
alleen het vermogen valt dat tijdens het hu-
welijk wordt opgebouwd. Met ingang van 
1 januari 2018 zal deze beperkte gemeen-
schap gaat ook in Nederland in werkingtre-
den.

Wat bepaalt de wet na 1 januari 2018
Met ingang van 1 januari 2018 zullen de 
voorhuwelijkse bezittingen en schulden 
niet automatisch gemeenschappelijk wor-
den en zal alleen het vermogen dat wordt 
opgebouwd tijdens het huwelijk gemeen-
schappelijk worden. Verder zal vermo-
gen dat wordt verkregen uit een nalaten-
schap alsmede schenkingen automatisch 
buiten de gemeenschap vallen. Dit is ook 
een nieuwe regel. Op dit moment kan dit 
worden geregeld door middel van een zo-
genaamde uitsluitingsclausule. Deze clau-
sule kan worden opgenomen in een testa-
ment en heeft als inhoud dat hetgeen wordt 
verkregen prive-vermogen zal zijn, ook al is 
er sprake van een gemeenschap van goede-
ren. Ook bij een schenking kan deze clausu-
le van toepassing worden verklaard.

Ontstaan van meerdere vermogens
De nieuwe wet heeft tot gevolg dat er ten 
minste drie vermogens zullen gaan ont-
staan, te weten het prive vermogen van
ieder van de echtgenoten (zogenaamde 
voorhuwelijkse vermogen) en het gemeen-
schappelijk vermogen. Er zijn nog wel een 
aantal aandachtspunten, waar bij aanvang 
van het huwelijk niet over zal zijn nage-
dacht. Uit de onderstaande voorbeelden 
blijkt al dat een goede administratie geen 
overbodige luxe zal zijn.

Aandachtspunten
Stel dat een huweljk mocht eindigen door 
echtscheiding. Op dat moment zullen de 
echtgenoten over moeten gaan tot verde-
ling van het gemeenschappelijk vermo-
gen. Er zal dan ook bepaald moeten wor-
den welke vermogensbestanddelen privé 
zijn. Indien een echtgenoot niet kan aanto-
nen dat er sprake is van een prive vermo-
gensbestanddeel, dan wordt dit vermogens-
bestanddeel tot de beperkte gemeenschap 
van goederen gerekend en zal mee geno-
men moeten worden in de
verdeling.

Het kan ook zo zijn dat de aanstaande echt-
genoten al gemeenschappelijk bezit
hebben, bijvoorbeeld een woonhuis. Indien 
ieder voor de helft eigenaar is, zal dit ook
tijdens het huwelijk zo blijven. Stel echter 
dat de eigendomsverhouding anders is,
bijvoorbeeld een verhouding van 70/30 
procent, dan is de uitwerking anders. Door 
het aangaan van het huwelijk valt de wo-
ning in de beperkte gemeenschap en wordt 
de verhouding alsnog 50/50.
Een echtgenoot die voor het huwelijk al 
een onderneming heeft, wordt verplicht om 
aan de beperkte gemeenschap een redelijke 
vergoeding te betalen voor de geleverde ar-
beid, kennis en vaardigheden in de onder-
neming. Zou de echtgenoot in loondienst 
werken, dan zou het salaris immers tijdens 
het huwelijk in de beperkte gemeenschap 
vallen en ook ten gunste van de andere 
echtgenoot komen. Hoe een dergeljke rede-
lijke vergoeding moet worden vastgesteld, 
staat niet in de wet omschreven. De kans op 
discussie en onzekerheid is hierdoor groot. 
De verwachting is dat over dit onderwerp 
rechtspraak zal komen en dat op die ma-
nier duidelijkheid zal ontstaan.
Daarnaast is het zo dat het gehele vermo-
gen en dus ook de schulden van een onder-
neming die tijdens het huwelijk wordt ge-
start, vallen in de beperkte gemeenschap. 
Het is maar de vraag of de echtgenoten dit 
allemaal voor ogen hadden op het moment 
dat zij “ja. Ik wil” tegen elkaar zeiden.

Wat te doen ingeval van trouwplannen?
Uit de hiervoor omschreven situaties en 
de regelingen van de wet, is het eens en te 
meer van belang om voorafgaand aan een 
huwelijk u goed te laten informeren. Voor 
deze informatie en advies kunt u terecht bij 
de notaris. De notaris kan u een uitleg ge-
ven over de mogelijkheden die er zijn, zo-
dat u uiteindelijk samen een weloverwogen 
keuze maakt. Een keuze die er voor kan 
zorgen dat er op een later moment geen 
discussie of misverstanden zullen ontstaan.

Heeft u vragen over het vorenstaande of 
heeft u andere vragen op notarieel gebied, 
dan kunt u contact opnemen met ons kan-
toor. Wij geven u graag een persoonlijk ad-
vies. Notarishuis IJmond, Dokweg 31 te 
IJmuiden, telefoon 0255-547500, email:
ijmuiden@nhij.nl of kijk op onze website: 
www.notarishuisijmond.nl.

U kunt ook langskomen op ons gratis in-
loopspreekuur iedere laatste donderdag 
van de maand op ons kantoor tussen 18.00 
en 20.00 uur.

Wie in Nederland trouwt en vooraf geen huwelijkse voorwaarden heeft 
op laten stellen, is automatisch gehuwd in algehele gemeenschap van 
goederen. De algehele gemeenschap van goederen heeft tot gevolg 
dat alle bezittingen en schulden vanaf de trouwdag gemeenschappelijk 
worden. Deze uitwerking is niet altijd wenselijk en de wet gaat op dit 
gebied dan ook veranderen. In dit artikel een nadere uitleg over de 
huidige situatie en de veranderingen die gaan komen.

4  

Theaterlegende 
Herman van Veen 
twee avonden in 
Beverwijk
Herman van Veen (1945) speelt 
viool, zingt, schrijft, compo-
neert, schildert en is de gees-
telijk vader van Alfred Jodo-
cus Kwak. Van zijn hand ver-
schenen inmiddels 183 cd’s, 26 
dvd’s en een tachtigtal boeken. 
Verder zet hij zich onder ande-
re al meer dan vijftig jaar actief 
in voor de rechten van het kind en is Herman al jarenlang 
goodwill-ambassadeur voor Unicef. Hij ontving vele in-
ternationale onderscheidingen, won de Lennaert Nijgh-
prijs voor beste tekstschrijver en is onder meer Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. En dit is slechts een beknopte versie 
van zijn indrukwekkende curriculum vitae.  
Schijnbaar moeiteloos zingt hij zijn repertoire in vijf ta-
len. In 1966 beklom hij voor het eerst het podium en 
sindsdien reist hij met zijn voorstellingen de wereld rond. 
Geen Nederlandse artiest wordt zo gevierd in de internati-
onale theaters als deze Utrechtse duivelskunstenaar. The-
aterlegende Herman van Veen en zijn muzikanten bren-
gen liedjes en verhalen naar het Kennemer Theater in Be-
verwijk. Kaarten vanaf 30,50 euro op vrijdag 19 en za-
terdag 20 mei om 20.15 uur zijn te reserveren via www.
kennemertheater.nl of via de theaterkassa (0251) 221453.

In een marathonuitzending herhaalt de VPRO op don-
derdag 4 mei de gehele serie Riphagen met Jeroen van 
Koningsbrugge. Deze driedelige dramaserie gaat over de 
beruchte Amsterdamse crimineel Andries ‘Al Capone’ Ri-
phagen die tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreert 
met de Duitsers.
Andries Riphagen (Jeroen van Koningsbrugge) wordt 
onmetelijk rijk met het opsporen, afpersen en verraden 
van Joodse onderduikers en waant zich hierbij onaan-
tastbaar. Maar als hij een belangrijke verzetsgroep ver-
raadt, opent de jonge politieagent en verzetsstrijder Jan 
van Liempd de jacht op hem. De serie is geschreven door 
Paul Jan Nelissen en Thomas van der Ree en mede geba-
seerd op het gelijknamige boek van Bart Middelburg en 
René ter Steege, aangevuld met uitgebreide interviews 
met Rob Riphagen, zoon van Andries Riphagen. De fi lm-
versie van Riphagen werd eerder in 2016 in bioscoop-
roulatie gebracht. Donderdag 4 mei, 20.25 uur, NPO 3.
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Jeroen van Koningsbrugge 
in marathonuitzending
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Hoofdstraat 8, 7875 AC  Exloo
Telefoon: 0591-549946

www.wapenvanexloo.nl
Familie Vredeveld

“Waar men graag 
terugkomt”

-  11 tweepersoonskamers en
 8 eenpersoonskamers (geen 

toeslag) allen voorzien van eigen 
sanitair, tv, balkon en airco

-  Ruime eigen parkeergelegenheid
-  Gehele jaar geopend
-  Gevarieerde keuken voor kleine 

en grote trek

Mei aanbieding

142,50 p.p.

4 dagen - 3 nachten
op basis van
halfpension voor

Over het bier:  We willen een lekker biertje 
brouwen, “door vrienden voor vrienden”, 
want iedereen die ons bier lekker vind is een 
vriend van de Vriendenbrouwerij.
Onze bieren hebben een goede, maar ook 
aparte smaak, krachtige bodys en mooie 
schuimkragen. Ons moto is “Drink hem met 
mate(n)” 

Onze brouwerij is gevestigd in de 
“oude” keuken van GGZ-NHN op 
het Landgoed Willibrordus. Waar 
vroeger de broeders het eten voor 
de cliënten klaar maakte wordt nu 
 Vriendenbier gebrouwen.
In het pand zit tevens een kaasmak-
erij, een kunstenaar en brouwerij de 
Moersleutel. www.vriendenbier.nl

Heerlijk temidden van bossen en vennen in ‘De parel van Brabant’ Oisterwijk! 

Met halen en brengen vanaf: CS Aerdenhout, Heemstede, 
CS Beverwijk, Plein 1945 IJmuiden en Bachplein Heemskerk.

Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk, Tel.: 013-5282555, www.hoteldepaddestoel.nl

Op basis van halfpension. Week € 472,50 p.p.
Midweek € 270,- p.p. (is geen arrangement)

Volledig verzorgde vakantieweek voor 
senioren inclusief vervoer per luxe 
touringcar 8 dagen - 7 nachten logies/
ontbijt, lunch, diner, koffi e/thee, 4 uit-
stapjes per luxe touringcar. € 659,- p.p. 
(2-pers. op een kamer € 30,- korting p.p.)

Vraag naar onze folder 

en arrangementen

Volledig verzorgde vakantieweek voor Volledig verzorgde vakantieweek voor V

9 t/m 16 juni + 30 juni t/m 7 juli

De gelukkige winnaars van de puzzel maartDe gelukkige winnaars van de puzzel maartDe gelukkige winnaars van de puzzel maartDe gelukkige winnaars van de puzzel maartDe gelukkige winnaars van de puzzel maartDe gelukkige winnaars van de puzzel maart
5 x 2 kaarten
8 en 9 april

verzamelbeurs 
in Utrecht 2X VERWEN- 

PAKKETWin het Arrangement Milaan 
voor 2 personen, bij Sauna 

van Egmond in Haarlem!

Prijs  t.w.v. � 145,- per persoon

Prinses Beatrixlaan 17, 1911 HP Uitgeest, tel. 0251-311764 
www.haarstudiodreams.com

Therapeutische massage 
Sportmassage 
Ontspanningsmassage 

ELKE ZATERDAG MET EN ZONDER AFSPRAAK

Tarieven gelden voor alle massages 
Meer informatie op 

www.inmovementmassage.nl 

06 - 25 17 81 29 
Elke 3e zaterdag van de maand 

combi-deal met Haarstudio Dreams
25% KORTING OP UW KNIPBEURT 

BIJ AANSCHAF VAN MASSAGE

K. Schulte Schellinger, 
Velsen-Zuid

De winnaars hebben 
inmiddels bericht gehad

Yvonne Molenaar,
Castricum

Catharina Mettes,
Beverwijk

kassa (0251) 22 14 53 | www.kennemertheater.nl

zaterdag 29 april
20.15 uur

Nieuw Geld                

zaterdag 6 mei 
20.30 uur

Rayen Panday

woensdag 10 mei
20.15 uur 

Sara Kroos

dinsdag 23 mei
20.15 uur  

Sanne Wallis 
de Vries   

dinsdag 9 mei
20.00 uur 

Preview Night 
2017-2018

zaterdag 6 mei
14.00 uur

Peppa Pig

donderdag 11 mei
20.15 uur

Vuile Huichelaar

vrijdag 26 mei
20.15 uur

Powervrouwen 3 

vrijdag 28 april
20.15 uur

Theater van het 
Sentiment

zaterdag 13 mei
20.15 uur
Back to 

the Country 

vr 19 & za 20 mei
20.15 uur 

Herman van Veen
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MADEIRA: een Hof van Eden
in de Atlantische Oceaan

Als je dan begin januari vanuit de barre kou in Ne-
derland vertrekt, dan zit je met een rechtstreekse 
vlucht vanaf Schiphol na vier uurtjes vliegen mid-
den in de voorjaarstemperaturen. Net voor de lan-
ding op de luchthaven Funchal Santa Cruz, ontwa-
ren zich de prachtige groene contouren van het ei-
land. Het is rond 10 uur plaatselijke tijd (een uur-
tje eerder dan in Nederland) als de landing wordt 
ingezet. De winterjas gaat uit en de t-shirts wor-
den aangetrokken. Op naar het hotel in Funchal. 
Dit gaat makkelijk via een transfer van de tourope-
rator, ten minste als je daar je reis geboekt hebt. 
Heb je vlucht en hotel zelf afzonderlijk geboekt 
in Funchal? Dan kun je doordeweeks (niet in het 
weekend) gebruik maken van een pendelbus van 
de busmaatschappij SAM.  Deze rijdt overdag om 
het half uur. Je kunt voor de ingang van de lucht-
haven opstappen. Het busje stopt op verschillende 
haltes, nabij de hotels in Funchal. Een taxi nemen 
(deze zijn geelgekleurd) kan ook, maar dan ben je 
een stuk duurder uit en je loopt het risico afgezet 
te worden. Vind daarom een taxi met een taximeter 
of spreek van te voren een bedrag met de chauffeur 
af. Als laatste optie kun je een auto huren op het 
vliegveld, of reeds van te voren online reserveren. 
Let wel dat het rijden op Madeira enige stuurmans- 
en schakelkunsten vergt, vanwege de vele hoogte-
verschillen.

Funchal, oergezellig en authentiek
De hoofdstad Funchal is niet al te groot, waardoor 
het intiem aandoet. Vooral de oude stadskern is 

oergezellig. Het stadje wordt wel ‘Klein Lissabon’ 
genoemd, vanwege de Portugese sfeer die het uit-
ademt. In de vele restaurantjes, winkeltjes en bar-
retjes is het heerlijk toeven. Veel van deze etablis-
sementen zijn te vinden in de ‘Zona Velha’ in de an-
tieke Rua Santa Maria. Let hier ook op de beschil-
derde voordeuren van diverse kunstenaars. Laat je 
verrassen door de typische culinaire specialiteiten, 
zoals de espada (zwarte degenvis, een lokale speci-
aliteit) of lapas (een soort schaaldiertje dat alleen 
gegeten wordt op Madeira en de Canarische eilan-
den). Drink de lokale dranken zoals de Poncha: een 
traditionele likeur op basis van honing en citroen of 
andere vruchten. Ted de Braak zong het ooit: “Een 
glaasje Madeira, my dear?” Madeira kent inderdaad 
de cultuur van de Madeirawijn, die in sommige op-
zichten te vergelijken is met de portwijncultuur. 
Hoe ouder de wijn, hoe beter, maar ook prijziger. 
Het proces van de Madeirawijn is geen uitvinding 
van de Portugezen zelf (net als de portwijn), maar 
van de Britten. In het Museum do Vinho da Madei-
ra, (Avenida Arriaga 28) kun je alles te weten ko-
men over de geschiedenis en het proces van de Ma-
deirawijn. Wil je alles weten over de geschiedenis 
van Madeira? Bezoek dan het Madeira Story Centre 
in de Rua D. Carlos I, nr 27/29, vlakbij de kabel-
baan. Met de kabelbaan kun je naar het hoger gele-
gen Monte met haar Botanische tuinen reizen, met 
een spectaculair uitzicht over de baai van Funchal. 
In het stadscentrum bevindt zich de Mercado dos 
Lavradores, een overdekte lokale markt, waar je ve-
le bloemen, exotisch fruit, vis, vlees en brood kunt 
kopen. De bloemenverkoopsters zijn nog gekleed 
in de traditionele klederdracht van Madeira. In de 
haven van Funchal meren vele cruiseschepen aan. 
Daar is tevens het museum van de voetballer Cris-
tiano Ronaldo te vinden, die oorspronkelijk uit Ma-
deira komt, naast zijn eigen hotel. 

Wandelen langs de levada’s
Wie de stad wil ontvluchten en zijn heil zoekt in 
rust kan dit vinden in de vele wandelroutes langs 
de levada’s, die het gehele eiland doorkruisen. Le-
vada’s zijn oorspronkelijk  irrigatiekanaaltjes ten 
behoeve van de landbouw en de afvoer van regen-
water. Er zijn boekjes te koop waar deze wandel-
routes in uitgestippeld zijn. Kijk goed welke wan-
delroute je kiest: de een is zwaarder dan de ander 
(bijvoorbeeld veel klimmen). Levadawandelen is 
echter niet altijd zonder risico’s. Je balanceert op 
sommige levada’s langs afgronden, ongeschikt voor 

mensen met hoogtevrees. Zorg daarom voor goede 
wandelschoenen met profiel (het kan weleens door 
de vochtigheid glad zijn), een zaklantaarn voor 
eventuele tunneltjes, een mobiele telefoon en neem 
genoeg proviand en drinkwater mee als je op pad 
gaat. Kleed je ook goed aan en neem regenkleding 
mee: in de bergen regent het vaker en kan het vrij 
fris zijn. Er zijn tevens wandeltochten met begelei-
ding te boeken als excursie, bijvoorbeeld naar Cur-
ral das Freias, oftewel de Nonnenvallei. Je wordt 
stil van het uitzicht in de bergen. Je kunt ook naar 
de hoogste berg op Madeira de Pico Ruivo. En een 
aparte levadawandeling kun je doen vanaf Ribei-
ro Frio (letterlijk Koude Rivier), waar de forellen-
kwekerijen zitten. De forel is ook uitgezet in de le-
vada’s daar, die je soms door het water ziet schie-
ten. In de restaurants aldaar staat natuurlijk forel 
op het menu. 

Toeren op Madeira
Wie een autootje huurt, kan mooie ritjes over het 
eiland maken. In het binnenland lijkt de tijd stil ge-
staan te hebben. Op Madeira vind je vele bananen-
plantages. Het is een unieke kleine soort banaan, 
die zoet van smaak is. Het visgerecht espada wordt 
bijvoorbeeld met deze banaan geserveerd. Je kunt 
in het noorden de traditionele huisjes met rietda-
ken in Santana bekijken. Of nabij Funchal het riet-
vlechtersdorp Camacha bezoeken. Idyllisch is het 
oude vissersdorp  Câmara de Lobos, waar Winston 
Churchill graag vertoefde en schilderde in zijn vrije 
tijd. In het noordwesten kun je op het uitzichtpunt 
in Ponta do Pargo de steile begroeide kliffen be-
wonderen. Adembenemend en het is hier echt stil, 
je hoort alleen de zee. Verderop in het noorden lig-
gen de zeebaden van Porto Moniz, met woeste gol-
ven en een sterke branding. Porto Moniz heeft ook 
een klein zeeaquarium. Echte zandstranden vind je 
niet op Madeira, wel aangelegde zeebaden, de zo-
genaamde lido’s. Mooie gouden zandstranden zijn 
wel op het nabijgelegen eiland Porto Santo te vin-
den. Madeira heeft met recht zo haar eigen char-
me en veelzijdigheid. Je kunt eigenlijk niet anders 
dan verliefd worden op dit sprookjesachtige eiland. 
Een regelrechte aanrader, deze parel in de Atlanti-
sche Oceaan. 
Bart Jonker

Foto’s: Bart Jonker Productions © 2017

Ten noorden van de Canarische Eilanden, ligt misschien wel de mooiste 
schatkamer van de Atlantische Oceaan: de Madeira archipel. Het Portugese 
bloemeneiland Madeira doet haar naam in alle opzichten eer aan: het lijkt 
op een soort hangende tuin te midden van de oceaan. Madeira is een zee 
van rust. Het gehele jaar door heeft Madeira een mild klimaat, waardoor 
het eigenlijk iedere dag lente is. Het is daarom in de wintermaanden de 
ideale en een wonderschone plek om te 
overwinteren. Zoals het paradijs wordt 
beschreven, zo ziet Madeira er uit. Is 
Madeira het nieuwe Hof van Eden? 
Misschien wel.
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Chef-kok Etienne Du Maine van Brasserie DenK

Zelf barbecuesaus maken!
Ingrediënten: 250 gram vieux, 250 gram
tomatenketchup, 125 gram bruine basterd-
suiker, 60 gram witte wijnazijn, theelepel 
Dijon mosterd, theelepel Worcestershiresaus, 
sap van limoen, 25 gram aardappelzetmeel.

Bereidingswijze: Meng alle ingrediën-
ten behalve het aardappelzetmeel. Kook 
het geheel op en meng intussen het aard-
appelzetmeel met een klein scheutje wa-
ter in een klein bakje tot er een papje ont-
staat en de klontjes zijn opgelost. Voeg dit 
bij de saus en laat rustig doorkoken tot de
gewenste dikte is bereikt.
Dek af met folie en laat het afkoelen. 
Giet in leuke glazen fl essen met een zelf-
gemaakt sticker of label.

Koken 

met...

Vele meubelvarianten 
bij DE SCHOUW

Nico Bolten is van huis uit metselaar en 
meubelmaker, maakte MDF schouwtjes 
en zette daar dan eens een kacheltje 
bij. Zo ontstond de zaak die nu bekend 
staat als Haardenspecialist De Schouw 
aan de Lamoraalweg 69 in Egmond aan 
de Hoef. Naast de prachtige showroom, 
ligt de werkplaats annex meubelatelier 
van Nico. Terwijl zijn vrouw en doch-
ter de showroom bemannen en zijn 
zoon en schoonzoon zich bezighouden 
met de plaatsing van haarden, legt Ni-
co zich toe op andere zaken.
Schouwen, kasten en meubels worden 
op maat gemaakt. Klanten die hun zo-
juist uitgezochte haard graag geïnte-
greerd zien in een boekenwand, zijn bij 
De Schouw aan het goede adres. Zo is 
men geheel vrij in maat, materiaal en 
gewenste functionaliteit. Wegwerken 
van audio- en televisie apparatuur of 
geïntegreerde verlichting maakt het ge-
heel af. Maar men kan hier voor veel 
meer terecht. Helaas komt het voor dat 
van, soms dure, keukens het folie los-
laat. Het is dan zeker de moeite waard 
om de keukenkastjes door Nico te la-
ten spuiten zodat de keuken weer als 
nieuw oogt. Ook badkamermeubels 
kunnen op deze manier overgespo-
ten worden in de spuiterij. Die prach-
tige oude stoel laten opknappen,  schu-
ren, beitsen, lakken of in de gewenste 
kleur spuiten, zodat er een geheel nieu-
we sfeer gecreëerd wordt, vormt geen 
enkel probleem. Verliefd op een kast in 
precies de verkeerde kleur? Nico ver-
zorgt met zijn ambachtelijke werkwij-
ze en kleurverandering een totaal an-
dere aanblik. Daarnaast vindt men hier 
accessoires als haardstellen, vonken-
schermen, houtbakken en vloerplaten 
in verschillende uitvoeringen. De al-
les in één constructie van Haardenspe-
cialist De Schouw maakt het uitzoeken 
van sfeerverwarming en/of meubels tot 
een waar feest. Ga langs voor een vrij-
blijvend gesprek of kijk voor meer in-
formatie op www.deschouwhaarden.nl.

Travelcar is helemaal klaar voor het 
zomerseizoen. De prachtige cam-
pers die dit bedrijf aanbiedt zijn te 
koop in verschillende prijsklassen 
en staan te wachten op een nieuwe 
eigenaar die zin heeft om comforta-
bel op avontuur te gaan. Eigenaar 
is Bart Hooij. Hij vertelt: ,,Travelcar 
heeft bijna veertig jaar ervaring. 
Een eerlijk aankoopadvies is hier 
vanzelfsprekend. Alle campers zijn 
van dealerkwaliteit en de complete 
onderhoudshistorie van de campers 
is bekend.”
Het aanbod van Travelcar, dat ook 
online is te zien, draait voorname-
lijk op de merken Hymer, Dethleff s, 
Adria en Carado. ,,Naast deze mer-
ken verkopen wij natuurlijk ander 
merken die door inruil bij ons in-
genomen zijn. Deze campers wor-
den uitgebreid geïnspecteerd voor-
dat wij deze weer te koop in de 
markt brengen. Wij verkopen alle 
type campers, denk dan aan inte-
graal, half integraal, de bus- of al-
koofcamper.” Ook wie een camper 
wil verkopen kan bij Travelcar te-
recht. ,,We doen een betrouwbaar 
bod en garanderen directe over-
making bij levering en meteen een 

RDW vrijwaringsbewijs.” Door een 
nauwe samenwerking met Caravan 
Center Lisse, gevestigd op hetzelf-
de adres, is de service bovendien 
optimaal wat betreft onderhoud. 
Bart: ,,Hun specialisme op het ge-
bied van achteruitrijcamera’s, na-
vigatiesystemen, automatisch satel-
lietsystemen, E&P hydraulische en 
12V systemen is heel uitgebreid.” 
Het is bovendien mogelijk een zoe-

kopdracht te plaatsen om in bezit 
te komen van een droomcamper. 
De openingstijden zijn maandag tot 
en met vrijdag van 13.00 tot 17.30 
uur en zaterdag van 9.00 tot 13.00 
uur. Een afspraak maken is ook mo-
gelijk.
Het adres is Leidsevaart 13 in Lisse, 
tel.: 0252-341907/06-54332655. 
Kijk op de website www.travelcar.nl 
voor het mooie aanbod.

RDW vrijwaringsbewijs.” Door een kopdracht te plaatsen om in bezit 

Dertig droomcaravans Travelcar 
zoeken nieuwe eigenaar

Interactieve fi lm 
‘Late Shift’

 KORT NIEUWS

De allereerste interactie-
ve fi lm ter wereld, La-
te Shift, is op 21 juni te 
zien bij Vue. Late Shift 
laat de kijker met be-
hulp van een app bepa-
len wat het lot van de 
hoofdpersoon zal zijn. 
De fi lm breekt de gren-
zen van de traditionele 
fi lm door het publiek de 
macht te geven over de 
talloze fl exibele verhaal-
lijnen en honderden be-
slissingen te nemen die 
leiden tot een van de ze-
ven fi lmeindes. De fi lm 
wordt om 20.00 uur ver-
toond in Vue Alkmaar, 
Hilversum, Eindhoven, 
Kerkrade, Hoogeveen en 
Apeldoorn. Het verhaal: 
Matt, een slimme stu-
dent, probeert zijn on-
schuld te bewijzen nadat 
hij wordt gedwongen om 
deel te nemen aan een 
overval op een beroemd 
Londens veilinghuis. Hij 
probeert alles om de 
waarheid te achterha-
len, maar wat zal het pu-
bliek doen als blijkt dat 
alles tegen Matt begint te 
werken? 

BEVRIJDINGSPOP HERDENKINGSCONCERT
Het Herdenkingsconcert in de Haarlemmerhout wordt op 4 mei voor de 
tiende keer gehouden. Dit jaar begeleidt het Kennemer Jeugd Orkest op het 
hoofdpodium van Bevrijdingspop Yorick van Norden en Nederlands’ beste so-
praan Charlotte Riedijk. Het concert legt de muzikale verbinding tussen het 
herdenken op 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei. Om 20.00 uur 
wordt op de schermen naast het podium de Nationale Herdenking op de Dam 
uitgezonden. Daarna, rond 20.30 uur, start het gratis toegankelijke concert.  
Lotte Raar draagt het gedicht voor dat zij schreef in het kader van de gedich-
tenwedstrijd ‘Dichter bij 4 mei’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Tevens 
is er een bijdrage van Joris van der Weide, deelnemer aan een schrijfwedstrijd 
voor scholieren van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het concert is gratis.
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Meerdere keren per dag, elke dag opnieuw ge-
beurt het: je loopt het secretariaat op en de se-
cretaresse legt haar telefoon snel weg of klikt 
een website weg. Stoïcijns gaat ze aan het 
werk. Intussen blijft haar telefoon ping-gelui-
den maken. 
Irritant ja, maar verboden? Nee, niet direct. Het 
hoort bij de huidige tijd dat werknemers tijdens 
werktijd iets privé op internet mogen opzoe-
ken, een mailtje mogen versturen of een paar 
belletjes mogen plegen. Zeker als dat niet ten 
koste gaat van hun functioneren. Maar wat doe 
je als dit te vaak gebeurt naar je zin, en de pres-
taties van de werknemer er ook nog eens onder 
te lijden hebben?

Zorg voor een protocol waarin duidelijk be-
schreven staat wat er binnen het bedrijf qua in-
ternet-, telefoon- en social mediagebruik wel 
en niet is toegestaan. Beschrijf dus bijvoorbeeld 
hoe vaak social media gebruikt mogen worden 
tijdens werktijd. Daar vallen geen algemene re-
gels voor te geven. Binnen een bedrijf waar-
in met gevaarlijke stoff en of machines wordt 
gewerkt zal tijdens werktijd immers veel min-
der of soms zelfs helemaal geen gebruik mo-

gen worden gemaakt van telefoons, daar waar 
die regels op een administratiekantoor veel soe-
peler kunnen zijn. Als maar duidelijk is wat er 
wel en niet mag, en wat de gevolgen kunnen 
zijn als de werknemer zich daar niet aan houdt. 
Zo’n protocol moet natuurlijk ook bekend zijn 
onder de werknemers. Vergeet dus niet het ter 
beschikking te stellen bij indiensttreding en de 
werknemers daarvoor te laten tekenen. Ook 
moet je het regelmatig rondmailen binnen je 
bedrijf. Als je bedrijf zo groot is dat het een OR 
heeft, moet de OR om instemming met het so-
cial media protocol worden gevraagd. 
Als een werknemer dan toch hardleers is en tij-
dens werktijd voortdurend statusupdates op Fa-
cebook plaatst of teveel privé met zijn telefoon 
bezig is, kan hem dat loon kosten. Wie niet 
werkt, heeft in principe immers geen recht op 
loon. Volgens een uitspraak van de kantonrech-
ter van november vorig jaar kostte een werkne-
mer dat maar liefst € 
1.500. In het uiterste 
geval, als waarschu-
wingen niet tot ver-
betering leiden, kan 
zelfs ontslag volgen. 

Advies of bijstand nodig? Neem contact op met Mirjam van 
der Staaij, arbeidsrechtspecialist en ervaren familierechtadvo-
caat. Zij is advocaat/partner bij Oass Advocaten in Haarlem, 
Van Eedenstraat 9. Tel. 023 – 531 1077, email staaij@oass.nl.
Het eerste halfuur van een vrijblijvend gesprek is gratis.

Privé whatsappen en mailen op het werk
Hoe ga je daar als werkgever mee om?

In 2017 en 2018 speelt Joris Linssen & Caramba 
meer dan 120 voorstellingen van het theatercon-
cert ‘Serenade’. In deze meeslepende show vol aan-
stekelijke liedjes en ontroerende verhalen doet 
meesterverteller Joris Linssen verslag van de lief-
desserenades die Caramba bracht in heel Neder-
land en vertellen de Caramba’s het muzikale ver-
haal van hun Allerzielen-toer door Nederland op de 
Dag van de Doden, 2 november. Caramba is uitge-
breid met zangeres/percussioniste Djem van Dijk, 
die onder andere een prachtig duet zingt met Jo-
ris: ‘Verlangen’ van Bram Vermeulen. Zanger Joris 
Linssen wordt verder vergezeld door zijn amigo’s 
Marcel van der Schot (accordeon en zang), Kees 
van den Hoogen (gitaar en zang) en Erik van Loo 
(contrabas en zang).

In dit theaterconcert staat het Mexicaanse gebruik 
centraal, om een orkestje in te huren, voor een lief-
desserenade of een ode aan de doden. Zanger Joris 
Linssen en zijn amigo’s bewijzen dat dit ook in Ne-
derland kan. ,,Begin jaren ’90 woonde ik een tijdje 
in Mexico voor mijn afstudeeronderzoek. Ik zag dat 
muziek daar een grote rol speelt in het dagelijks le-
ven, maar ook dat ze heel anders omgaan met de 
dood. Zo is het gebruikelijk om op 2 november, Al-
lerzielen, naar het graf van een geliefde te gaan en 
zijn of haar lievelingsgerecht te eten en een orkest-
je te laten spelen. Mexicanen vieren het leven, in 
plaats van dat ze de dood herdenken. En muziek 
speelt daarbij een grote rol. Vond ik indrukwek-
kend. Maar ze hebben ook de liefdesserenade. Als 
je in Mexico verliefd bent op iemand, huur je een 
orkestje in om je liefde te laten bezingen. Dat vond 

ik zó mooi. Ik vroeg me af of dat ook 
in Nederland zou kunnen: Serena-
des voor de doden en serenades voor 
de liefde. Vorig jaar hebben we dat 
hier met ons eigen bandje uitgepro-
beerd.”

Jullie zijn gaan optreden onder balkons?
,,Ja, zoiets. Tijdens Oerol op Ter-
schelling konden mensen ons gratis 
inhuren om namens hen de liefde te 
verklaren aan iemand. We hebben 
gespeeld voor een vrouw die haar 
zieke man wilde opbeuren, voor de 
hardwerkende dochters van de bak-
ker, voor een verliefd stelletje op het 
strand en ga zo maar door. Het bleek 
een schot in de roos. Daarna hebben we op 1 okto-
ber de ‘Dag van de Liefde’ uitgeroepen. Kon je ons 
via Facebook gratis bestellen voor een liefdessere-
nade. We hebben 700 kilometer door heel Neder-
land gereden om mensen te verrassen. Het leverde 
prachtige ontmoetingen op.”

En hebben jullie ook wat gedaan met die serenades 
voor de doden?
,,Op 2 november hebben we een Allerzielen-toer 
gedaan. We zijn bijvoorbeeld gaan optreden voor 
de nabestaanden van een overleden klasgenootje 
van mij. Op haar graf hebben we een speciaal voor 
haar geschreven lied gezongen. Toen voelde ik nóg 
meer hoe opbeurend en verbindend muziek kan 
zijn. Verder hebben we voor de dochters van Bram 
Vermeulen het mooiste lied van hun overleden va-

der gezongen. En we hebben de weduwe van Her-
man Brood ontmoet bij zijn urnengraf op Zorgvlied. 
We speelden daar ‘Als je wint heb je vrienden’ en zij 
stond dat wiegend aan te horen. Ze zei dat Herman 
het gewéldig zou hebben gevonden. Zo zagen we 
dat dit heel goed kan in Nederland en dat het mis-
schien wel voorziet in een behoefte.”

Is het een zware voorstelling geworden?
,,Integendeel. Het is zoals Xandra Brood zei: Door 
muziek te maken op een graf, maak je de herin-
nering juist lichter. Of zoals een Mexicaans gezeg-
de luidt:  ‘Los Muertos que uno ama, nunca mue-
ren’, de doden van wie gehouden wordt, zullen 
nooit sterven. Net als in Mexico vieren wij met de-
ze voorstelling het leven en de liefde. Echt, je komt 
met een grote glimlach de zaal uit.”

Foto: Christiaan Toonk

,,De doden van wie gehouden wordt, 
zullen nooit sterven”

Joris Linssen & Caramba spelen Serenade

The Velvet 
Underground
& Nico
Vijftig jaar geleden debu-
teerde The Velvet Under-
ground met The Velvet Un-
derground & Nico, een van 
de meest invloedrijke al-
bums uit de rockgeschiede-
nis. Deze plaat gaat dit na-
jaar op tour en zal negen 
grote podia door het hele land aandoen. Tij-
dens deze tour zal het album integraal worden 
gespeeld door een all-star gelegenheidsformatie 
bestaande uit: Carol van Dyk (Bettie Serveert), 
Maurits Westerik (Bewilder), Henk Koorn (Hal-
lo Venray), Jerry Hormone (The Tambles). Ten 
tijde van de release was het album maar weinig 
succesvol, maar groeide toch uit tot een van de 
meest invloedrijke rockalbums aller tijden, met 
de iconische bananenhoes van Warhol en elf 
tracks waarbij rock-’n-roll en avant-garde elkaar 
afwisselden. Het is een plaat die met haar rau-
we, unieke sound het verloop van de muziek-
geschiedenis veranderde en artiesten uit diverse 
generaties inspireerde, zoals David Bowie, The 
Kinks, The Rolling Stones, Joy Division en Sonic 
Youth. Het is het vinyl-album dat de meeste mu-
ziekliefhebbers kapot gedraaid en verfomfaaid 
in hun platencollectie hebben staan. In Noord-
Holland op 14 oktober in Victorie in Alkmaar.
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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.stoffeerderij-dijkstra.nl

Hoorne 8a, tel. 0251 - 31 72 70

Uitgeest
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Schuren - beitsen - lakken
of gespoten in een

duurzame coating in elk
gewenste kleur !!!!

MEUBELATELIER DE SCHOUW
Lamoraalweg 69,

Egmond a/d Hoef, 072-5064133

UW MEUBELS EN 
KEUKENDEURTJES
WEER ALS NIEUW !!

Al bijna 40 jaar verkopen wij
nieuwe en gebruikte campers,
steeds ± 40 stuks op voorraad.

Dit in alle prijsklassen.

Gespecialiseerd in Hymer.
Zie ook www.travelcar.nl

Leidsevaart 13 
2161 AR Lisse
0252-341907

Last van ... ?
• hielspoor
• lage rugklachten
• hallux valgus
• nekklachten
• schouderklachten
• knieklachten
• heupklachten
• platvoeten
• doorgezakte voeten
• brandende voeten
• vermoeide benen

• diabetische voeten
• holle voeten
• spreidvoeten
• kramp in de kuiten
• artrose

 Probeer vandaag 
 nog de steunzolen
 van Fusselastic. 
 Tel: 053 - 82 00 810
 www.fusselastic.nl

Eindelijk hulp
bij voet- en

gewrichtspijn

Naarmate we ouder worden, bestaat 
het risico dat mensen allerlei 
vervelende lichamelijke klachten 
krijgen. Deze klachten worden 
mede veroorzaakt doordat veel 
mensen na verloop van tijd niet 
meer 100% rechtop lopen. 
Fusselastic steunzolen geven 
uitstekende resultaten bij het 
verlichten van de pijn op diverse 
plekken, waardoor uw klachten 
mogelijk verminderen.

Voor wie?
De Fusselastic steunzolen hebben 
voornamelijk baat voor mensen die 
last hebben van hielspoor, hallux 

Met Fusselastic steunzolen loopt u weer als vanouds
valgus, (lage) rugklachten, knieklach-
ten, schouderklachten, nekklachten,  
platvoeten, diabetische voet, 
brandende voeten, vermoeide benen, 
holle voeten, spreidvoeten, kuitkramp 
en artrose. 

Het unieke concept van Fusselastic
Fusselastic steunzolen zijn slechts één 
millimeter dik en kunnen in al uw 
schoenen worden gedragen, zelfs in 
open schoenen. De steunzolen nemen 
de natuurgetrouwe 3-punts-vering 
over zodat u weer 100% rechtop loopt. 
Daarnaast ondersteunen ze de 
terugloop van het bloed naar het hart. 
Uw voeten krijgen hun functie, het 

Drukpunten die de klachten veroorza-
ken, worden direct zichtbaar. Op basis 
van deze meting worden de steunzolen 
altijd specifiek voor uw voeten 
gefabriceerd. Maatwerk dus. Zodoende 
garanderen wij een perfecte pasvorm.

Meer informatie
Bent u benieuwd of Fusselastic uw 
pijnklachten kan helpen verminderen? 
Meer informatie vindt u op onze 
website www.fusselastic.nl. Of belt u 
ons voor een brochure of het maken 
van een afspraak voor een gratis 
voetmeting: 053 - 82 00 810.

balansvermogen, de spiertraining en 
de schokbrekende elasticiteit 
stapsgewijs weer terug. Fusselastic 
levert op maat gemaakte steunzolen 
die de voet echt hulp biedt. Meer dan 
200.000 mensen vonden er al baat bij.

Onze werkwijze
Fusselastic werkt landelijk. Omdat 
elke voet uniek is, wordt er door onze 
consulenten een geheel vrijblijvende 
voetmeting bij u thuis gedaan en u 
krijgt een persoonlijk en deskundig 
advies. U kunt een model in uw eigen 
schoenen uitproberen en direct 
ervaren of Fusselastic steunzolen 
helpen uw klachten te verminderen. 
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KRUISWOORDPUZZEL
Vijftig Pluswijzer nr. 37

Horizontaal 1. groot dikhuidig zoogdier; 7. hondachtig roof-
dier; 12. roem; 13. Nederlandse (oud)judoka; 14. namaak; 15.
persoonlijk voornaamwoord; 17. schaapkameel; 19. Engels-
man; 21. bijzonder onderwijs (afk.); 22. brandstof; 24. buidel-
dier; 27. kever; 28. geneesheer; 30. ontkenning; 31. hemelli-
chaam; 32. land in Azië; 33. algemene werkgeversvereniging
(afk.); 35. telwoord; 37. int. autokenteken Suriname; 38. sierlij-
ke antilope; 41. deel van oor; 42. schip der woestijn; 44. grond
(aarde); 46. staartloze halfaap; 47. beroemde Spaanse schil-
der; 48. hoge zangstem; 49. herkauwend zoogdier; 50. ver-
grootglas; 52. naam van een Arabische vorst; 54. snaarinstru-
ment; 56. speeltuinattribuut; 58. land in Noord-Amerika; 61.
meisjesnaam; 62. katachtig roofdier; 64. spruit (stek); 65. cir-
kelvormig; 67. wiel; 68. seksueel overdraagbare aandoening
(afk.); 70. ver (in samenstelling); 72. ingenieur (afk.); 73. rino-
ceros; 76. aardkluit; 77. den lezer heil (afk.); 78. Zweeds auto-
merk; 79. InterKerkelijk Omroep Nederland (afk.); 81. vogel;
82. vordering; 83. verdieping; 84. deel van week; 86. roofvo-
gel; 87. onaangenaam mens (nurk).

Verticaal  1. Japanse papiervouwkunst; 2. internet explorer
(afk.); 3. verbeten; 4. rijstbrandewijn; 5. oogvocht (mv.); 6.
koude lekkernij; 7. rivier in Frankrijk; 8. deel van been; 9. lid-
woord; 10. Amsterdams peil (afk.); 11. luchtpijpje voor onder
water; 16. voertuig; 18. kerel (vent); 20. jongensnaam; 21. reu-
zenslang; 23. pas; 25. kleur van de regenboog; 26. lastdier;
27. deel van ladder; 29. land in het zuiden van Afrika; 32. inko-
mende landverhuizer; 34. zuivelproduct; 36. grappig zijn; 37.
plaaggeest; 39. badplaats in Florida; 40. deel van schip;  42.
leesteken; 43. literatuur waarin het verhalende element over-
heerst; 45. flesafsluiting; 46. jongensnaam; 51. Organisatie
van Amerikaanse Staten (afk.); 53. Engels bier; 54. mensaap;
55. soort gereedschap; 56. uitgestrekt; 57. Zuid-Amerikaanse
munt; 59. autoped; 60. dagroofvogel; 62. rivier in Duitsland;
63. aardappelen oogsten; 66. gewicht; 67. Raad voor Econo-
mische Aangelegenheden (afk.); 69. woonboot; 71. haarkrul;
73. Indonesisch rijstgerecht; 74. grote roofvis; 75. ongaarne;
78. Stichting Integratie Gehandicapten (afk.); 80. vochtig; 82.
boomsoort; 85. Japans bordspel.

Kruiswoordpuzzel

U kunt de oplossing t/m 17 mei 2017  invullen via www.50pluswijzer.nl/puzzel of sturen naar: De 50Plus-Wijzer, 
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum.

Puzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzenPuzzel mee voor onderstaande prijzen
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  Hoofdstraat 8, 7875 AC  Exloo
Telefoon: 0591-549946

www.wapenvanexloo.nl

2 overnachtingen 
voor 2 personen 

op basis van 
halfpension

kaarten van de 
fi lm Dubbelspel
kaarten van de kaarten van de 
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Win één van de vijf 
bierpakketten van 

Vriendenbier!

www.vriendenbier.nl



Uitgeest - Juni 1926. Het 
badhuis/zwembad het Witte 
Kruis nabij de kalkoven van 
de Bruijn aan de Lagendijk 
wordt geopend. Er kon daar 
vele jaren
volop gezwommen worden. 
In de jaren vijftig ging een 
groot aantal van de Uitgees-
ter jeugd voor zwemles naar 
Akersloot. Bij Ruigewaard, 
voorbij jachthaven Lamers 
kregen de kinderen les van 
mevrouw Goedhart en van 
de heer Wim Vis. Eind jaren 
vijftig werd de noodzaak van 
een eigen openluchtzwem-
bad in de gemeenteraad be-
sproken. Burgemeester P. 
v.d. Ven was samen met ge-
meentesecretaris J. Stuifber-
gen een groot voorstander
van deze vorm van recreatie.
Door de voortvarendheid van
het toenmalige college werd
in 1960 opdracht gegeven
aan aannemersbedrijf Tim-
merman & Janzen uit Krom-
menie voor de bouw van een
eenvoudig zwembad aan de

Geesterweg.
In 1962 opent burgemeester 
Aalders zwembad De Zien. 
Men gaat uit van een bezoe-
kersaantal van 35.000 maar 
in 1973 staat de teller op 
meer dan 110.000. Er wordt 
een extra bad bijgebouwd. 
Een historisch dieptepunt 
wordt bereikt in 1988. Het 
bezoekersaantal is drama-
tisch laag en dit wordt het be-
gin van een jarenlange strijd 
om het bad open te houden. 
Het comité De Zien Blijft!!! 
heeft hier een  belangrijke 
en actieve rol in gespeeld. 
Op 3 november 2014 wordt 
de Stichting de Zien opge-
richt. Sinsdien helpen uit-
sluitend vrijwilligers in en om 
het bad. Morgen 27 april be-
gint het zwemseizoen en gaat 
het zwembad weer open. Al 
55 jaar kunnen jong en oud 
een frisse duik nemen in ons 
unieke openluchtbad. 
Foto’s uit de fotobeeldbank 
van Vereniging Oud Uitgeest. 
www.ouduitgeest.nl.

Vroeger.....
Maandelijks haaltt de vereniging Oud Uitgeest 

herinneringen op in deze rubriek

Geslaagde driedaagse 
biljartfi nales ‘de Soos’

Uitgeest - Op 19, 20 en 21 
april vonden weer de jaar-
lijkse biljartfi nales plaats in 
de biljartarena van Dorps-
huis de Zwaan.  Woensdag 
startten 16 biljarters, in de 
voorronden, om uit te ma-
ken wie van de 8 biljarters, 
vrijdag 21 april, zich de bes-
te librespeler, of te wel kam-
pioen van 2017 mag noemen. 
Na de kwart- en halve fi na-
les streden 4 man om de eer-
ste drie plaatsen, waar uitein-
delijk Peter van Maaren na 
een spannende fi nale, beslag 
legde op de eerste plaats 
en zich libre-kampioen 2017 
mag noemen, runner-up 
(2e) werd good-old Piet van 

Duin en Joop de Beer mocht 
plaats nemen op de laagste 
trede van het denkbeeldige 
ereschavot (3e).
Op donderdag 20 april wer-
den door de “3-banders” ge-
streden om het kampioen-
schap driebanden. Op de-
ze fi naledag speelde ieder, 2 
partijen en konden er dubbe-
le punten verdiend worden. 
Na de voorlaatste partij was 
de tussenstand 1-Kees Krom 
78 pnt., 2-Gerard Baltus 77 
pnt. Toen moest de laatste 
wedstrijd nog gespeeld wor-
den  en u raadt het al......
Die wedstrijd ging tussen de 
nrs. 1 en 2, en er waren maxi-
maal 6 punten te verdienen, 

Links mevrouw Schavemaker en rechts de winnaar van de Cor 
Schavemaker-trofee: Piet Brandjes

dus de fi naledag eindigde in 
een geweldige climax. Nadat 
de blauwe krijtdampen wa-
ren opgetrokken, kwam Ge-
rard Baltus als winnaar uit de 
bus en onttroonde hij 2-vou-
dig kampioen Kees Krom.
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 
zich in het combinatie-klas-
sement van libre en bandsto-
ten het hoogste aantal wed-
strijdpunten tijdens het sei-
zoen heeft behaald.  Deze 
trofee is uit eerbetoon ver-
noemd naar de in 2014 over-
leden Cor Schavemaker, en 
welke uitgereikt werd door 
mevr. Schavemaker aan de 
uiteindelijke winnaar Piet 
Brandjes. 
Het was weer een geslaagd 
tournooi, dankzij diverse vrij-
willigers van de Soos. (Lex 
Snak)

Libre-kampioen Peter van 
Maaren

Uitgeest - Team 1 van TT-
VU was te gast bij het altijd 
gezellige Het Nootwheer 7 
in Purmerend. Henk Spoel-
stra won zoals verwacht alle 
drie enkels. Billy Fatels deed 
het iets minder goed en won 
twee enkels en de dubbel 
samen met Henk. René van 
Buren ging helaas met lege 
handen naar huis. 4-6 winst 
voor Uitgeest.

Team 2 had Castricum 2 over 
de vloer. Jelle van Werkhoven 
begon eindelijk dit seizoen 
op niveau te spelen. Veel te 

laat natuurlijk maar wel leuk! 
Hij won twee enkels. Dennis 
Janssen was zijn geluk thuis 
vergeten, hij had de span-
nendste pot van de avond en 
verloor deze in de beslissen-
de vijfde game. Hij won maar 
één enkel deze avond. Ma-
rijn van Kampen staat ver van 
tafel wat specataculair oogt 
en wist ook deze avond weer 
een set van een afstandje te 
winnen. Helaas ging de zege 
met 4-6 naar Castricum 2.

Team 3 speelde tegen Tem-
po Team 15 in Amsterdam. 

     Tafeltennisnieuws
Antoine van der Spek wordt 
steeds beter en bracht twee 
winstpunten mee naar huis. 
Huib van Leeuwen deed 
het hem na. Eugenie Rasch 
(rechts op de foto) speelt 
momenteel de sterren van de 
hemel en wist weer haar drie 
enkels te winnen. Uitgeest 
won met 3-7.

In de DUOcompetitie verloor 
team 1 met 2-3 tegen Victory 
‘55 1. Rob de Boer en Marcel 
Couwenberg wisten allebei 
van de zwakkere van de twee 
tegenstanders te winnen.
Team 2 speelde tegen HTC 4. 
Peter Middel en Michel Swit-
ser waren deze avond niet te 
verslaan en pakten de per-
fecte winst! 5-0 voor Uitgeest.

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
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Speel golf voor Turn-Over
Castricum - Turn-Over helpt 
probleem- en kwetsbare jon-
geren bij de volgende stap 
in hun leven richting werk of 
een opleiding. Dat doen ze 
middels fysieke trainingen bij 
rugbyclub Cas RC en scho-
ling. 

De stichting zoekt fi nancië-
le middelen en daarom or-
ganiseren zij een golfeve-
nement. Naast een 9-holes 
wedstrijd is er een clinic. De-
ze bestaat uit een spoedcur-
sus van een uur en een wed-

strijd op de par 3 banen. Na 
een Oosters buffer is het tijd 
voor een veiling. Het grootste 
gedeelte van de opbrengst 
komt ten goede van Stichting 
Turn-Over. 
Aan de wedstrijd kan men 
deelnemen met tenmin-
ste handicap 54 of doe mee 
aan de Flight voor vier per-
sonen. Aanmelden via: turn.
over.golfevent@gmail.com. 
Het evenement vindt plaats 
op donderdag 6 juli bij Golf- 
en Countryclub Regthuys in 
Winkel.

Castricum - AV Castricum 
is onlangs gestart  met een 
nieuwe trainingsgroep op 
woensdagochtend. De be-
ginnende tot de wat al meer 
ervaren recreatieve hard-
lopers zijn welkom bij deze 
groep. 
De training wordt gehouden 
in het duingebied in de om-
geving van de atletiekbaan. 
Onder leiding van de gedi-
plomeerde en ervaren trai-
ner Wim Noom wordt ge-
werkt aan conditieverbete-
ring, en prestatieverbetering 
door middel van veelzijdige 
en blessure-preventieve trai-
ningen. Aanmelden via sa-
menverder@avcastricum.nl 
of ga op de woensdagoch-

tend naar AVC, Sportpark De 
Duinloper aan de Zeeweg. 
De training start om 9.00 uur 
en eindigt om 10.15 uur.
Naast deze nieuwe training 
biedt AVC ook andere trai-
ningen overdag op doorde-
weekse dagen. Op maandag-
ochtend om 9.00 uur verzorgt 
trainer Jean Brakenhoff in-
tervaltrainingen voor gevor-
derde hardlopers. Elke dins-
dagmorgen vanaf 8.45 uur 
is onder leiding van trainster 
Annerieke Osinga een da-
mesloopgroep actief en elke 
donderdagochtend begeleidt 
trainster Irma Straver vanaf 
9.15 uur een groep die zich 
met sportief wandelen bezig-
houdt. 

Castricum - Mede naar aan-
leiding van het eerder gehou-
den geslaagde Castricums 
keezkampioenschap heeft 
muziekvereniging Emer-
go besloten om dit voorjaar 
nogmaals een keeztoernooi 
te organiseren. 

Ditmaal is het op zaterdag-

Keezen voor Emergo

Limmen - Op donderdag 11 
mei verzorgt Hans Walrecht 
een lezing over ‘operatie’ Ultra 
en de codeermachine Enigma 
uit de Tweede Wereldoorlog in 
de bibliotheek in Limmen.
De Duitsers verzonden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog ge-
codeerde berichten over de 
radio naar elkaar. Iedereen 
kon deze berichten ontvan-
gen, zo ook de Britten. Ope-
ratie ‘Ultra’ werd geboren, dit 
waren alle Britse inspannin-
gen om de Duitse berichten 
te kraken. 
Hans Walrecht vertelt tijdens 
zijn lezing meer over deze ge-

heimtaal en het ontcijferen 
daarvan. Ook laat hij aan de 
hand van een simulator zien 
hoe de beroemde ‘Enigma’ 
codeermachine werkte. Er zou 
misschien zelfs gezegd kun-
nen worden dat operatie ‘Ul-
tra’ een zo belangrijk onder-
deel van de oorlog was dat 
het ervoor heeft gezorgd dat 
de oorlog met een paar jaar 
verkort werd. 
De lezing start om 20.00 uur. 
Aanmelden kan via de activi-
teitenagenda op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl of bij 
de klantenservice in de bibli-
otheek.

Lezing over de geheimen 
van Ultra en Enigma Castricum - In de serie De 

Ochtenden wordt op donder-
dag 4 mei om 10.00 uur in de 
bibliotheek in Castricum een 
lezing van Menno Twisk over 
het Strandvondstenmuseum 
gegeven. Naast de ingang 
Zanderij van het Noord-Hol-
lands Duinreservaat staat 
het Strandvondstenmuseum 
waarin, naast het strandjut-
ten, ook veel aandacht ge-
schonken wordt aan streek-
historische thema’s. De pre-
sentatie bevat naast fi lmpjes, 
nieuws en wetenswaardighe-
den, strandingen en strand-
vondsten, ook een fl ink aan-
tal leuke waargebeurde 
anekdotes, onder andere van 
het strand. Er zullen ook wat 
attributen van het museum 
meegebracht worden. Van 
10.00 tot 12.00 uur. Aanmel-
den kan via de website www.
bibliotheekkennemerwaard.
nl of bij de Klantenservice in 
de bibliotheek.

Lezing van 
Menno Twisk

Castricum - Zaterdag om 
16.05 uur is de brandweer 
uitgerukt voor een duin-
brand aan de Logger in Eg-
mond aan Zee. In totaal zijn 
er negen brandweervoertui-
gen uitgerukt in verband met 
de droogte in de duinen. De 

Duin- en 
binnenbrandje

avond 13 mei in het Clusius 
College. Het toernooi begint 
om 20.00 uur. Aanmelden 
kan via info@emergo.org.
Door deelname steunt u mu-
ziekvereniging Emergo in de 
voorbereiding op de deelna-
me aan het Wereld Muziek 
Concours aankomende zo-
mer. 

Opknapbeurt voor begraafplaats
Akersloot - De algemene 
begraafplaats aan het Die-
lofslaantje krijgt een reno-
vatie. Dat is nodig omdat de 
begraafplaats aan het ver-
zakken is. Grafmonumenten 
staan scheef, er groeit on-
kruid tussen de graven en 
het geheel oogt rommelig. 
Ook komen er steeds vaker 
knekels aan de oppervlakte. 
Daarom wordt de grond op-
gehoogd. 
Op de begraafplaats van 
Akersloot wordt al meer dan 

1.000 jaar begraven. De plek 
is van grote cultuurhistori-
sche waarde. Daarom ziet de 
gemeente af van ingrijpende 
veranderingen. 

Het werk gebeurt in fases 
zodat het terrein niet in één 
keer rigoureus gewijzigd 
wordt. De historische stenen 
blijven zoveel mogelijk be-
houden op hun oorspronke-
lijke plek. In enkele gevallen 
is dat niet mogelijk. Deze ste-
nen worden verplaatst. Graf-

monumenten die geen his-
torische waarde hebben en 
waarvan de grafrechten zijn 
vervallen, worden verwijderd. 
Alle stenen die scheef staan, 
worden rechtgezet. 
De urnenmuur krijgt een uit-
breiding. Verder wordt er een 
laag grond aangebracht om-
dat de begraafplaats is ver-
zakt. De renovatie gaat half 
mei van start en zal zo’n twin-
tig weken duren. De begraaf-
plaats blijft open voor pu-
bliek.

’Wees er bij op 12 mei’
Castricum - De viering van 
het 95-jarig bestaan van Vi-
tesse ‘22 wil supportersver-
eniging Blauw-Zwart aan-
grijpen voor een reünie van 
(oud-)leden op vrijdagavond 
12 mei. 
Het feest begint om 20.00 uur 

en wordt opgeluisterd door 
The Frogs. Hierboven een fo-
to van een Vitesse elftal uit 
de jaren ’71-’80 met enkele 
bekende gezichten. 
Zij worden natuurlijk ook op-
geroepen naar de reünie te 
komen.

oorzaak was vermoedelijk 
brandstichting. Diezelfde dag 
om 19.20 uur zijn de brand-
weerlieden uitgerukt voor 
een brandmelding bij het op-
namekliniek aan de Oude 
Parklaan. Toen Castricum ter 
plaatse was kon al snel het 
sein brandmeester gegeven 
worden omdat de bedrijfs-
hulpverleners het brandje al 
geblust hadden.

IVN-wandeling
Heiloo - Op zondagochtend 
30 april is iedereen welkom 
om met een natuurgids van 
het IVN een oordeel over het 
lentegehalte van de natuur 
te vellen in de Noorderneg. 
Om 10.00 uur verzamelen 
op de parkeerplaats van het 
zwembad Het Baafje, De Om-
loop 11 in Heiloo. Een dona-
tie (richtlijn 2,50 euro) wordt 
op prijs gesteld. Foto: Paul 
ten Have.
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Vitesse verliest uit 
tegen Meervogels: 2-0

Castricum - In de vierde 
onderlinge derby stonden 
er voor Vitesse en Meervo-
gels de nodige belangen op 
het spel. Meervogels had de 
punten hard nodig om aan 
degradatie of nacompetitie 
te kunnen ontsnappen en Vi-
tesse moest winnen om op 
de derde plaats te blijven die 
weleens een periodetitel kan 
opleveren. In een heel ma-
tig duel was het uiteindelijk 
de thuisploeg die binnen vijf 
minuten na rust twee keer 
wist te scoren en daardoor 
de broodnodige drie punten 
mocht bijschrijven.

Vooral voor rust viel er heel 
weinig te beleven voor de 
toeschouwers. De 0-0 rust-
stand was dan ook een lo-

gisch gevolg. Kort na rust 
viel de openingstreffer als-
nog toen een van de centrale 
verdedigers op knullige wij-
ze een bal miste en zijn te-
genstander daarmee vrij voor 
keeper Tom Laan liet komen. 
Die kans werd dankbaar ver-
zilverd: 1-0. Een paar minu-
ten later profiteerde Meervo-
gels opnieuw van slecht ver-
dedigen van Vitesse en werd 
de voorsprong vergroot tot 
2-0. In de laatste twintig mi-
nuten kwam er alsnog wat 
meer leven in de brouwerij 
en werd Meervogels in het 
defensief gedrukt. Dat leidde 
nog wel tot enkele mogelijk-
heden maar verder dan een 
kopbal en een paar schoten 
net naast doel kwam Vites-
se niet.

FCC kan terug naar tweede klasse!
Castricum - FC Castricum 
is zaterdag kampioen ge-
worden in de derde klas-
se A. 

In een meer spannende dan 
goede wedstrijd werd met 
2-1 gewonnen van ZCFC, 
waardoor concurrent Mon-
nickendam met elf punten 
achterstand en nog drie wed-
strijden voor de boeg Castri-

cum niet meer kan achterha-
len. Na vier corners op rij kon 
Sebastiaan Weber in de 35e 
minuut de score openen en 
toen drie minuten later Elario 
Zweet met zijn 25e treffer de 
2-0 aantekende met een lob 
over keeper Remco van Dijk. 
Op slag van rust echter zag 
ZCFC kans de eerste Zaanse 
kans te verzilveren waardoor 
de spanning weer terug was, 

2-1. Na rust leek het 3-1 te 
worden toen heel Castricum 
juichte bij een ingeschoten 
vrije schop, die indirect ge-
nomen had moeten worden 
en dus werd afgekeurd. 

Trainersduo Arvid Smit en 
Jort van der Meulen heb-
ben Castricum in een jaar te-
ruggebracht naar de tweede 
klasse. Foto: Henk Hommes.

Lorenzo vooraan in KZ2

Castricum - Dat hij constant 
presteert in de KZ2-klasse is 

een understatement in het 
geval van Lorenzo van Riet. 

De zeventienjarige karter uit 
Castricum werd vorige week 
zondag tweede in het dag-
klassement tijdens de twee-
de ronde van het Nederlands 
kampioenschap in Eindho-
ven en had daarvoor genoeg 
aan drie tweede plaatsen op 
rij. Belangrijkste conclusie 
na een mooi weekeinde: hij 
doet volop mee om de titel. 
Na twee rondes in het NK is 
Lorenzo nog niet lager geëin-
digd dan de derde plaats. Dat 
hij dan toch niet bovenaan 
staat in de koningsklasse van 
het vaderlandse karten, geeft 
aan hoe hevig de titelstrijd nu 
al is. Zijn voornaamste con-
currenten zijn op dit moment 
zonder twijfel Max Tubben en 
Joey Hanssen, die beide nipt 
voor hem staan. 
Maar Lorenzo maakt zich 
geen zorgen. ,,De achter-
stand is nog wel te overzien. 
Normaal gesproken gaat het 
tussen Max, Joey en mij”, zei 
hij. ,,Daarom houd ik ze tij-
dens de races natuurlijk wel 
extra in de gaten. Al kijk ik 
natuurlijk ook goed naar wie 
voor me en achter me rijden. 
Maar ik denk dat wij drieën 
dit jaar gaan uitmaken wie 
kampioen wordt. Of ande-
re rijders moeten ineens een 
flinke groei doormaken.”
Om zo goed mogelijk in Eind-
hoven aan de start te kunnen 
staan, had Lorenzo een week 
eerder nog getraind op de 
Brabantse baan. ,,Max was er 
ook en ik was toen wat snel-
ler dan hij. Dat gaf een goed 
gevoel.” Foto: Gijs Kaligis.

Akersloot - Gerard Oud is 
zaterdag winnaar geworden 
van het 28e driebandenkam-
pioenschap van Akersloot 
waarbij in totaal bijna zes-
tig biljarters aan mee hebben 
gedaan. 
Na de poulewedstrijden, de 
halve finales en dit weekend 
de finale is hij erin geslaagd 
met een voorsprong van twee 
punten de titel te pakken en 
daarmee hij de kampioen-

Gerard Oud wint driebanden
schap voor de tweede keer 
weten te winnen. De enige 
verliespartij moest hij incas-
seren tegen de als tweede 
geëindigde Piet Weber, der-
de werd Hans Putter ook met 
tien punten net als Piet We-
ber. 
Gerard Oud werd kampioen 
met twaalf punten een  moy-
enne van 0.677 en een hoog-
ste serie van zeven carambo-
les.

Roofvogels slaan toe
Castricum - Het toegeno-
men roofvogelbestand krijgt 
tijdens de koude maanden 
ook nog gezelschap van 
soortgenoten uit Scandina-
vië. Dat heeft gevolgen voor 
kleine tuinvogels, maar ook 
voor duivenhouders. Jon-
ge duiven zijn een makkelijk 
prooi voor sperwers en havi-
ken. Deze maand ging er op 
veel hokken in de regio een 
aantal jonge duiven verlo-
ren. Ondertussen kunnen de 

jonge duiven voorbereid op 
de wedvluchten. Die worden 
momenteel vervlogen door 
de volwassen duiven. Zoals 
afgelopen zaterdag toen De 
Gouden Wieken meedeed 
vanuit het Belgische Ouden-
aarde. Een jaarling van Ger-
hard Tromp legde de 205 km 
het snelste af met een neus-
lengte voorsprong op een 
duivin van Cees de Wildt, en 
Anton Tromp pakte de der-
de prijs.  

balsponsor:  MCA MONTAGE EN CONSTRUCTIEBEDRIJF   
 ALKMAAR B.V. 

pupil v.d. week:  MAX VAN KESSEL (speler Limmen JO13-2)

Zondag 30 april 14.00 uur:

Limmen  -  Wijk aan Zee
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FC Uitgeest wint dankzij 
teamspirit en ‘Loerende Lester’

Uitgeest - Het was mis-
schien tegen De Zouaven niet 
zijn beste wedstrijd maar wel 
één waarin hij misschien wel 
de belangrijkste goal van het 
seizoen scoorde. Lester Half, 
topscorer van beroep en vol-
gend seizoen te bewonderen 
bij de buren Odin’59. FC Uit-
geest had vandaag niet goed 
gevoetbald. De spanning van 
het moeten winnen was voel-
baar en merkbaar, maar het 
team bleef verbeten jagen op 
die ene goal. Net op het mo-
ment dat niemand meer ge-
loofde in een overwinning en 
de scheidsrechter al bij wijze 
van spreken zijn fluit naar de 
mond aan het brengen was 
om af te fluiten, was er nog 
die ene wanhopige bal naar 
voren. Daar was het, dat ene 
moment waar Lester de he-
le wedstrijd op had geloerd. 
Een verdediger die de snel-
heid van de bal net niet goed 
inschat en de slimme Lester 
die achter de man kruipt, de 
bal in de voeten krijgt en on-
barmhartig uithaalt. 1-0. Vrij-
wel direct na de aftrap floot 
de uitstekende leidende de 
Groot voor het einde. De ont-
lading en vreugde aan de 
kant van groen en geel was 
groot. Het kampioenschap 

Al wekenlang speelt Stan 
Vrouwe ijzersterk en is hij 
in het centrum van de ver-
dediging een van de rotsen 
in de branding. Mede door 
zijn toedoen heeft FCU de 
minst gepasseerde verde-
diging in de tweede klas-
se A. Zondag door de ju-
ry op waarde geschat en 
unaniem gekozen tot Bak-
kum en Krookspeler van de 
wedstrijd. (foto: Marianne 
Jonker)

Bakkum en 
Krookspeler

Zaterdag 29 april
Jongens:
Hillegom sv JO17-1 FC Uitgeest JO17:1 15:00
Limmen JO17-3 FC Uitgeest JO17:3 13:00
Castricum JO17-4 FC Uitgeest JO17:4 14:30
Spaarnwoude JO16-1 FC Uitgeest JO16:1 11:00
FC Uitgeest JO16:2 WSV 30 JO16-2 12:00
Meervogels 31 JO15-2 FC Uitgeest JO15:4 14:45
Zouaven De JO13-1 FC Uitgeest JO13:1 13:00
FC Uitgeest JO13:5 AFC 34 JO13-4 11:45
ZCFC JO12-1 FC Uitgeest JO12:2 09:00
FC Uitgeest JO11:3 AFC 34 JO11-2 09:00
Limmen JO11-4 FC Uitgeest JO11:4 11:00
FC Uitgeest JO11:7 Koedijk JO11-8 09:00
FC Uitgeest JO9:1 Victoria O JO9-1 09:00
FC Uitgeest JO9:2 V.V. Bergen JO9-2 09:00
SVW 27 JO9-3 FC Uitgeest JO9:3 09:00
Rijp (de) JO8-1 FC Uitgeest JO8:1 09:30
Limmen JO8-1 FC Uitgeest JO8:2 09:00
Koedijk JO8-4 FC Uitgeest JO8:5 08:45
FC Uitgeest JO7:1 . 08:45
FC Uitgeest KB1 . 09:00

Meisjes:
VVC MO19-1 FC Uitgeest MO19:1 15:00
FC Uitgeest MO15:1 Medemblik MO15-1 10:15

FC Uitgeest MO15:2 Kolping Boys MO15-3 12:00
Adelbert St MO13-1 FC Uitgeest MO13:2 11:30
FC Uitgeest MO11:2 Limmen MO11-2 09:00

Zondag 30 april
Senioren:
West Frisia 1 FC Uitgeest 1 14:00
AFC 2 FC Uitgeest 2 13:00
FC Uitgeest 3 Foresters de 3 10:30
FC Uitgeest 4 DSS 3 10:30
Egmondia 2 FC Uitgeest 5 11:30
Kennemers 5 FC Uitgeest 6 11:00
FC Uitgeest 8 SVA 5 13:00
Kwiek 78 4 FC Uitgeest 9 14:00
FC Uitgeest 11 ADO ‘20 1 10:30
Limmen 6 FC Uitgeest 12 14:00
Ilpendam 6 FC Uitgeest 13 11:30

Dames:
FC Uitgeest VR1 Meervogels 31 VR1 10:30

Junioren:
FC Uitgeest JO19:2 Schagen JO19-2 13:00
FC Uitgeest JO19:4 Kon. HFC JO19-4 13:00
DSS JO19-1 FC Uitgeest JO19:1 11:15

weer een beetje dichterbij.
FC Uitgeest startte met Tinus 
Putter voor de nog steeds ge-
blesseerde Emiel Sinnige, die 
overigens hardnekkige po-
gingen doet om weer wed-
strijdfit te worden en Thomas 
Sinnige voor de geschors-
te Nino Marchena. Dat Zou-
aven zeker niet was geko-
men om de punten zomaar in 
de schoot van FC Uitgeest te 
werpen werd al snel duide-
lijk. Met goed verzorgd spel 
werd het doel van FCU ge-
zocht. De thuisploeg had het 
moeilijk maar wist zich toch 
voorzichtig onder de druk uit 
te spelen. Zo was het Les-
ter Half die in de 28e mi-
nuut voor het eerst van zich 
liet spreken met een prach-
tig schot. De beste kans was 
daarna voor Jorn Brouwer die 
alleen voor keeper  van Loon 
de bal net niet lekker op de 
voet kreeg waardoor de bal 
over het doel ging in plaats 
van erin.
De tweede helft gaf hetzelfde 
spelbeeld te zien zij het dat 
de gastheren langzamerhand 
de druk op de verdedigings-
linie van De Zouaven opvoer-
de. Het leidde tot een se-
rie corners voor FCU en een 
paar kopballen op het doel. 

Schrik was er ook. Zomaar 
plotseling in de 76e minuut, 
spits van Tricht die helemaal 
alleen voor keeper Sven Ko-
ning opdook maar gelukkig 
voor alles wat FC Uitgeest 
was overschoot. 
Zonder goed te spelen knok-
te de thuisploeg zich keer 
op keer een weg naar vo-
ren maar helaas ging daar-
bij veel fout. Het moest zelfs 
nog oppassen dat het niet te-
gen die ene tegentreffer aan-
liep maar ook vandaag liet de 
verdediging van FC Uitgeest 
zien uit het goede verdedi-
gende hout te zijn gesne-
den. Tot dan dat ene “Loeren-
de Lester” moment in de 94e 
minuut. 1-0. Het kon weleens 
een hele belangrijke zijn. Vol-
gende week tegen concur-
rent  West Frisia. Maar dan 
wel lekker met twee punten 
voorsprong. Ik ga vol vertrou-
wen heen. Komt u ook? (De 
Afvallende Bal)
FC Uitgeest: Koning, de 
Jong, Vrouwe, Groen, T. 
Sinnige, Olgers, Smit ( 73e 
Aroma), Putter, Yeboah ( 
65e Duijn), Brouwer, Half.

Hajduk Split en Volendam 
maken ICGT compleet
Uitgeest - Het Kroatische 
Hajduk Split en het Noord-
Hollandse Volendam ma-
ken het deelnemersveld van 
het ICGT 2017 rond. De or-
ganisatie is erin geslaagd 
om naast een zeer sterk in-
ternationaal toernooi ook 
een Noord-Hollands feest-
je van te maken. Met FC Uit-
geest, Ajax, AZ en Volendam 
doen er vier Noord-Holland-
se clubs mee.
 
De club uit het vissersdorp 
is geen vreemde in Uitgeest 
aangezien ze al 11 keer eer-
der mee hebben gedaan. De 
resultaten op het toernooi 
zijn echter wisselend, in 2002 
en 2003 werd de finale ge-
haald maar verloren van res-
pectievelijk Burkina Faso en 
Carl Zeiss Jena. Daarnaast 
kwamen de Volendammers 5 
keer in de verliezersronde te-
recht.
 
De jeugdopleiding van FC 
Volendam wordt altijd gepre-
zen om de sterke spelers die 
eruit voortkomen. De onder 
19 selectie begon ook dit sei-
zoen weer op het hoogste ni-
veau en speelde tegen onder 
andere Ajax, AZ, ADO Den 
Haag en Vitesse.  
Bekende spelers uit de jeugd-
opleiding van Volendam zijn 
bijvoorbeeld Kees Kwakman, 
Theo Zwarthoed, Robbin Rui-
ter en Henk Veerman.
 
Hajduk Split is voor de jon-
ge fan misschien een onbe-
kende naam, maar de wat 
oudere voetballiefhebber 
herinnert zich ongetwijfeld 
de Champions League van 
94/95. Ajax, welke deze editie 
won, ontmoette de Kroaten in 
de kwartfinale. Na een 0-0 in 
Split wonnen de Amsterdam-
mers thuis met 3-0. Hajduk 
Split is 17-voudig kampioen 
(9x Joegoslavisch, 8x Kroa-
tisch) en 14-voudig beker-
winnaar (8x Joegoslavisch, 
6x Kroatisch).

 
De jeugdopleiding van de 
ploeg uit Split levert vele ta-
lenten per jaar af voor de na-
tionale competitie en ook in-
ternationaal doen de spe-
lers het goed. Onder ande-
re Nikola Kalinić van Fiorenti-
na, Mario Pašalić van AC Mi-
lan hebben hun voetbal naar 
grotere hoogte gebrachte 
in Split, maar de bekendste 
is toch wel oud-speler Alen 
Bokšić, die in 1993 tweede 
werd bij de verkiezing van 
Europees voetballer van het 
jaar.

“We hebben misschien wel 
het grootste en sterkste toer-
nooi van Nederland geregeld 
dit jaar en dat allemaal met 
een organisatie die volledig 
op vrijwilligers draait”, aldus 
voorzitter Gerrit Idema. “We 
verzorgen al voor de 32e keer 
een combinatie van voetbal 
en feest in Uitgeest. Naast 
het internationale toernooi 
zijn er nog 5 toernooien, van 
bedrijvenvoetbal op vrijdag 
tot het gezellige Arie Bon-
kenburg Toernooi op zon-
dag, en zullen er nog diverse 
bands en artiesten optreden. 
Meer info vindt je hier over 
op www. ICGT.nl of op face-
book.. Als voorzitter kan ik al-
leen maar trots zijn op on-
ze vrijwilligers en sponsoren 
die het elk jaar weer mogelijk 
maken dit evenement te or-
ganiseren.” 

Met deze twee clubs erbij be-
staat het ICGT naast gastheer 
FC Uitgeest uit de Neder-
landse clubs Ajax, AZ, ADO 
Den Haag, Vitesse en Volen-
dam. 
De internationale deelne-
mers zijn Ajax Cape Town, 
Real Madrid, Benfica, Hajduk 
Split, RC Lens en Torino. 

Het toernooi vindt plaats op 
3 en 5 juni op het terrein van 
FC Uitgeest. Ook dit jaar is 
er het gehele evenement vrij 
toegang.



Uitgeest - Onderstaand 
de activiteitenkalender 
van mei van de Stichting 
Uitgeester Senioren.
Alle activiteiten vinden 
plaats in dorpshuis de 
Zwaan, tenzij anders ver-
meld. Soosactiviteiten, da-
gelijks van maandagmid-
dag tot en met vrijdag-
middag. Voor inlichtingen 
m.b.t. Soos, kunt u bellen: 
312127.
 

Activiteitenkalender 
mei

Maandag 1, 8, 15, 22, 
29:
09.00-10.00 uur:  Pilatus 
, tevens van 10.15-11.15 
uur (niet op 15)
10.00 -13.15 uur: Koffie-
Plus. 
10.00 -12.00 uur: Biljartles 
dames
13.30 -16.45 uur: Zomer-
bridge (niet op 1) 
13.30-16.45 uur:  Biljarten
14.30 -16.30 uur: Geester-
heem: sociale activiteiten 
Rode Kruis, ook verkoop, 
inl: 312712

Dinsdag 2, 9, 16, 23, 30:
13.30-16.45 uur: Biljarten

Woensdag 3, 10, 17, 24, 
31:
09.30-10.15 uur en 10.45-
11.30 uur: Bewegen 60+ 
in de Klop, inl.: 310370
Fietsen op E-bike , vertrek: 
09.30 uur 
10.00-12.00 uur: Biljartles 
dames
13.30-16.45 uur: Biljarten

19.45-21.30 uur:  “Die 
Geestersangers” in Gees-
terheem, inl.: 313401
Woensdag 10:
Dagbustocht, vertrek: 
0.9.15 uur
Woensdag 17:
stedenwandeling Dor-
drecht, vertrek: 09.03 uur 
10.00-17.00 uur: Zieken-
dag

Donderdag 4, 11, 18:
Wandelen (1 of 2 uur): 
vertrek 9.30 uur vanaf het 
dorpshuis 
09.30-12.00 uur:  Biljarten 
heren (beginners)
09.30-11.30 uur:  Open 
Atelier
10.00-12.00 uur: Alzhei-
mer café
13.30-16.45 uur:  Biljarten 
14.00-16.00 uur:  Rummi-
cub en schaken
13.30-15.00 uur:  Fifty-fit 

Vrijdag  5, 12, 19, 26:
13.30-16.45 uur:  Biljarten
13.30-15.30 uur:  De Zin-
gende Zwanen 
Vrijdag 12, 19:
09.15-10.15 uur en 10.30-
11.30 uur: Yoga

De S.U.S. is bereikbaar 
van maandag  tot en met 
donderdag  van 9.00-12.30 
uur en van 13.30-16.00 
uur ( vrijdag gesloten) in 
Dorpshuis de Zwaan.  
Voor informatie betref-
fende activiteiten van 
de S.U.S.:  tel.: 31 90 20 , 
email: s.u.s@inter.nl.net of 
kijk op de website: www.
uitgeestersenioren.nl.

Activiteiten Stichting 
Uitgeester Senioren

Jaarlijkse Parochiedag 
voor zieken en ouderen
Uitgeest - Op woensdag 
17 mei houdt de ziekenbe-
zoekgroep van de parochie 
o.l.v. Geboorte in dorphuis 
de Zwaan aan de Middelweg 
haar jaarlijkse bijeenkomst. 
Alle zieken en ouderen no-
digt men uit deze dag met el-
kaar te vieren. Velen verke-
ren in een levensfase waar-
in de dagen soms zwaar kun-
nen zijn door afhankelijkheid, 
eenzaamheid, of verlies van 
een dierbare. De organisa-
toren willen er een gezelli-
ge dag van maken en u extra 
verwennen. Begonnen wordt 
om 10.00 uur met koffie en 
gebak, daarna een Eucharis-
tieviering m.m.v. het gemeng-

de koor de Cantorij en de zie-
kenzalving voor extra kracht 
in het leven.
Hierna is er een gezellig sa-
menzijn met een hapje en 
een drankje en tussen de 
middag een broodje kroket. 
Men sluit deze dag af rond 
14.00 uur met een tientje van 
de rozenkrans en een Maria 
lied.
Als u bij deze dag aanwe-
zig wilt zijn, geeft u zich 
dan op voor 5 mei bij: me-
vrouw A. Kager, tel. 075-
6878618, mevrouw W. Groot, 
tel. 0251-821730, mevrouw C. 
de Leeuw, tel. 0251-314285 
of  mevrouw B. Meester, tel. 
0251-831903. 

Van alles te doen in 
Lees Lokaal Uitgeest
Uitgeest - De maand april staat weer bol van aktiviteiten bij 
Lees Lokaal. Vorige week dinsdag was Lees Lokaal voor het 
eerst opgenomen in de Avondvierdaagse van Uitgeest. Door-
dat de stempelpost al kort na aanvang in de route opgeno-
men was werd het druk in Lees Lokaal en ook het verkeer 
in de Dokter Brugmanstraat keek met verwondering naar de 
lange sliert van enthousiaste wandelaars.

Voor de liefhebbers van ons Koningshuis valt er ook weer een 
hoop te lezen deze maand. De speciaal ingerichte thematafel 
biedt volop leesplezier over Willem-Alexander, Beatrix en de 
overige leden van het huis van Oranje.

Ook de kunst in Lees Lo-
kaal is weer vernieuwd. Maar 
liefst 3 enthousiaste cursis-
ten van Stichting De Nieuwe 
Kuil hebben het stokje over-
genomen van Joop de Beer. 
De zeer uiteenlopende kunst 
van Tonny van der Lest, Rob 
Nan en Sylvia Regeling is tot 
en met woensdag 31 mei in 
Lees Lokaal te bewonderen.

Tot slot is de routebeschrijving van de herdenkingsfietstocht 
door Uitgeest van het comite 4 mei vanaf 24 april verkrijgbaar 
bij Lees Lokaal voor iedereen meer wil weten over de rol die 
Uitgeest en de Uitgeesters hebben gespeeld tijdens de fies-
troute langs het oorlogsverleden van Uitgeest bezettingsja-
ren van ’40-’45.

Uitgeest - In de nacht van 
vrijdag op zaterdag tegen 
half drie kwam bij de politie 
een melding binnen, dat een 
man met zijn personenau-
to in de berm zou staan na-
bij het benzinestation op de 
Provincialeweg. Ter plaatse 
bleek de man zonder benzi-
ne te staan. Hij was zichtbaar 
onder invloed van alcohol en 
wankelde op zijn benen.
Na een blaastest - 760 ugl - 
werd hem een rijverbod op-
gelegd. Kort daarop bleek, 
dat hij zijn auto had vol ge-
tankt en ondanks het rijver-
bod toch was gaan rijden. De 
auto is inbeslaggenomen en 
zijn rijbewijs werd ingevor-
derd.

Teveel drank, 
maar te weinig 

benzine

Uitgeest - Vorige week 
woensdagochtend tegen 
kwart voor tien kreeg de po-
litie een melding, dat een 
man met z’n honden aanwe-
zig was voor het zwembad de 
Zien, ondanks het feit, dat hij 
een gebiedsverbod had. Te-
vens gold voor één van de 
honden een muilkorf- en 
aanlijngebod. Hij werd even 
later in de omgeving aange-
troffen. De hond was  niet 
gemuilkorfd en liep los. Er 
wordt proces-verbaal tegen 
de man opgemaakt.

Man negeert 
verboden

Uitgeest - Vorige week dins-
dagmiddag rond half vijf 
vond een aanrijding plaats op 
de kruising Geesterweg/Pr. 
Beatrixlaan. De bestuurder 
van een personenauto reed 
vanaf de Geesterweg links af 
de Pr. Beatrixlaan op. Hij zag 
hierbij een fietser, die over 
het fietspad van de Geester-
weg reed, over het hoofd. De 
fietser kwam ten val en is met 
onbekend letsel per ambu-
lance overgebracht naar het 
ziekenhuis.

Fietser geschept

Uitgeest - In de nacht van 
19 op 20 april werd vanaf een 
bedrijfsterrein aan de Popu-
lierenlaan een witte bestel-
auto, merk Mercedes Benz, 
kenteken 24-BS-PV, ont-
vreemd.

Bestelauto 
gestolen
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Ophalen afval: veranderingen op 
een rij
Sinds 1 april haalt de gemeente Uitgeest in samenwerking met de 
gemeenten Castricum en Heiloo zelf het afval op in Uitgeest. Op 
deze wijze kan het efficiënter en kan het afval ook beter geschei-
den worden. Omdat vele jaren met dezelfde afhaler van huisvuil 
is gewerkt zijn er onvermijdelijk hier en daar veranderingen ge-
komen.

Eind maart is in heel Uitgeest een afvalwijzer verspreid met nuttige infor-
matie. Wie die niet heeft ontvangen ziet hier de belangrijkste wijzigingen 
op een rij:
-  Restafval wordt voortaan opgehaald in de even weken en gft-afval in de  
 oneven weken.
-  In delen van Uitgeest is de vaste ophaaldag veranderd. Zie voor de indeling 
 van de vijf wijken de website van de gemeente www.uitgeest.nl, Huisvuil 
 en afval (links bovenaan op de homepage). Er is een alfabetisch straten- 
 schema voor de wijkindeling.
-  Er zijn nieuwe paarse zakken, waarin behalve plastic ook metalen verpak- 
 kingen en drankkartons mogen (het zogenaamde pmd). De zakken zijn te
 krijgen op het gemeentehuis en in de supermarkten.
-  De nieuwe zakken moeten worden opgehangen aan kapstokringen aan 
 een lantaarnpaal. Dat gebeurt op de dag dat bij u ook het gft-afval wordt 
 opgehaald (dus elke twee weken). Natuurlijk kunt u de zakken ook nog 
 steeds zelf wegbrengen.
-  De wekelijkse ophaaldag voor grof vuil is woensdag in de even weken. 
 U kunt daarvoor een afspraak maken via de website www.uitgeest.nl 
 (Huisvuil en afval, zie de link: grof huisvuil en tuinafval ophalen).
 N.B. Het is mogelijk dat uw afvalbak na het legen niet op de plek wordt 
 teruggezet waar u dat gewend was. Dat is een gevolg van de nieuwe 
 methodiek van afval ophalen. De gemeente vraagt daarvoor uw begrip.

Werksessies beeldkwaliteitsplan
onderweg
Als onderdeel van het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor het centrum-
gebied houden de gemeente Uitgeest en bureau res&smit drie á vier work-
shops met een groep inwoners (vooral omwonenden centrum) en belang-
hebbenden (Viva! Zorggroep, Tabijn, Kennemer Wonen, AVBU, Stichting B.O.B. 
en Tuincentrum Berkhout). Tijdens de inloopavond in het gemeentehuis op 
maandag 27 maart is de opzet van de workshops met de inwoners besproken. 
Voor de sessies hebben zich zeven inwoners aangemeld, de belanghebben-
de partijen worden door zes personen vertegenwoordigd. Daarmee is werk-
bare omvang gevonden vanuit de doelstelling: samenwerken aan een plan. 
De eerste werksessie is gehouden op donderdagavond 20 april in het gemeen-
tehuis. Het werkboek waarmee op 20 april is gestart (pdf-bestand, 50 pagina’s) 
is voor iedereen te bekijken via de website van de gemeente Uitgeest onder 
Wijk & Wonen, Centrum. Naast de programma’s voor de vier werksessies ko-
men daarin onder meer aan bod de historie van het centrum, de verblijfsruim-
ten (pleinen en groen), infrastructuur en gebouwen. De bevindingen uit elke 
werksessie worden eerst met de deelnemers gedeeld in de volgende werk-
sessie. Daarna verschijnt het werkboek van die laatste sessie op de website. 
De tweede sessie vindt plaats op 2 mei, de derde op 18 mei. De bijeenkomst 
van 1 juni wordt in reserve gehouden. Het is de bedoeling om in juni de uit-
komsten aan de gemeenteraad te presenteren.   
  

Ophaaldata restafval
In week 18 wordt het restafval opgehaald. De ophaaldagen zijn als volgt:
wijk 1, maandag 1 mei; wijk 2, dinsdag 2 mei; wijk 3, woensdag 3 mei; 
wijk 4, donderdag 4 mei; wijk 5, dinsdag 2 mei (vervangende ophaaldag).

BURGERLIJKE STAND
OVERLEDEN 
G.C. Klein Gotink, weduwe van 
F.P. Scheurleer, 81 jaar

GEHUWD 
J. van Beek en S.M. Doeve

Vrijwel overal in de gemeente is op niet al te grote afstand van uw woning 
een kapstokring te vinden voor de paarse zakken voor het pmd-afval.

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

Uitgeest adopteert namen 
drie joodse inwoners
De gemeente Uitgeest draagt op voorstel van het comité 4 mei Uitgeest bij 
aan de totstandkoming van het Holocaust Namen Monument Nederland. Dat 
gebeurt door het financieel adopteren van de namen van de drie Uitgeester 
slachtoffers van de Holocaust. Het Holocaust Namen Monument Nederland 
wordt op initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité volgend jaar in Am-
sterdam opgericht. Het zal de namen dragen van de ruim 102.000 Nederland-
se slachtoffers van de Holocaust: Joden, Roma en Sinti. De financiering berust 
op het (financieel) adopteren van de namen. 
Door de namen van de drie joodse mensen te adopteren die in Uitgeest woon-
den op het moment dat ze werden gedeporteerd - en die slachtoffer zijn ge-
worden van de Holocaust - doet Uitgeest recht aan hun nagedachtenis en 
wordt bovendien bijgedragen aan het educatieve doel van het namenmonu-
ment. De drie namen behoren bij de 25 Uitgeester oorlogsslachtoffers (1940-
1945) die vermeld staan op de bronzen plaquette in de hal van het gemeente-
huis. Ze zullen op het nieuwe monument worden voorzien van hun geboorte-
datum en leeftijd bij overlijden: Rachel Nol-Dupont, 05-09-1884 (59); Abram 
Nol, 02-11-1919 (23); Henny Nol, 14-01-1926 (18).
Het Holocaust Namen Monument Nederland verrijst volgens de plannen in een 
plantsoen aan de Weesperstraat in Amsterdam, in het hart van de vroegere Jo-
denbuurt. Het wordt ontworpen door de Pools-Amerikaanse architect Daniel 
Libeskind, bekend van zijn masterplan voor de herbouw van het World Trade 
Center in New York. Meer informatie: www.holocaustnamenmonument.nl.

De namen van de Holocaust-slachtoffers komen ook voor op de plaquet-
te in de hal van het gemeentehuis (foto: gemeente Uitgeest).
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