
30 april 2014 Tel. 0255-520456 www.uitgeestercourant.nl 13

Wekelijks 
gratis 

huis-aan-huis 
in heel 

uitgeest

Vacature burgemeester 
wordt opengesteld
Uitgeest - De gemeenteraad van 
Uitgeest bespreekt in een open-
bare vergadering op woens-
dag 14 mei het gewenste pro-
fiel voor een nieuwe burgemees-
ter. Commissaris van de Koning 
Johan Remkes heeft in overleg 
met de fractievoorzitters van de 
Uitgeester gemeenteraad be-
sloten dat Uitgeest een nieuwe 
benoemde burgemeester krijgt. 
Aanleiding voor zijn besluit is de 
constatering dat Uitgeest toe-
werkt naar een ambtelijke fusie 
met de BUCH-gemeenten, maar 
bestuurlijk vooralsnog een zelf-
standige gemeente blijft.
Theo van Eijk werd vorig jaar ju-

ni benoemd als waarnemend 
burgemeester. Hij kreeg als op-
dracht mee besluitvorming tot 
stand te brengen over de be-
stuurlijke toekomst van Uitgeest. 
Die opdracht werd voltooid met 
het besluit van de gemeenteraad 
op 30 januari 2014 om toe te 
werken naar een ambtelijke fu-
sie met Bergen, Heiloo en Cas-
tricum. 
Een week na de zogeheten ‘pro-
fielvergadering’ van 14 mei wordt 
de vacature burgemeester Uit-
geest formeel opengesteld. Naar 
verwachting kan rond de jaar-
wisseling de opvolger van Theo 
van Eijk worden benoemd. 

Zonnige eerste Koningsdag
Uitgeest - In alle vroegte wer-
den zaterdag de plekjes op de 
vrijmarkt in Uitgeest bezet en om 
10.00 uur trad de Harmonie aan 
bij het gemeentehuis voor de au-
bade.
Burgemeester Theo van Eijk 
heette vanaf het bordes het toe-
gestroomde publiek van harte 
welkom en feliciteerde de koning 
met zijn verjaardag. Ook een feli-
citatie kregen Wim Groen en Ton 
Scholten die een dag tevoren tot 
Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau waren benoemd vanwege 
hun diensten de afgelopen jaren. 
Losjes en met zichtbaar plezier 
in zijn taak vroeg de burgemees-
ter de aanwezigen “Wat gaan 
we doen, eerst het Wilhelmus en 
een of twee coupletten?” waarna 
het volkslied werd ingezet. Op de 
vrijmarkt werd druk gehandeld 
door jong en oud en aan muziek 
ontbrak het niet want de rest van 
de dag kon men, onder het ge-

not van een hapje en een drank-
je, genieten van de rockclassics 
van Fetherlite op het gemeente-
huisplein. 

Elders in deze Uitgeester Cou-
rant meer foto’s van deze zon-
overgoten eerste Koningsdag in 
Uitgeest. (Monique Teeling)

9.95
Profiterol de Roset
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Putter

Wereldwinkel

Buur, poelier, Uitgeesterweg 29 
Schuyt, boekhandel, Middelweg 139 

Dekamarkt, Middelweg 80 
Gemeentehuis Uitgeest, Middelweg 28 

Jumbo, Melis Stokelaan 1-3 
Deen, Anna van Renesseplein 1

Geen krant ontvangen?
OP ONDERSTAANDE 

ADRESSEN KUNT U DE

AFHALEN

Hertenpark 
weer open

Uitgeest - Met ingang van 
zondag 4 mei is Hertenpark 
Uitgeest elke eerste en der-
de zondag van de maand weer 
geopend, ‘s middags van13.30 
tot 16.00 uur. Het gras begint al 
aardig door te komen zodat de 
dieren straks weer de ruimte 
hebben. Er zijn wel jonge gei-
ten maar op de herten moe-
ten we nog even wachten. Voer 
voor de dieren is natuurlijk wel-
kom, maar ze lusten niet alles! 
Sommige mensen denken dat 
oliebollen en sinaasappelschil-
len ook geschikt zijn als voer, 
maar dat is alleen maar rom-
mel die weer opgeruimd moet 
worden. Dus vanaf 4 mei is ie-
dereen weer van harte welkom!

Heemskerk - Chocolijstje is een 
lief cadeaudoosje met twaalf 
fairtrade chocoladereepjes, zes 
melk en zes puur. Er zijn vijf uit-
voeringen, maar wat ze gemeen 
hebben is dat ze zelf heel per-
soonlijk gemaakt kunnen wor-
den door in het deksel een 
mooie foto, kaart, tekening of 
wens te schuiven. Voor 10,95 
euro te koop bij Wereldwinkel 
Heemskerk en op www.wereld-
winkels.nl

Samenwerking tussen drie 
fairtrade producenten
Wat Chocolijstje zo bijzonder 
maakt, is dat het een unieke sa-
menwerking is tussen drie fair-
trade producenten. Het doosje, 
dat verkrijgbaar is in vijf dessins, 
is gemaakt door een papierleve-
rancier in India. Fairtrade boeren 
in Afrika en Latijns-Amerika zor-
gen voor de cacao en rietsuiker 

in de chocoladereepjes. Een lief 
en lekker cadeautje voor Moe-
derdag of zomaar…

Fairtrade 
De Wereldwinkel is dé fairtrade 
cadeauwinkel van Nederland. 
Met de verkoop van fairtrade 
producten investeert de We-
reldwinkel in een leefbare we-
reld voor iedereen. Elk product 
uit het assortiment is met zorg 
en volgens de fairtrade criteria 
geproduceerd en ingekocht. On-
dernemers in ontwikkelingslan-
den krijgen op deze manier toe-
gang tot de Europese markt en 
daarmee de kans een beter be-
staan op te bouwen. De 7.000 
vrijwilligers in bijna 240 Wereld-
winkels maken hiermee duidelijk 
dat het in de wereld ook anders 
kan. Dat armoede wél bestreden 
kan worden. Wie een cadeau 
koopt in één van deze winkels, 

Nu bij de Wereldwinkel:

Chocolijstje voor mama
draagt daaraan bij. Wereldwinkel 
Heemskerk is gevestigd aan de 
Maerelaan 5 in Heemskerk. 

Toneelvoorstelling bij 
De Zwaan Cultureel
Uitgeest - In De Zwaan is vrij-
dag 2 mei de indrukwekkende 
toneelvoorstelling ‘Dodelijk Zwij-
gen’ te zien.

Een man, Kees Loudon, heeft zo-
juist zijn beste vriend begraven, 
die hij tien jaar eerder ontmoet-
te in de trein op weg naar Polen. 
Van beiden was de reisbestem-
ming Auschwitz. Ieder had ech-
ter zijn eigen reden om daar naar 
toe te gaan. De één als zoon van 
een NSB-vader, de ander als de 
enige overlevende uit een jood-
se familie. 
Ze hebben gemeen dat ze al-
les hebben weggestopt. Beiden 
voelen zich slachtoffer. Beiden 
gaan ze op reis. Beiden zijn ze 
op zoek. Sem Paardenkoper ver-
telt zijn verhaal. Er ontstaat een 
band. Ze bezoeken een week 
lang het concentratiekamp en 
vanaf dan maken ze elk jaar de-
ze reis. Samen naar Auschwitz. 
Tien jaar lang.

Terwijl Kees dit allemaal na de 
begrafenis overdenkt, komt zijn 
jeugd in volle hevigheid terug. 
De eenzaamheid, de vernederin-
gen, de zoektocht in het dossier 
van zijn vader en de onvermijde-
lijke breuk met hem.

Deze indrukwekkende toneel-
voorstelling is niet voor niets te 
zien op vrijdag 2 mei, in een pe-
riode waarin het onderwerp van 
deze voorstelling zeer actueel is. 
Aanvang is 20.15 uur.

De toegangsprijs is 10 euro, 
Vrienden van de Zwaan Cultu-
reel krijgen 2,50 korting. Kaart-
verkoop via boekhandel Schuyt 
of aan de zaal (mits nog be-
schikbaar), of via online reser-
vering.

Voor meer informatie en andere 
voorstellingen zie de website van 
De Zwaan Cultureel, www.vrien-
denvandezwaancultureel.nl.

Meesterverteller Fred Vaassen

Breestraat 15, Beverwijk
Tel. 0251-223307

Maerelaan 5, Heemskerk
Tel. 0251-251514

 

www.wereldwinkelheemskerk.nl

Cadeautjes
in alle

prijsklassen

11 mei
moederdag

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

VIER BLIJVEND ONZE BEVRIJDING….!!

VOORDEEL

Weekaanbieding (do t/m wo): 

ABRIKOZEN KOFFIEBROODJE 
apart joh
 van € 1,50 nu € 1,25 !!
(of 2 voor 1 volle spaarkaart)

BEVRIJDINGS MARSPEIN SNIT 
met amandel en kaneel 
 van € 7,95 voor € 6,95 !!
(of 3 volle spaarkaarten)

Ko�  e/thee/gebak + vers belegde broodjes in onze Ko�  ecorner Uitgeest !

© Borst Sales Promotion
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COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CASTRICUM,
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: UITGEEST

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

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

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
Mobiel 06-37151513
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Redactie Uitgeester Courant:
Renée Wouwenaar
kantoor@uitgeestercourant.nl

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175
UITGEESTER COURANT: 6.050

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 geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Wonende te Castricum: 16-04-
2014: Busio, Tiffany Nwakaego 
geboren te Beverwijk, dochter 
van Jeroen Busio en Chidinma 
M. Nwosu. 

Wonende te Akersloot: 16-04-
2014: Koelman, Mees Petrus ge-
boren te Beverwijk, zoon van Jas-
per Koelman en Evelien Groot. 
18-04-2014: Mouneu Monroy, 
Maria Isabelle dochter van Héc-
tor A. Mouneu Monroy en Sonja 
Singh. 20-04-2014: Duijn, Corne-
lius Bernardus geboren te Alk-
maar, zoon van Margretha M.C. 
en Gerardus W. Duijn.

Aangifte Huwelijk/Geregi-
streerd Partnerschap
Wonende te Castricum: 23-04-

2014: Timmer, Sebastianus G.L. 
en Okker, Fleur F.
 
Overleden
Wonende te Castricum: 19-04-
2014: van Heezik, Maria F.H., 
overleden te Castricum, echtge-
note van Theodorus J. Dekker.
21-04-2014: Baanstra, Dirk, 
overleden te Castricum, echt-
genoot van Johanna E. Sibin-
ga, 21-04-2014:Taverne, Maria 
J.P.A., overleden te Castricum. 
23-04-2014: Houter, Albertine 
W., overleden te Castricum. Wo-
nende te Limmen:
17-04-2014: de Winter, Cornelia 
overleden te Alkmaar, echtge-
note van Antonius Kuil. 22-04-
2014: Schouten, Cornelis overle-
den te Limmen, echtgenoot van 
Johanna Poland.

Henny en de soldaten
Castricum - Ter ere van het 
200-jarige bestaan van de Ko-
ninklijke Landmacht trokken 
vorige week woensdag ver-
schillende eenheden het land in 
om te laten zien wat ze in hun 

mars hebben. Zo ook bij voet-
balvereniging FC Castricum. 
Plaatsgenoot Henny Huisman 
was ook van de partij en wilde 
wel even op de foto met de sol-
daten.

Wereldmoederdag in de 
Tuin van Kapitein Rommel

Castricum - Op zondag 11 mei 
wordt in de Tuin van Kapitein 
Rommel een bijzonder evene-
ment gehouden met als thema 
‘Wereldmoederdag’. Een mid-
dag met een Afrikaans tintje die 
wordt gehouden van 12.00 tot 
17.00 uur.  Het wordt georgani-
seerd door de Tuin van Kapitein 
Rommel, de Wereldwinkels Be-
verwijk /Castricum en schilderes 
Anneke Nijman. In de ontmoe-
tingsruimte en buiten in het pri-
eel is een tentoonstelling inge-
richt door Anneke Nijman. Inspi-
ratie haalt zij uit haar reizen naar 
Afrika. De Wereldwinkels pre-
senteren diverse soorten beel-
den uit Zimbabwe en kaarsen uit 

Swaziland, die ook op deze dag 
te koop zijn. Van beide produc-
ten wordt uitleg gegeven hoe de-
ze producten gemaakt worden. 
Bovendien verzorgen de Wereld-
winkels proeverijen die van Fair-
trade producten gemaakt zijn en 
zijn er diverse Fairtrade drank-
jes verkrijgbaar.  Ook Ibu Sylla 
is uitgenodigd met zijn djembé-
groep Nafaya. Deze groep speelt 
tussen 13.00 en 15.00 uur mid-
den op het eiland van de tuin. Er 
worden drie kunstwerken verloot 
en kinderen kunnen tegen een 
kleine vergoeding knutselen. Op 
verzoek worden een rondleidin-
gen gegeven. De Tuin is gelegen 
schuin tegenover het NS-station.

College zet mogelijkheden op een rij:

Kort parkeren bij strand 
te duur, dus van de baan 
Bakkum - Kort parkeren bij 
het Castricumse strand stuit 
op te veel kosten voor de ge-
meente. Dat is de conclusie 
van het college van burge-
meester en wethouders. Dus 
iedereen die even snel een 
frisse neus wil halen op het 
strand of er even koffie wil 
drinken en niet in de gelegen-
heid is lopend, op de fiets of 
met de bus te komen, blijft de 
volle pond betalen.

Op verzoek van de gemeente-
raad heeft het college de afge-
lopen tijd de mogelijkheden ver-
kend. Er is uitvoerig overleg ge-
weest met Cambium, de exploi-
tant van het parkeerterrein bij 
het strand. Dit overleg leidde tot 
een plan waarbij de verkeersvei-
ligheid beter wordt, de mogelijk-
heden voor fietsparkeren uitge-
breid en ook het kort parkeren 
wordt ingevoerd. Dat zou voor 
Cambium een verliespost op-
leveren, die het bereid is te ne-

men. Maar de gemeente zou 
de kosten moeten betalen van 
de aanleg van al deze voorzie-
ningen, een bedrag geschat op 
ruim 1,15 miljoen euro. Het col-
lege vindt dat te duur in deze tijd 
van bezuinigingen en decentra-
lisaties. Ook minder vergaan-
de opties zijn besproken. Deze 
blijken echter evengoed nog te 
duur en bovendien geen ideale 
oplossing te bieden. Het college 
heeft de gemeenteraad geïnfor-
meerd over de uitkomsten.

Enquête SP huurders
Castricum - De landelijke SP 
krijgt veel signalen dat huur-
ders door de ‘scheefwonerstoe-
slag’ in de problemen komen. 
De SP-Castricum vraagt zich af 
hoe de huurders in de CAL-ge-
meente er eigenlijk voor staan. 
Dar wil de partij achter komen 
met een enquête onder bewo-
ners van sociale huurwonin-
gen in de gemeente. In Castri-
cum, Bakkum en Limmen is de 
vragenlijst verspreid. Huurders 
in Akersloot kunnen terecht op 
de site. Woordvoerder Petra Ga-
zendam: ,,De SP vraagt zich af of 

het doel van VVD, PvdA, D’66, 
CU en SGP om mensen door een 
scheefwonerstoeslag te dwin-
gen hun huurhuis te verlaten wel 
werkt. Zijn er in onze gemeen-
te dan betaalbare huurhuizen 
met een huur die niet veel ho-
ger ligt dan van de sociale huur-
woningen of kunnen de mensen 
wel een hypotheek krijgen van 
de bank? Zo niet, dan is het re-
sultaat niet wat de bevolking is 
voorgehouden, namelijk door-
stroming van de huurwoningen. 
Meer informatie is te vinden op 
www.castricum.sp.nl.

Castricum - De onderhandelin-
gen tussen de partijen CKenG, 
VVD, D66 en PvdA hebben ge-
leid tot een onderhandelaarsak-
koord. 
De vertegenwoordigers van de 
vier partijen leggen dit akkoord, 
met de titel ‘ Ondernemend en 
Sociaal vooruit’, nu ter instem-
ming voor aan hun fracties. Op 

Concept akkoord coalitie
6 mei wordt het akkoord open-
baar. Het akkoord geeft de visie 
en ambities  weer van de coali-
tiepartijen en is het resultaat van 
positief en constructief overleg 
onder de deskundige leiding van 
extern formateur Bijl. De nieuwe 
wethouders worden op donder-
dag 8 mei tijdens de raadsverga-
dering geïnstalleerd.

www. .nl

www. .nl
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Wiekenders winnen Zilveren Tulp

Eerste prijs

Iedere vrijdag van 11.00 - 18.00 uur op het parkeerterrein achter de A.H. in Limmen

Vishandel
Heinen en Muijs 
FAMILIezAk kIbbeLIng 
Met grAtIs sAus  € 7,00

3 grote Lekkerbekken  € 7,00

Vers gestooMde MAkreeL 
uIt eIgen rokerIj  € 3,00

superMALse HArIng
4 Voor e6,50 
5e HArIng grAtIs

per stuk

DROGISTERIJ AKER IN LIMMEN

MOEDERDAGTIP:

Verzorgings-
producten

van

2e GRATIS
GezondheidsDrogist Aker I Kerkweg 16 I 1906 AW Limmen I 072-5053138
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Wiekenders winnen Zilveren Tulp Maatlat 1
1906 BL limmen

Tel.: 072 - 5057555
www.valgra.nl

Warm zitten en storingen voor zijn!
Denk aan uw CV onderhoud!

072 - 5052724
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen

• cv en gas • koeling • dakbedekking
• water • zinkwerken • sanitair

www.dibolimmen.nl

Tweede prijs

Derde prijs

Persprijs

Limmen - De hoofdprijs van De 
Bloemendagen, de Zilveren Tulp, 
is gewonnen door prikploeg De 
Wiekenders met hun mozaïek 
‘Now its over’, omdat dit hoogst-
waarschijnlijk de allerlaatste 
Bloemendagen zijn geweest in 
Limmen.  De bronzen Hyacint is 
gewonnen door prikploeg Vrien-
den van Nack die een ode bren-
gen aan Nack Kaandorp, een prik-
ker in hart en nieren, die vorig jaar 
overleden is. Hun mozaïek is het 
gezicht van Nack Kaandorp en 
heet: Ode aan Nack. De bronzen 
Narcis is naar prikploeg De Blau-
we Handjes gegaan, zij hebben 
een traditioneel mozaïek gemaakt 
die ‘8 x goud Sotsji’ heet. 
En dan de Persprijs die beschik-
baar wordt gesteld door De Cas-
tricummer. Prikploeg de Hyapin-
ten ontvingen de beker voor hun 
portret van Poetin. 
Vele mozaïekenbouwers had-
den in hun mozaïek verwerkt 
dat dit de laatste keer was. ,,Het 

waren Bloemendagen met een 
traan en een lach”, vertelt Lies-
beth Hendrix-Segerius die deel 
uitmaakt van de organisatie. ,,Het 
Prikkersbal waarbij de prijzen be-
kendgemaakt werden, was weer 
als vanouds erg gezellig en heel 
goed bezocht. Zondag hadden we 
de aubade aan de prijswinnaars 
waarbij we met Boerenhofkapel 
de Kinkenluters langs alle prijs-
winnaars reden.” 
Tijdens het Prikkersbal werden 
door sommige ploegen toch weer 
ideeën gesmeed voor volgend 
jaar. Liesbeth: ,,Tja hoe het nu ver-
der gaat? Voor vele deelnemers 
hoeft dit niet het einde te betek-
enen. Wie weet krijgt het nog een 
vervolg, maar dan in een ander 
jasje gegoten. Het was ook dit 
jaar weer een unieke gebeurtenis 
waarbij de saamhorigheid in het 
dorp op het hoogste niveau was.”   
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DOS Jazzdance brengt Alice in Wonderland

,,Dan maar optreden in 
in de stadsschouwburg” 
Castricum - ,,Castricum heeft 
geen echt theater meer. In het 
verleden werd gebruik gemaakt 
van het theater op het terrein 
van Dijk en Duin, maar dat is niet 
meer mogelijk. Het staat op de 
nominatie gesloopt te worden. 
Het Kultuurhuis laat nog op zich 
wachten en dus gaat Jazzdance 
DOS uit Castricum optreden in 

Velsen.” Aan het woord is Mar-
jon van Campen van DOS. ,,Een-
maal per drie jaar wil de afdeling 
jazzdance optreden in een echt 
theater. Op 15 juni is het zover. 
Meer dan 150 leden en vrijwilli-
gers gaan aan de slag om twee-
maal de show Alice in Wonder-
land op te voeren. De organisa-
tiegroep is al meer dan een jaar 

bezig om te zorgen dat die dag 
alle leden van 4 tot en met 25 jaar 
minimaal twee maal per show op 
het toneel staan met bijzondere 
kleding, schmink en decor.” 
Er worden twee shows gege-
ven die circa twee uur duren, om 
10.30 uur en 14.30 uur. Kaarten 
zijn te bestellen bij het theater zie 
www.stadsschouwburgvelsen.nl. 

Examenexpositie bij Sopit
Castricum - Leerlingen van 
het Bonhoeffer College die 
Beeldende Vorming als exa-
menvak hebben exposeren bij 
Galerie Sopit. 

Onder het wakend oog van do-
centen Marieke de Vree en Sil-
via Winder ontstond er een heel 
gevarieerd totaalbeeld: van ver-
halende miniatuursieraden van 
electriciteitsdraad en ductape 
tot uitbundige assemblages en 

Voorpret Kunstfietsroute 
nu in De Oude Keuken

Bakkum - Deelnemers aan de 
Kunstfietsroute Castricum-Bak-
kum exposeren al vanaf 29 april 
in De Oude Keuken in Bakkum 
hun werk. Dat betekent een zeer 
gevarieerde tentoonstelling van 
schilderijen, foto’s, beelden en 
andere kunstwerken. 

Zo fungeert De Oude Keuken 
letterlijk en figuurlijk als start-
plek voor de Kunstfietsroute zelf 
die plaats vindt op 7 en 8 juni. 
Op zo’n dertig locaties laten dan 
meer dan veertig kunstenaars 
hun werk zien. Zo zijn er schil-
derijen van diverse exposan-
ten en beelden van onder ande-
ren leden van de groep Houwers 
in Beeld. Van atelier Goudsber-
gen, bijna buren op het Duin-en-
Boschterrein, is er een zeer re-
cent schilderij te zien van Han-
nie Lutke Schipholt en keramiek 
van Gemma Distelbrink. Daar-
naast wordt er grafisch werk ge-

exposeerd van onder andere Ga-
lerie Sopit, naast divers werk van 
verschillende fotografen.Tot en 
met 15 juni in De Oude Keuken 
op landgoed Duin en Bosch, in-
gang aan het begin van Zeeweg

Première Zorro - De 
Musical van The Cast

Castricum - De feestelijke pre-
mière van Zorro - De Musical 
komt steeds dichterbij voor The 
Cast. De flamencomusical gaat 
op donderdag 15 mei in premiè-
re in het Kennemer Theater te 
Beverwijk. 
Voor de feestelijke première van 
deze wervelende Zorro-produc-
tie op  15 mei en de matinee op 

zaterdagmiddag 17 mei kan men 
nog plaatsen kiezen. De voor-
stelling op vrijdagavond 16 mei 
is inmiddels uitverkocht. Voor 
zaterdagavond 17 mei zijn nog 
slechts enkele losse kaarten be-
schikbaar. Kaarten via www.ken-
nemertheater.nl of via tel.: 0251-
221453. Op de foto een repetitie-
weekend van The Cast.

objecten van keramiek, hout en 
boetseerwas. De examenexposi-
tie vindt ook dit jaar weer plaats 
in Galerie en Grafisch Atelier 
Sopit. 
De feestelijke opening door 
kunstconnaisseur Douwe de 
Jong is op woensdag 7 mei om 
16.30 uur. Daarna is deze ten-
toonstelling nog te bezoeken op 
zondag 11 mei vanaf 13.00 uur, 
dan met muzikale omlijsting van 
de huisband Sopitmachine. Het 

adres is Anna Paulownastraat 22 
in Castricum.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 21.15 uur  
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.15 uur  

zondag 16.00 & 20:15 uur  
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  
De 100 jarige man die uit het 

raam klom en verdween
donderdag, vrijdag & zaterdag  21.15 uur  

zondag  20.15 uur   
maandag  16.00 uur  

dinsdag & woensdag 20.00 uur  
The Other Woman 

donderdag 16.00 & 19:00 uur  
vrijdag & zaterdag 19.00 uur

maandag 20.00 uur   
The Grand Budapest Hotel

donderdag 19.00 uur  
vrijdag , zaterdag, dinsdag & 

woensdag  16.00 uur  
Toen was geluk heel gewoon
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag,  dinsdag & woensdag 13.30 uur  
 Rio 2 (NL) - 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag,  dinsdag & woensdag 11.00 uur   

Pim en Pom de film
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur  
Rio 2 (NL) - 2D

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag,  dinsdag & woensdag 11.00 uur  

Tinkerbell en de piraten (NL) – 3D
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag,  dinsdag & woensdag 13.30 uur  
Muppets Most Wanted (NL) 

Programma 1 mei t/m 7 mei 2014

De 100-jarige man die uit 
het raam klom en verdween

Allan wordt honderd en dat 
wordt groots gevierd in het be-
jaardentehuis, maar de jarige 
krijgt het op zijn heupen en ver-
trekt kort voordat het feest los-
barst. De tijd die hem rest kan 
hij beter besteden en hij klimt uit 
het raam en verdwijnt. Allan be-
gint aan een roadtrip waarbij hij 

van het ene in het andere avon-
tuur terecht komt. Tegelijkertijd 
passeren de memorabele mo-
menten uit zijn leven én die van 
de twintigste-eeuwse geschie-
denis de revue. 

Gebaseerd op de gelijknamige 
bestseller van Jonas Jonasson. 

In Disneys Muppets Most Wan-
ted gaat de hele Muppets-bende 
op wereldtour en trekt volle za-
len in grote theaters in fascine-
rende Europese bestemmingen 
zoals Berlijn, Madrid, Dublin en 
Londen. Maar chaos achtervolgt 
de Muppets naar Europa en ze 
raken per abuis verstrikt in een 

Muppets Most 
Wanted

internationale roofkraak, aange-
voerd door Constantine, ‘s we-
relds nummer één crimineel. Hij 
is een exact evenbeeld van Ker-
mit en zijn achterbakse hand-
langer Dominic, ook wel bekend 
als nummer twee, gespeeld door 
Ricky Gervais. Nadya, een pittige 
gevangenisbewaarder wordt in 
de film door Tina Fey gespeeld, 
en Interpol-agent Jean Pierre 
Napoleon wordt neergezet door 
Ty Burrell.



Uitgeest - Vrijdagochtend 25 
april begonnen de kinderen van 
basisschool De Vrijburg de dag 
met een gezamenlijk ontbijt.
Op de speelplaats hadden leer-
lingen uit groep 8 een aantal 
Koningsspelen uitgezet, waar-

na  de kinderen uit de groepen 
1 tot en met 4 het spits moch-
ten afbijten.
De spelen die gespeeld werden 
waren Lakei-bal, Kroonjuwelen 
rovers, Koningsbal en De was 
van de koning. Daarna volgden 

de leerlingen uit groep 5/6 en 
de groepen 7 en 8 sloten af.
Er waren niet zo veel spelen, 
omdat de kinderen alleen ‘s 
morgens naar school hoefden.

Groep 8 vervulde een belang-
rijke rol dit jaar: zij begeleid-
den de verschillende groepjes 
jongere leerlingen en dat de-
den ze goed!
Voor iedereen was er een ijsje 
om even op te frissen en bij te 
komen en het geheel werd af-
gesloten met de Koningsdans 
van dit jaar: Doe de Kanga!
Alle groepen dansten tegelij-
kertijd op het plein.
Leerlingen uit de twee hoog-
ste groepen deden het voor.
Deze vrolijke afsluiting was 
meteen de aftrap naar een ho-
pelijk zonnige vakantie!

Voorinschrijving 
Huttenweek op 7 mei

Uitgeest - In de zomervakan-
tie is er weer huttenweek in Uit-
geest. Van maandag 11 augus-
tus tot en met vrijdag 15 augus-
tus kan er weer volop getim-
merd worden op het terrein aan 
de Binnenkruierstraat. Omdat er 
elk jaar weer meer kinderen mee 
willen doen dan de leiding kan 
overzien, is er weer een voorin-
schrijving.
Op woensdag 7 mei is er de mo-
gelijkheid om jezelf, of met een 
groepje in te schrijven voor de 
huttenweek van 2014. In het 
gebouw van speeltuin Kinder-
vreugd aan de Middelweg kun 
je van 15:00 tot 16:00 uur en in 
de avond van 19:00 tot 20:00 uur 
een voorinschrijfformulier opha-
len en inleveren. Uit alle voorin-
schrijvingen die dezelfde avond 
voor 20:00 volledig zijn ingevuld 
en zijn ingeleverd worden 350 
kinderen geloot die mee kunnen 
doen aan de huttenweek van dit 
jaar.
De uitslag van deze loting zal 
donderdag 8 mei op de website 

www.huttenweek.nl verschijnen. 
Donderdag 15 mei van 19:00 uur 
tot 20:30 uur volgt dan de defi-
nitieve inschrijving. De groepen 
die zijn ingeloot dienen zich dan 
op het aangegeven tijdstip te ko-
men inschrijven. Definitief in-
schrijven kan alleen door de ou-
ders of verzorgers (kinderen mo-
gen best mee hoor) in het speel-
tuingebouw. Gewerkt wordt met 
een digitaal inschrijfformulier dat 
je thuis digitaal in de pdf al kunt 
invullen en printen. Op de websi-
te staat een tijdsindeling van hoe 
laat welke nummers verwacht 
worden. Tijdens de definitieve 
inschrijfavond hoeft het zelf ge-
printe formulier alleen nog maar 
ondertekend te worden door een 
van je ouders of verzorgers.

De Huttenweek is bestemd voor 
kinderen woonachtig in Uitgeest, 
en deelnemend aan het Basison-
derwijs. Je zit in groep 5, 6, 7 of 8 
in het schooljaar 2013/2014.
Deelname aan de Huttenweek 
kost 20 euro per kind.

Nieuw seizoen
Fort Veldhuis van start
Regio - Op zondag 4 mei 
opent Luchtoorlogmuseum fort 
Veldhuis haar deuren voor een 
nieuw seizoen. Men doet dit 
met een boekenmarkt in het 
fort. Er zijn nog plekken be-
schikbaar, neem contact op 
met info@arg1940-1945.nl of 
06-20298691. De boekenkra-
men worden door het gehele 
fort geplaatst. Tijdens het be-
zoek aan de boekenmarkt kunt 
u de aanpassingen zien die de 
vrijwilligers de afgelopen win-
ter hebben gerealiseerd.
Om 14.00 uur zal Paul Andries-
sen een presentatie verzorgen 
over de ondergang van de Brit-
se kruisers Cressy, Hogue en 
Aboukir die honderd jaar gele-
den aan het begin van de Eer-
ste Wereldoorlog voor de kust 
van Scheveningen door een 

Duitse U-boot werden getor-
pedeerd. Bij deze ramp kwa-
men honderden Britse zeelie-
den om het leven.  
Paul Andriessen is duiker en 
heeft diverse malen op de 
wrakken van deze kruisers ge-
doken.  Hij heeft zich verdiept 
in de geschiedenis van deze 
zeeslag en de gevolgen ervan. 
Het Fort bij Veldhuis is onder-
deel van de Stelling van Am-
sterdam. Het Fort ligt aan de 
Genieweg 1 in Heemskerk, op 
de grens van Heemskerk en 
Zaanstad.
Toegang: volwassenen 3,50, 
kinderen van 8 tot 12 jaar 2,50, 
kinderen jonger dan 8 jaar gra-
tis en houders van een vete-
ranenpas gratis. Openingstij-
den: 10.00 – 17.00 uur. Zie ook: 
www.arg1940-1945.nl.

Junior Kamer IJmond 
organiseert ‘Ronde van JCI’
Uitgeest - Junior Kamer IJmond 
organiseert haar eerste ‘Ronde 
van JCI’ op zondag 1 juni 2014, 
een unieke fietstocht voor jong 
en oud door het mooie land-
schap van Noord-Holland. De 
deelnemersbijdrage  van 10 euro 
is bestemd voor het goede doel 
‘Stichting achter de Duinen’. 
De Ronde van JCI is een vrije 
toertocht. Je kunt zelf bepalen 
in welk tempo je de route aflegt. 
Zo kun je volop genieten van de 
prachtige omgeving en de mooie 
dorpjes óf je gaat voor een per-
soonlijk snelheidsrecord. De 
ronde begint en eindigt bij feest-
complex Bob’s Party & Events 
in Uitgeest. Je kunt kiezen uit 3 
verschillende afstanden: 40, 70 

of 120 kilometer. Kortom voor ie-
der wat wils! 

Inschrijven voor de ‘Ronde van 
JCI’ kan tot 30 mei via de website 
www.rondevanjci.nl . Hier vind je 
ook aanvullende informatie over 
de routes,  starttijden en voorzie-
ningen op de dag zelf. 
Doe mee aan deze unieke fiets-
tocht én steun daarmee Stich-
ting Achter de Duinen!
Stichting Achter de Duinen is 
een initiatief in oprichting: het 
wordt een thuis waar vijf meer-
voudig complex gehandicap-
te bewoners welkom zijn. Waar 
individuele aandacht en onder-
steuning belangrijk zijn. Samen 
en toch op jezelf. 

De Junior Kamer (internatio-
naal beter bekend als JCI, Juni-
or Chamber International) is een 
netwerkorganisatie voor onder-
nemende mensen tot 40 jaar die 
zich persoonlijk willen ontwikke-
len.  Naast activiteiten op het ge-
bied van netwerken en training, 
organiseert JCI IJmond jaarlijks 
een aantal activiteiten ter on-
dersteuning van lokale goede 
doelen. Zoals het Bites & Beats 
spektakel op 24 augustus in 
Heemskerk, diverse ‘handen uit 
de mouwen’ acties en - nieuw 
dit jaar - de fietstocht ‘Ronde 
van JCI’. 
Wil je meer weten over JCI 
IJmond en het lidmaatschap? 
Kijk op www.jci-ijmond.nl.
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Het Diner vrijdag 9 mei 
in filmhuis de Zwaan
Uitgeest - De film Het Diner 
naar het gelijknamige boek van 
Herman Koch is vrijdag 9 mei te 
zien in dilmhuis De Zwaan.
De broers Lohman en hun echt-
genotes gaan een avond uit eten 
in een chique restaurant. Ze pra-
ten aanvankelijk alleen maar 
over dagelijkse dingen. Onder-
tussen zindert er iets. Ze vermij-
den het eigenlijke gesprekson-
derwerp en de reden waarvoor 
ze die avond hebben afgespro-
ken. 
De twee vijftienjarige zoons van 
beide echtparen, Michel en Rick, 
hebben samen een ernstig ge-
weldsdelict gepleegd wat hun 
toekomst kan ruïneren. Tot nu 
toe zijn er alleen nog maar wat 
onherkenbare beelden van de 
twee in Opsporing Verzocht ver-
toond. Het onderzoek naar de 
twee is gestagneerd. Maar hoe 
lang nog? 
Twee mannen, twee vrouwen, 

twee zoons en wie durft een be-
slissing te nemen over de toe-
komst van zijn eigen kind? Wat 
het nog ingewikkelder maakt is 
dat de vader van een van de jon-
gens de beoogde nieuwe minis-
ter-president van Nederland is. 
Menno Meyes, de scenarist van 
The Color Purple bewerkte de 
bestsellers van Herman Koch 
tot een beklemmende film. De 
hoofdrollen zijn voor Jacob Der-
wig, Kim van Kooten, Thekla 
Reuten en Daan Schuurmans.

Het Diner is te zien op vrijdag 
9 mei in Filmhuis de Zwaan in 
Uitgeest. De zaal is open vanaf 
kwart voor acht en de film begint 
om kwart over acht. Toegang: 5 
euro inclusief een kopje koffie 
voorafgaand aan de film. “Vrien-
den” betalen 4 euro. Kaarten in 
de voorverkoop zijn verkrijgbaar 
bij boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 in Uitgeest.

Lezing en muziek door 
dr. Jan Terlouw

Uitgeest - Op zondag 11 mei in 
de kerk aan de Castricummer-
weg te Uitgeest is dr. Jan Ter-
louw samen met het Orionen-
semble te zien en te horen in een 
bijzonder programma.

Voor de pauze geeft Terlouw de 
lezing  ‘Het hebben van plich-
ten is een recht’. Dr. Jan Terlouw 
spreekt over verantwoordelijk-
heid, een centraal thema in zijn 
zeer gevarieerde loopbaan. Hij 
zegt daarover: “verantwoorde-
lijkheid is een mooi thema. We 

zijn verantwoordelijk voor elkaar, 
voor de planeet, voor toekomsti-
ge generaties.”
“Het hebben van plichten is een 
recht” is een slagzin van Jan Ter-
louw, die hij tijdens deze bijeen-
komst zal toelichten. 
Na de pauze  speelt hij Haydn-
live!, een programma van het 
Orion Ensemble waarin Haydn 
zelf aan het woord is, met  nie-
mand minder dan Jan Terlouw in 
de rol van Joseph Haydn. In een 
literair concert kijkt de compo-
nist terug op zijn leven. In allerlei 

toonaarden vertelt hij  over zijn 
jeugd, zijn liefdes en zijn muzi-
kale triomfen. Zijn eigen taal, de 
taal van de muziek kan daarbij 
natuurlijk niet ontbreken. Flar-
den van de vele noten die hij in 
zijn leven gecomponeerd heeft 
omgeven zijn gedachten en ver-
sterken de daarbij horende emo-
ties. 
Dr. Jan Terlouw is gepromoveerd 
in de natuurkunde. Hij is tien jaar 
lid geweest van de Tweede Ka-
mer, waarvan acht jaar als frac-
tievoorzitter en politiek leider van 
D66. Hij was verder vice-premier 
en minister van Economische 
Zaken in de kabinetten Van Agt 
II en III, secretaris-generaal van 
een internationale politieke or-
ganisatie in Parijs, en Commis-
saris van de Koningin in Gelder-
land. Jan Terlouw heeft ook ar-
tistieke talenten. Hij schreef on-
dermeer een groot aantal jeugd-
boeken. 
De muziek tijdens deze bijeen-
komst wordt verzorgd door het 
Orion Ensemble, bestaande uit 
Pauline Terlouw (viool), Leo-
nard Leutscher (piano) en Carla 
Schrijner (cello). 

Aanvang 14.30 uur. Toegang 7,50 
inclusief koffie of thee. Reser-
veren: bij voorkeur per e-mail: 
koosje.wiegman@hetnet.nl of 
tel. 0251-319171. Na afloop is er 
gelegenheid om na te praten on-
der het genot van een drankje.

Samenwerking Heliomare en Wheels2Sport

Start uitleenservice sport-
rolstoelen en handbikes
Regio - Een sport uitkiezen die 
precies aansluit bij iemands 
wensen, mogelijkheden en ta-
lenten, is niet altijd eenvoudig. 
Voor mensen met een beperking 
komt daar nog bij dat het beno-
digde materiaal te duur is om 

gemakkelijk van keuze te ver-
anderen. Om sport toegankelij-
ker te maken, hebben Helioma-
re en Wheels2Sport een uitleen-
punt geopend voor inwoners van 
regio Noord-Holland, een zoge-
naamde ‘sport-o-theek’.

Het openen van dit uitleenpunt 
ligt in lijn met de doelstelling van 
Heliomare. Ans Konijn, unitma-
nager Sport: ,,Onze belangrijkste 
drijfveer is om mensen met een 
beperking zoveel mogelijk te la-
ten meedoen aan de maatschap-
pij. Sport en bewegen zijn be-
langrijke onderdelen om te par-
ticiperen. En het is leuk, gezond 
en goed voor de sociale contac-
ten.’’   
Wheels2Sport is reeds actief in 
Amsterdam en verspreidt zich nu 
verder over Noord-Holland. In de 
sport-o-theek zijn diverse sport-
rolstoelen, handbikes en ande-
re sportproducten ten behoeve 
van mobiliteit opgenomen. De 
sporter krijgt advies over het ge-
bruik van het middel, het mid-
del wordt persoonlijk aangeme-
ten en wordt tijdens gebruik met 
service ondersteund. De ver-
schillende sportrolstoelen en 
handbikes kan men voor maxi-
maal zes maanden huren, tegen 
een vergoeding van 10 euro per 
maand. 
Er zijn sportrolstoelen voor bas-
ketbal, tennis en badminton te 
leen, maar ook handbewogen 
rolstoelen voor dansen, tafelten-
nis en boogschieten en elektri-
sche rolstoelen voor onder meer 
e-hockey.
De opening van de sport-o-
theek in Wijk aan Zee is op 24 
april, tijdens het sportieve eve-
nement Move Forward. Wheels-
2Sport Noord-Holland is gehuis-
vest bij Heliomare Sport, Relweg 
51, in Wijk aan Zee en is bereik-
baar op telefoonnummer 020-
5840751 of wheels@Sport@wel-
zorg.nl. 

Rotonde wordt fleurig 
visitekaartje gemeente
Uitgeest - Wethouder Piet Lin-
nartz (geheel rechts) bedient de 
graafmachine die de rotonde in 
de Geesterweg gaat leeghalen. 
Naast hem Chris van der Hurk 
en Ton Rumphorst, directeur van 
Rosendaal & Van Lith. Het hove-
niersbedrijf heeft de rotonde ‘ge-
adopteerd’. Dat betekent dat het 
gaat zorgen voor nieuwe, fleuri-
ge beplanting en deze ook gaat 
onderhouden. Zo krijgt Uitgeest 

voortaan een vrolijk visitekaart-
je op een belangrijke entree van 
het dorp. Wethouder Linnartz 
kwam op het idee van de adop-
tie in gesprek met plaatsgenoot 
Nico Brantjes, die dit eerder in 
buurgemeente Heemskerk orga-
niseerde. 
Voor Piet Linnartz was het graaf-
werk zijn laatste officiële daad 
als wethouder van Uitgeest  (fo-
to: gemeente Uitgeest).
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Topkwaliteit en goed advies
Hollandse design- 

voordeuren bij Hummel               
Heemskerk - Wie toe is aan 
een nieuwe voordeur denkt vaak 
niet als eerste aan een kunst-
stof deur, maar meestal aan een 
houten deur, omdat de kunststof 
varianten in het verleden nog-
al goedkoop oogden. Bij Hum-
mel Kozijnen behoort dit nu tot 
het verleden. 
De nieuwe generatie kunststof 
voordeuren, in vele modellen, la-
ten de houten varianten ver ach-
ter zich. Elke deur wordt vervaar-
digd in de uitvoering zoals met 
de klant is samengesteld

De deuroverdekkende varian-

ten zijn een klasse apart, prach-
tig design en van zeer hoge kwa-
liteit die de woning het aanzicht 
geeft dat het verdient. Of men 
nu kiest voor een moderne voor-
deur, een klassieke of een nos-
talgische  uitvoering in de stijl 
van de jaren ‘30; Hummel kan ze 
leveren in een kunststof uitvoe-
ring. En of de klant die nu wenst 
met afgelakte profi elornamen-
ten of met een natuurgetrou-
we houtnerf; Hummel maakt het 
mogelijk. 
Bij Hummel Kozijnen is het mo-
gelijk een deur te bestellen die 
de woning in aanzien verhoogt. 

waardering geeft die het ver-
dient. De voordeur is als entree 
van de woning veelzeggend over 
de bewoners van het huis. 
Zandstraaldesign, echt glas-
in-lood of ornamentglas in de 
deur; het is allemaal mogelijk en 
zelfs met isolatieglas, driedubbe-
le of zelfs viervoudige beglazing. 
Deurbeslag is er in standaarduit-
voering, maar ook in edelstaal of 
messing. Uiteraard zijn alle deu-
ren voorzien van scharnierbeslag 
die voldoet aan het politiekeur-
merk Veilig Wonen. 
Het btw-tarief op arbeidsloon 
voor klussen in en rondom het 
huis is tijdelijk van 21 naar 6 pro-
cent verlaagd. Dat betekent dat 
men honderden euro’s voordeli-
ger uit kunt zijn bij het bestellen 
van een nieuwe voordeur, kozij-
nen of een dakkapel. Daar komt 
nog bij dat kunststof kozijnen, 
die toch al een zeer hoge isola-

tiewaarde hebben, de energiere-
kening aanzienlijk naar beneden 
kunnen brengen. 
Hummel Kozijnen is tevens ex-
clusief dealer van Wilms buiten-
zonwering: rolluiken: opbouw en 
voorzet met een zeer hoge iso-
latiewaarde, screens: normaal 
en windvast, zonneschermen en 
markiezen. 
Wie meer wil weten wordt gead-
viseerd een afspraak te maken 
zodat het team het een en ander 
vrijblijvend kan toelichten.
Hummel Kozijnen is telefonisch 
te bereiken via 0251-234484 of 
06-10273172. Of kijk op de web-
site www.hummel-kozijnen.nl. 
De showroom is gevestigd op de 
Lijnbaan 44a in Heemskerk (in-
dustrieterrein De Houtwegen). 
De openingstijden zijn vrijdag   
van  13.00 uur tot 16.30 uur en 
zaterdag van  11.00 uur tot 15.00 
uur. 

Zorgeloos het eigen huis 
verhuren dankzij Aan Zee 

Regio - Tijdelijk het huis verhu-
ren en er zelf geen omkijken naar 
hebben? Ook in Egmond, Castri-
cum en Heiloo kan dat. Aan Zee 
vakantiehuizen biedt het volle-
dige pakket van zekerheid. Het 
zoeken van de juiste huurder, de 
fi nanciële afhandeling, de ver-
zekering, het sleutelbeheer en 
het regelen van de schoonmaak. 
Met hulp van Aan Zeester Fleur 
Ykel uit Egmond-Binnen worden 
de gasten professioneel ontvan-
gen in een schoon huis en kan 
men zorgeloos genieten van een 
vakantie. En het levert nog geld 
op ook!
Aan Zee is een professione-
le bemiddelaar uit Bergen; aan-
gesloten bij ANVR en SGR en al 
sinds 2002 actief in de regio. En 
dat biedt zekerheid en voorde-
len, voor huurders én eigenaren. 
Fleur heeft veel ervaring in het 
beheer van (vakantie)huizen. Lo-
gisch dus dat Aan Zee dus met 
haar de handen ineen geslagen 
heeft om klanten volledig te ont-
zorgen. Wie het huis door Fleur 

Ykel laat beheren, kan er op re-
kenen dat de gasten gastvrij 
worden onthaald, de woning bij 
vertrek wordt gecontroleerd en 
de eindschoonmaak wordt ge-
regeld. En er is meer mogelijk, 
bijvoorbeeld als men een oplos-
sing zoekt voor beheer geduren-
de langere tijd.
Met vakantie, langere tijd ver-
blijven in het buitenland of in 
bezit  van een tweede huis dat 
leeg staat? Dan is het aantrek-
kelijk het huis te verhuren. Aan 
Zee kan samen met Fleur Ykel 
het hele proces regelen en zor-
gen dat men letterlijk alleen nog 
de deur achter zich dicht hoeft te 
trekken om met een zorgeloos 
gevoel weg te gaan. 
Benieuwd naar de mogelijkhe-
den voor de verhuur van het ei-
gen (tweede) huis? Neem vrij-
blijvend contact op met Aan Zee 
Vakantiehuizen: verhuur@aan-
zee.com of bel voor persoonlijk 
advies op 0800-1900180. Op de 
foto Fleur Ykel, beheerder voor 
Egmond, Castricum en Heiloo.

Het Volk speelt voor 
Alzheimerafdelingen

Haarlem - Regionale afdelin-
gen van Alzheimer Nederland 
gaan dementie onder de aan-
dacht brengen met een voor-
stelling van toneelgroep ’Het 
Volk’. 
De acteurs Wigbolt Kruyver en 
Bert Bunschoten (foto) spelen 
op zondag 11 mei in de Haar-
lemse Toneelschuur speci-
aal voor de Alzheimerafdelin-
gen hun stuk ‘Herfst in Schoorl’, 
waarmee ze thans succesvol 
zijn in de Nederlandse theaters.
‘Herfst in Schoorl’ confronteert 
de bezoeker met geheugen-
problemen. In het stuk is pijn-
lijk zichtbaar wat zo’n proces 
van mentale achteruitgang doet 
in een relatie. Partners en ande-
re mantelzorgers van mensen 

met dementie wordt deze voor-
stelling aangeboden om ze een 
steuntje in de rug te geven. Om-
dat in hun omgeving mensen 
vaak onvoldoende op de hoog-
te zijn van deze ziekte, mag een 
mantelzorger twee gasten uit-
nodigen voor deze voorstelling. 
De voorstelling begint om 15.00 
uur. 
Na afl oop is er een gesprek en 
discussie met de acteurs. De 
toegang is gratis voor partners 
of andere mantelzorgers van 
mensen met dementie en hun 
genodigden op vertoon van toe-
gangsbewijs. Deze zijn te ver-
krijgen via het secretariaat van 
de afdeling Zuid-Kennemer-
land, telefoon 023-5311482. Fo-
to: Jan Heijer. 

Akersloot – Molen De Oude 
Knegt doet mee aan het Natio-
nale Molenweekeinde op 10 en 
11 mei. Het is tien jaar geleden 
dat de na een brand herbouw-
de korenmolen weer in gebruik 
werd genomen. Dat wordt zater-

Muziek en meer bij Oude Knegt
dag 10 mei om 13.00 uur gevierd 
met een optreden van het shan-
tykoor ‘De Heren Zeventien’. Bei-
de dagen draait de molen, is er 
uitleg door de vrijwillige mole-
naars en worden er voor de kin-
deren pannenkoeken gebakken.

Orgelconcert 
op Davidorgel

Castricum - Op vrijdag 9 mei 
geeft Paul Houdijk voor de twee-
de maal een concert op het Da-
vid-orgel van de Pancratiuskerk. 
Hij is als organist verbonden 
aan de St Catharinakathedraal 
te Utrecht en speelt een eigen 
compositie en de Symphonie Ro-
mane van Widor. Het herenkoor 
St. Pancratius onder leiding van 
Bart Vervaat verleent medewer-
king aan het concert. 
Het koor en het orgel zullen af-
wisselend de delen uit deze sym-
fonie en de gregoriaanse gezan-
gen Haec Dies en Victimae Pa-
schali Laudes uit de paastijd ten 
gehore brengen. Het concert be-
gint om 20.00 uur. Het adres is 
Dorpsstraat 113.

Castricum - De postduiven die 
ingezet waren voor de wed-
vlucht vanuit Duffel hadden 
het dit weekend niet moeilijk. 
Gelost om 8.45 uur met een 
windje uit het zuidoosten ar-
riveerde de eerste duif 10.15 
uur bij Anton Tromp. 

De tweejarige duivin vloog de af-

Snelle vlucht vanuit Duffel
stand van 162 km met een ge-
middelde snelheid van bijna 105 
km per uur. Anton pakte in het 
Rayon A de tweede plek van de 
ruim 3.000 ingezette duiven. 
De tweede duif werd geklokt 
door Gerhard Tromp. Derde op 
de verenigingsuitslag van de 
Gouden Wieken werd Sander de 
Graaf.

Castricum - Op maandagmid-
dag 19 mei kunnen belangstel-
lenden in een klein groepje en in 
een rustig tempo meer te weten 
komen over verven en behan-
gen. Alle aspecten komen aan 
bod. De workshop vindt plaats 
bij Stichting Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5, tel. 656562, 
info@welzijncastricum.nl. Hier 
kan men zich aanmelden en de 
kosten van 7,50 euro betalen.  

Workshop verven 
en behangen 
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FC Castricum slaat twee 
keer hard toe in slotfase
Castricum - Winnaars en verlie-
zers. Vreugde en verdriet. Het zit 
dicht bij elkaar. De spelers van 
FC Castricum en het Heerhugo-
waardse SVW ’27 zaten in één 
en dezelfde kleedkamer. Wessel 
Staal van verliezend finalist SVW 
’27 was niet de enige die zijn tra-
nen de vrije loop liet. Hij had in 
de finale SVW ’27 naast FC Cas-
tricum geschoten (1-1) en omdat 
zijn ploeg de strafschoppenserie 
had gewonnen, was 1-1 voldoen-
de om de Deen Cup over te ne-
men van titelverdediger Zeevo-
gels. Vlak voor tijd gooide Wou-
ter Bruines echter nog roet in 
het eten van de Heerhugowaar-
ders. Met een fraai afstandschot 
scoorde hij voor FC Castricum 
de winnende treffer en kaapte 
daarmee de felbegeerde Deen 
bokaal nog net voor de neus van 
SVW ’27 weg. Niet alleen in de 
finale sloeg FC Castricum in de 

slotfase meedogenloos toe, want 
in de halve finale, tegen FC Pur-
merend, was het van hetzelfde 
laken een pak. Bij een 0-1 ach-
terstand waagde Joep Kornblum 
in de een na laatste minuut een 
schot op doel. Via een knie van 
een verdediger van FC Purme-
rend ging de bal over de doel-
lijn en werd het 1-1. Joep Korn-
blum werd bij de prijsuitreiking 
beloond met een beker voor de 
beste speler van het toernooi. De 
prijsuitreiking werd verricht door 
Boudewijn Deen van Deen Su-
permarkten en Jan Smit van FC 
Volendam. 
Aan het toernooi namen 32 
teams van E-pupillen uit Noord-
Holland en Flevoland deel. De 
selectie van FC Volendam geeft 
aan iedere club die zijn voor-
ronde gewonnen heeft een cli-
nic. Foto: Erna Apeldoorn & Fred 
Rotgans.

Twee maal brandstichting op Puikman
Castricum – Bij het sportpark 
op de Puikman is afgelopen 
week twee keer brandgesticht. 
De politie is op zoek naar ge-
tuigen of mensen die meer we-
ten over de brandjes. Dat kan via 
het algemene telefoonnummer 
0900-8844 of via Meld Misdaad 
Anoniem: 0800-7000. De laatste 
week zijn er meerdere buiten-
brandjes geweest, voornamelijk 
bij papiercontainers. 

De eerste keer werd de brand-
weer maandagavond om 21.19 
uur gealarmeerd voor een bui-
tenbrand op de Puikman. Bij 
aankomst bleek het te gaan om 
papier wat uit de container was 
gehaald en in de brand was ge-
stoken. Dinsdagavond om 23.54 
uur werd de brandweer opnieuw 
opgeroepen voor een buiten-
brand op de Puikman. Het bleek 
nu dat de papiercontainer in de 
brand was gestoken. Maandag-
ochtend moest de brandweer 

naar Dijk en Duin waar brand 
was geweest op een slaapkamer 
van een cliënt. Dinsdagavond 
werd de brandweer van Limmen 
opgeroepen voor een brandmel-
ding bij Dijk en Duin, omdat Cas-
tricum al bezig waren met een 
containerbrand op de Puikman.  
De melding werd echter weer in-
getrokken. De derde brandmel-

ding was donderdagavond bij 
Dijk en Duin waar iemand on-
der de rookmelder had gerookt. 
Vrijdagochtend  was de vierde 
brandmelding rond  een uur of 
half zes. Toen werd de  brand-
weer opgeroepen voor een auto-
matisch brandalarm bij Restau-
rant Johanna’s Hof. Dat was loos 
alarm. Foto: Hans Peter Olivier.

Zevenklappertoernooi TVC
Castricum - Van zondag 29 juni 
tot en met vrijdag 4 juli organi-
seert TV Castricum opnieuw het 
Zevenklappertoernooi voor dub-
bels en mix-dubbels uit Castri-
cum. Er wordt gespeeld in pou-
les van vier koppels en vinden 
de wedstrijden plaats op vooraf 
vastgestelde tijdstippen. 

De wedstrijden van steeds een 

uur beginnen altijd exact op de 
vooraf vastgestelde tijd. De pou-
les worden zorgvuldig samen-
gesteld naar speelsterkte zodat 
het competitie-element niet ont-
breekt. 
De beste dubbels spelen na hun 
drie poulewedstrijden op vrijdag 
een finale. Op de eerste speel-
dag is er muziek en om zes uur 
een overheerlijke barbecue. Ook 

de kleinste supporters komen 
aan hun trekken. Voor hen is er 
een springkussen opgesteld op 
het terras. 
Op vrijdagavond is er een slot-
feest met een dj die ouderwet-
se dansmuziek verzorgt en op 
woensdagavond is er een ver-
rassingsoptreden. Gedurende 
de hele week worden er hapjes 
geserveerd, mede mogelijk ge-
maakt door de hoofdsponsor. In-
schrijven kan via www.tvcastri-
cum.nl. 

Castricum - De avondvierdaag-
se start dit jaar op maandag 2 
juni en duurt tot en met don-
derdag 5 juni. Er zijn voor elke 
avond twee routes uitgezet, een 

Inschrijving avondvierdaagse
van scholen en een voor indivi-
duele wandelaars. Er zijn routes 
van vijf, tien en vijftien kilometer. 
Dinsdagavond 6 mei kan ieder-
een zich in laten schrijven tussen 

19.00 en 20.30 uur in Dorpshuis 
De Kern. Opgeven kan ook nog 
op maandag 2 juni in Dorpshuis 
De Kern, maar dan is deelname 
een euro duurder. Duinkaart is 
noodzakelijk. Voor meer infor-
matie: tel.: 072-5053859. Halve finale KNVB-beker

Limmen - Op woensdagavond 
23 april werd de halve finale van 
de KNVB-beker D-junioren ge-
speeld op sportpark Damphe-
geest. De spelers van Limmen 
D1 speelden tegen Almere Ci-
ty. Limmen had een geweldige 
start onder leiding van scheids-
rechter Peetoom. Na drie minu-
ten wist Sam Lens (Tomassi) op 
aangeven van Bjön Valkering 
de wedstrijd open te breken en 
1-0 op het scorebord te zetten. 
Ondanks dat de spelers van Al-
mere handig waren met de bal, 

wist Limmen via Jesse Glorie en 
Thomas van Dijk twee keer een 
eindstand van 4-1 te bereiken. 
Deze overwinning geeft toegang 
tot de finale van de KNVB-be-
ker toernooi D-pupillen. De te-
genstander is Ajax D2. De fi-
nale wordt gespeeld op 17 mei 
bij Legmeervogels in Uithoorn. 
Jeugdvoorzitter Michel Fluri is 
trots op de prestaties van de D-
selectie en geeft zijn complimen-
ten aan de spelers maar ook aan 
trainer Bas Peters en zijn assi-
stenten.

Bakkum Vertelt van start
Bakkum - Vanaf donderdag 1 
mei start het festival Bakkum 
Vertelt op camping Bakkum. Drie 
dagen vol met theater, muziek en 
tekst. 
Op donderdagavond een muzie-
koptreden van Lucas Hamming 
(foto van Bram de Wijs). Bekend 
geworden van het programma 
De Beste Singer Songwriter van 
Nederland. Hij heeft in 2013 een 
tour gehad in onder andere Pa-
radiso, Tivoli en staat dit jaar op 
de playlist bij radio 3FM met zijn 
eerste echte single Fake Love 
Hypocrisy. Dit jaar staat er een 
optreden in ons openluchtthe-
ater De Pan en ook in het Von-
delpark gepland. Bells Of Youth 
werd vorige maand met het 
nummer ‘She Said, He Said’ uit-
geroepen tot 3FM Serious Talent. 
In het TextHuisje zullen zowel 
bekende als (nog) onbekende 
auteurs hun opwachting maken. 
Sanneke van Hassel debuteer-
de in 2005 met de verhalenbun-

del IJsregen, die werd geprezen 
om de licht absurdistische sfeer, 
de poëtische stijl en de aandacht 
voor details. Joris Brussel is de 
eerste stadsdichter van Velsen. 
Philip Huff  debuteerde in 2009 
met de roman Dagen van gras. 
Het boek werd voor diverse prij-
zen genomineerd, vertaald en 
verfilmd. Begin 2012 verscheen 
de roman Niemand in de stad. 
Het boek werd juichend ontvan-
gen door de landelijke pers. Huff 
is de winnaar van de Hollands 
Maandblad Prozaprijs 2011 voor 
zijn korte verhalen.
Jeugdtheater De Raffinaderij en 
Theatergroep Heer Otto verzor-
gen de theatervoorstellingen in 
De Pan. De Raffinaderij speelt 
Morgen vinden we Jager voor ie-
dereen vanaf acht jaar. Heer Ot-
to speelt Mask; een  onalledaags 
beeldend en fysiek maskerspel 
op locatie. Het weekend wordt 
afgesloten met een optreden van 
De NightWriters met Kluun, Nico 

Dijkshoorn en Dorine Wiersma.
De entree van het festival is gra-
tis. Voor De NightWriters zijn er 
kaartjes vereist, de kosten zijn 
17,50 euro. Bestellen kan  online 
via www.bakkumvertelt.nl, via de 
receptie van camping Bakkum, 
boekhandel Scholte of The Read 
Shop in winkelcentrum Geester-
duin. Kijk voor het volledige pro-
gramma op de website www.
bakkumvertelt.nl !
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Castricum - Van maandag 16 
tot en met zaterdag 21 juni 
is de collecteweek voor het 
Rode Kruis. De collecte-op-
brengst in Castricum is be-
stemd voor de lokale activi-
teiten van het Rode Kruis in 
Castricum, Akersloot en Lim-
men. Veel van deze activitei-
ten zijn erop gericht ouderen 
uit hun isolement te halen. 

Te denken valt  aan de maat-
jesprojecten samen 2 en  Meet 
& Eat, de Telefooncirkel, alsme-
de de wekelijkse bijeenkomsten 
voor ouderen in het Rode Kruis-

Rode Kruis zoekt collectanten
kantoor aan het Kooiplein en de 
activiteitenbegeleiding in de ver-
zorgingshuizen Santmark en De 
Boogaert. Ook wordt er Eer-
ste Hulp bij Evenementen gebo-
den en zijn er EHBO- en reani-
matiecursussen. Voor het hou-
den van de collecte in deze re-
gio zijn zo’n 140 collectanten no-
dig. De Rode Kruisafdeling Cas-
tricum doet een dringend be-
roep op vrijwilligers van zes-
tien jaar en ouder zich op te ge-
ven als collectant. Aanmelden bij 
Maria Staring: tel.: 0251- 655330 
of mailto:viamariastaring@gmail.
com. 

Inschrijving voor Lelie 
open tennistoernooi

Akersloot - Van 14 tot en met 
22 juni organiseert tennisvereni-
ging Akersloot het Lelie Open 
op tennispark De Kijf. Tijdens 
dit dubbeltoernooi wordt er in 
vijftien verschillende categorie-
en gespeeld. Naast de gangba-
re categorieën is er in de Heren, 
Dames en Gemengd dubbel te-
vens een speciale 35+ categorie 

voor speelsterktes zes en zeven. 
Naast de hoofdronde is er ook 
een verliezersronde, waardoor 
deelnemers minimaal twee wed-
strijden spelen. Op vrijdagavond 
wordt een feestavond gehouden. 
De inschrijving sluit op 27 mei 
om 23.59 uur op www.toernooi.
nl. Kijk voor meer informatie op 
www.tvakersloot.nl.

Winst voor Vitesse ‘22
Castricum - Na vijf nederla-
gen op rij wist Vitesse einde-
lijk weer eens drie punten aan 
het puntentotaal toe te voegen. 
Het slachtoffer was LSVV, dat 
in eigen huis met 5-2 nog veel 
te sterk was voor Vitesse. Voor 
de ploeg uit Zuid-Scharwoude 
stond veel op het spel. Een ze-
ge zou een grote stap hebben 
betekend richting deelname aan 
de nacompetitie. Maar dit keer 
troffen zij een tegenstander die 
tot het laatste moment voor de 
winst ging. Mede daarom was de 
vreugde bij de thuisploeg groot 
toen vlak voor tijd alsnog de win-
nende treffer werd gescoord.
Na een minuut of twintig was het 
raak toen Luuk ten Broek het net 
wist te vinden. Een minuut of tien 
later was het opnieuw raak voor 
Vitesse toen Luuk ten Broek na 
een snelle counter Jort Kaan-
dorp aanspeelde die met een ge-
plaatste schuiver in de hoek de 
keeper van LSVV voor de tweede 

keer wist te verrassen. Met die 
2-0 stand ging de rust in. Binnen 
een minuut na rust lag de aan-
sluitingstreffer al in het net. In de 
71e minuut werd de voorsprong 
uitgebreid toen de bal werd te-
ruggelegd op aanvoerder Rob 
Touber die de keeper van LSVV 
met een bekeken schuiver wist 
te passeren: 3-1. Een bevrijden-
de treffer bleek dat niet te zijn, 
want geen twee minuten later 
was het alweer 3-2. Niet veel la-
ter volgde alsnog de gelijkmaker 
toen een spelers van LSVV in het 
strafgebied werd aangetikt en 
een penalty verdiende. Die werd 
overtuigend ingeschoten wat 
voor een 3-3- stand op het sco-
rebord zorgde. Maar dit keer was 
het slotakkoord voor de thuis-
ploeg. Een vrije trap van Robert 
Poel in de 89e minuut werd door 
Rik Beentjes prima in de hoek 
gekopt en dat zorgde eindelijk 
weer eens voor grote vreugde bij 
alles wat Vitesse was.

Clusius gaat op de schop
Castricum - Vrijdag 25 april is 
op het Centraal Bureau van het 
Clusius College de bouwover-
eenkomst getekend voor de ver- 
en nieuwbouw van de vestiging 
in Castricum. Na Europese aan-
besteding is de opdracht ge-

gund aan het Friese bouwbedrijf 
Dijkstra Draisma. Ook het recen-
te project Clusius College Alk-
maar is bij dit bedrijf onderge-
bracht. Momenteel zijn de bouw-
voorbereidingen op de vestiging 
in Castricum al in volle gang. De 

bouw vindt plaats in drie etap-
pes. In september 2014 wordt 
het eerste deel opgeleverd, eind 
januari 2015 het tweede deel en 
de laatste fase is gereed in no-
vember 2015. De lessen gaan 
gewoon door.

Team Enterij C1 is kampioen
Limmen - Na eerder het na-
jaarskampioenschap in de eerste 
klasse te hebben gepakt, hebben 
de jeugdspelers van zaalvoetbal-
vereniging d’Enterij C1 ook de ti-
tel in de voorjaarscompetitie we-
ten binnen te halen. Het team is 
nu uitgenodigd om deel te ne-
men aan het KNVB-toernooi 
voor de districtsbeker West 1 
zaalvoetbal.

De mannen wisten hier een ver-
dienstelijke derde plaats te be-
halen. Een prima seizoensafslui-
ting voor het team dat dit jaar 
voor het eerst heeft deelgeno-
men aan de competitie. Op de 
foto v.l.n.r.: Jos Hollenberg, Cody 
Kerssens, Wester Kuijpers, Jaap 
Menick, Max Adrichem, Joeri 
Admiraal, Job Min, Dirk Hollen-
berg en Stan Liefting.

Expositie bij 
Oud-Castricum
Castricum - Op de eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum op zondag 4 mei 
is opnieuw de expositie over het 
onderwijs op de lagere scho-
len in Castricum en Bakkum in 
de jaren ’50 te bezichtigen. Ook 
is er over dit onderwerp doorlo-
pend een film van Hans Kinders 
te zien, waarin scholieren uit die 
tijd vertellen over de verschillen 
tussen het katholiek, openbaar 
en christelijk onderwijs. Naast 
veel klassenfoto’s zijn er ook di-
verse voorwerpen tentoonge-
steld, zoals wandplaten, rappor-
ten, boekjes et cetera. Van 12.00 
tot 17.00 uur in De Duynkant aan 
de Geversweg 1b.

Keezdrive en darttoernooi
Akersloot - Zaterdag 3 mei is er 
een Keezdrive in de Vriendschap. 
De drive begint om 19.30 uur. 

Zondag 4 mei wordt er ge-
dart. Dart Vereniging Kenne-
merland houdt een rankingtoer-
nooi, tweede, derde en vierde di-

visie een beginnerstoernooi. Ie-
dereen kan meedoen met uit-
zondering van eerste divisiespe-
lers. Inschrijven via info@vriend-
schapakersloot.nl, tel.: 0251-
312866 of direct in de zaal van-
af 14.30 uur. Het toernooi begint 
om 15.00 uur.

Naar 4e klasse
Castricum - De zaalvoetbal-
ploeg van Jos Kuijs heeft afge-
lopen week het kampioenschap 
behaald in de vijfde klasse. In St. 
Pancras werd Vrone met 1-7 ver-
slagendoor doelpunten van Jo-
ris van ’t Wout (3), Joris Veldt 
(2) en Ronald Welboren (2). De 
Castricummers verloren dit sei-
zoen slechts twee keer. Komend 
seizoen komt het team uit in de 
vierde klasse. Op de foto achter 
v.l.n.r.: keeper André Aslander, 
Joris van het Wout en aanvoer-
der Ronald Welboren. Gehurkt 
v.l.n.r.: Arjan Hillebrand, Antho-
ny Ithurbure en Joris Veldt. Op 
de foto ontbreken Koen en Luuk 
ten Broek, Jasper Rutgers, René 
Kaandorp en Jeroen Blaauw.

Castricum - Hoewel het in het 
park Noord End rustig is en er 
niet veel actie te bespeuren valt, 
wordt er achter de schermen 
hard gewerkt om het besluit dat 
honden in een gedeelte van het 
park aangelijnd moeten zijn van 
tafel te krijgen.

Een aantal hondenbezitters is 
bezig met het opstellen van een 

Vervolg actie losloopgebied 
bezwaar die gebruikt wordt voor 
het aanvragen van een voorlopi-
ge voorziening. 
Daarmee willende actievoer-
ders  in ieder geval uitstel tot al-
le ingediende of nog in te die-
nen bezwaarschriften zijn be-
handeld evtueel gevolgd door 
de gang naar de bestuursrech-
ter. Zij schatten hun kansen op 
succes hoog in. 

Paul Rosenmöller inspireert 
Castricum - Vrijdag 18 april 
was het Jac. P. Thijsse College 
voor het personeel van Stichting 
Voortgezet Onderwijs Kenne-
merland het toneel van een dag 
vol met leren van en met elkaar. 
Docenten en onderwijsonder-
steunend personeel van het 
Kennemer College, het Bonhoef-
fer College en het Jac. P. Thijs-
se College bezochten workshops  
en luisterden naar lezingen van 
onder andere Dook van den 
Boer, directeur Tata-Steel, en de 
kersverse voorzitter van de vo-
raad Paul Rosenmöller.
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wekelijks gratis bij alle 
uitgeesters op de mat!

Uitgeest - Het is de 70e minuut 
in een dan al verloren wedstrijd 
tegen mededegradatiekandidaat  
De Kennemers. Scheidsrechter 
van Os neemt weer eens een be-
slissing in het nadeel van FCU 
door de Beverwijkers een vrije 
trap toe te kennen die er geen 
was. Spelers in het geel boos en 
spelers in het rood slim. De vrije 
trap wordt direct genomen, geel-
groen is nog bezig met boos-
heid en speler in het rood (Oz-
kan) kan eenvoudig scoren. Het 
seizoen 13-14 voor FCU samen-
gevat in één moment. Ook in de-
ze wedstrijd was FC Uitgeest, zo-
als vaker dit seizoen, eigenlijk 
beter maar stond er na negen-
tig minuten voetbal gewoon 4-1 
op het scorebord. Er mist blijk-
baar “iets”.
FC Uitgeest begon met de weer 
herstelde Sven de Wit in de ba-
sis en met wederom de pas zes-
tienjarige Tim uit den Boogaard 
op de rechtsbackplaats. De gas-
ten kwamen fel uit de startblok-
ken vandaan want al in de 3e 
minuut kon Ruud Koedijk bij-

FC Uitgeest mist ‘iets’ 
en verliest ‘schlemielig’

na scoren na goed aangeven 
van Remco van Boxtel. Het ster-
ke begin werd echter al snel te-
niet gedaan door een ongeluk-
kig moment van juist één van de 
meest constante spelers van het 
seizoen namelijk Michael Kris-
tel. Een van zijn voet afspringen-
de bal viel in de 8e minuut pre-
cies voor de voeten van spits van 
Kouteren die uitermate koel-
bloedig het cadeau verzilverde. 
1-0. “Iets” wat je zou kunnen sa-
menvatten als : “Schlemielig” en  
“trekker overhalen”. FC Uitgeest 
liet het er niet bij zitten en drong 
fel aan. Met goed veldspel wer-
den kansen gecreëerd maar zo-
wel Nick van der Valk en Mike 
Olgers lieten de kansen onbenut. 
“Iets” missen dus.

In de 39e minuut was Remco 
van Boxtel nog het dichtste bij 
de gelijkmaker. Eigenlijk deed 
hij alles goed maar de vandaag 
uitstekend spelende keeper van 
Egmond had vandaag beslo-
ten “iets” te betekenen voor zijn 
team en redde fabuleus. Na de 

rust veranderde het spelbeeld 
weinig. FC Uitgeest was de bo-
venliggende partij en De Ken-
nemers loerde op de counter. In 
de 60e minuut was het raak. Een 
razendsnel uitgevoerde tegen-
aanval bracht de bal met feilloze 
precisie bij de man van de wed-
strijd vandaag namelijk spits van 
Kouteren van De Kennemers. 
Wederom aarzelde hij niet en de 
2-0 kon worden toegevoegd aan 
het inmiddels gerepareerde sco-
rebord. 
Dat “iets” noemen we in het 
voetbal “scherpte”. Een mi-
nuut later was de wedstrijd be-
slist. Een lepe speler in het rood 
(Frank Commissaris) loopt in het 
strafschopgebied tegen het uit-
gestoken been van de “schle-
mielige” verdediger op (Sander 
van den Helder) en krijgt een 
strafschop mee van een “flau-
we” scheidsrechter. “Iets” dat in 
voetbaltermen “slim” wordt ge-
noemd. Zo kan Wesley van Kou-
teren aanleggen voor zijn hat-
trick. 3-0. Joost de Jong doet dan 
nog “iets” terug maar de wed-
strijd is gespeeld. In de 70e mi-
nuut wordt het dan ook nog eens 
4-1. Dus ondanks een prima in-
zet van alle spelers, een goede 
mentaliteit,  mist het team toch  
blijkbaar “iets”.

Wat rest zijn nog twee wedstrij-
den waarin eigenlijk nog van al-
les mogelijk is. Zes punten en 
in theorie kan dan zelfs nog de 
nacompetitie worden ontlopen. 
Misschien is het “iets” teveel ge-
vraagd maar het valt in ieder ge-
val te proberen. De supporters 
zullen het zeker waarderen. (De 
Afvallende Bal)

FC Uitgeest: Alders, Uit den 
Boogaard, Janssen, van den 
Helder, de Jong, de Wit (64e 
J.den Nijs), van Boxtel, Kristel, 
van der Valk (64e Putter), Ol-
gers, Koedijk (64e Half).

Zaterdag 03 mei junioren:
Uitgeest A1-DEM A1 14:45
Uitgeest B1-SDO B1 14:45
Uitgeest B2-SVW 27 B3 12:45
DTS B2-Uitgeest B3 14:30
Reiger Boys B4-Uitgeest B4 12:30
Uitgeest C1-Fortuna Wormerv. C1 12:45
Uitgeest C2-Victoria O C1 12:15
Uitgeest C3-Foresters de C3 14:30
Uitgeest C4-KSV C5 11:30
Uitgeest C5-KSV C3 14:45
Pupillen:
Uitgeest D2-Beemster D1 09:00
Uitgeest D4-Kolping Boys D5 10:15
Uitgeest D5-Foresters de D5 11:00
Uitgeest D8-Wherevogels De D6 13:15
Reiger Boys E4-Uitgeest E2 13:45
Uitgeest E3-Adelbert St E1 10:15
Kolping Boys E6-Uitgeest E4 10:15
Limmen E3-Uitgeest E5 09:00
Kolping Boys E10-Uitgeest E6 10:15
DTS E4-Uitgeest E7 09:15
Uitgeest E8-HSV E8 10:15
Uitgeest E9-Vrone E9 11:30
Uitgeest ME1-Adelbert St ME1 11:30
Zeevogels F1-Uitgeest F2 09:00
Berdos F2-Uitgeest F3 10:30
Uitgeest F4-Foresters de F3 10:15
Foresters de F7-Uitgeest F5 10:15
Uitgeest F6-Jong Holland F3 10:15
Egmondia F1-Uitgeest F7 09:30
Uitgeest F8-LSVV F4 09:00
BOL F2-Uitgeest F9 09:00
Zeevogels F4G-Uitgeest F10 09:00

LSVV F8-Uitgeest F11 09:00
Uitgeest F12-Meervogels 31 F4 09:00
Uitgeest F13-Vitesse 22 F5 09:00
Uitgeest MP1-Adelbert St MP1G 10:15
Uitgeest MP2-Foresters de MP2 09:00
Meisjes:
IVV MB1-Uitgeest MB1 12:00
Jong Holland MC2-Uitgeest MC1 10:15
Uitgeest MC2-BOL MC1 13:00
Castricum MD1-Uitgeest MD1 09:00
Duinrand S MD1-Uitgeest MD2 10:30
G-team:
Texel 94 G1-Uitgeest G2 (zat) 11:30

Zondag 04 mei senioren: 
Uitgeest 1-AFC 34 1 14:00
Uitgeest 2-Zouaven De 2 11:00
Uitgeest 3-Foresters de 4 10:30
Uitgeest 4-Volendam (rkav) 5 10:30
Uitgeest 5-Egmondia 2  10:30
Uitgeest 6-Fortuna Wormerv. 3 13:30
Uitgeest 7-Foresters de 6 12:45
Kolping Boys 6-Uitgeest 8 12:00
Vitesse 22 11-Uitgeest 9 14:00
Uitgeest 10 -ADO '20 14 12:45
Uitgeest 11-DTS 6 10:30
Limmen 6-Uitgeest 13 11:00
Junioren:
JVC A1-Uitgeest A2 13:00
Uitgeest A3-Vitesse 22 A2 13:30
Dames:
Zouaven De VR1-Uitgeest VR1 11:30
Meisjes:
VSV MA1-Uitgeest MA1 13:00

Uitgeest - Op zaterdag 19 april 
stond Duffel als losplaats op het 
programma voor een Vitesse-
vlucht bij Postduivenvereniging 
de Vliegende Vleugels in Uit-
geest. De vlucht werd een mooi 
vlot verlopende cours over een 
afstand van 160 km. Het aan-
tal deelnemers was 12 liefheb-
bers met 261 duiven. De snel-
ste duif vloog over deze afstand 
een gemiddelde snelheid van 
1378,950 meter per minuut (ruim 
82 km per uur). Om 10.00 uur 
in de ochtend werden de dui-
ven gelost. De eerste duif met 
een aankomsttijd om 11.57.06 
uur was van Peter Schellevis wat 
goed was voor zijn eerste over-
winning vanaf zijn nieuwe loca-
tie aan de Uitgeesterweg (Lim-
merkoog). De uitslag van de eer-
ste vijf deelnemers 2e wedvlucht 
oude duiven Vitesse op zater-
dag 19 april: 1-3-4-24-24e Pe-
ter Schellevis, 2-5-14-15-16e 
Gert Twaalfhoven, 6-8-27-28-
45e Dirk de Bruin, 7-13-18-19-
51e Piet Groentjes, 11-20-26-
30-31e  Comb. Kerssens-Krom  
uit Akersloot. De fel begeerde 
taart voor de 50e duif van aan-
komst ging naar Frank Roden-
burg. De attractieprijs geschon-
ken door Henk Brondijk gaat 
naar de liefhebber op de 20e 
plaats, de Comb. Kerssens-Krom 
uit Akersloot. De eerste duif van 
de Peter Schellevis was tevens 
goed voor een 6e plaats in het 
Rayon B tegen 136 deelnemers 
met 3056 duiven. In de gehele 
afdeling was zijn duif zelfs goed 
voor een 21e plaats tegen 18086 
duiven.

Op zaterdag 26 april stond Duf-
fel wederom als losplaats op 
het programma. Verwachting 
was vooraf al dat het een snel-
le vlucht zou worden gezien de 
weersvoorspelling in de morgen. 
Met de wind half in de staart 
zouden de duiven dan ook ho-
ge snelheden kunnen gaan ma-
ken. Aantal deelnemers was 12 
met 251 duiven. De snelste duif 
vloog over deze afstand een ge-
middelde snelheid van 1741,153 
meter per minuut (ruim 104 km 
per uur). Om 08.45 uur werden 
de duiven met een zwakke zuid-
zuid-oostenwind in de staart ge-
lost. De eerste duif met een aan-
komst om 11.16.41 uur was van 
Hein Berkhout, dat betekende 
zijn eerste overwinning van dit 
seizoen. De uitslag van de eerste 
vijf deelnemers 3e wedvlucht ou-
de duiven Vitesse op zaterdag 26 
april: 1-23-39-47-61e Hein Berk-
hout, 2-4-5-24-26e Ron van Rijn, 
3-36e Dirk de Bruin, 6-7-10-11-
12e Peter Schellevis, 8-13-14-19-
20e Gert Twaalfhoven, De taar-
tenbon van deze vlucht voor de 
50e duif van aankomst gaat naar 
Ron van Rijn. De attractieprijs 
geschonken door Wim van Hool-
werff gaat naar Ron van Rijn met 
een duif op de 4e plaats. Slechts 
één deelnemer viel op deze snel-
le vlucht met zijn duiven buiten 
de prijzen. De eerste duif van de 
Hein Berkhout was tevens goed 
voor een 30e plaats in het Ray-
on B tegen 133 deelnemers met 
2884 duiven. In de gehele afde-
ling goed voor een 36e plaats te-
gen 746 liefhebbers met 17.737 
duiven. (Hein Berkhout)

       Zo vlogen 
       de duiven 

Peter Schellevis boekte zijn eerste overwinning vanaf zijn nieuwe loca-
tie aan de Uitgeesterweg

Rommelmarkt 
in Heemskerk
Heemskerk - Op zaterdag 10 
mei wordt van 11.00 tot 14.00 
uur een rommelmarkt gehouden 
in Buurtcentrum de Schuilhoek 
in Uitgeest. Een tafel is te huur 
voor 4,50 euro. Een kledingrek 
wordt ook als tafel gerekend. Per 
persoon worden maximaal twee 
tafels verhuurd. De tafels kun-
nen vanaf 10.00 uur worden in-
gericht.
Tafels reserveren en afrekenen 
kan op donderdag 8 mei van 
9.00 tot 10.00  uur in Buurtcen-
trum de Schuilhoek, Van Bronck-
horststraat 1 in Heemskerk. Te-
lefonisch reserveren is niet mo-
gelijk.



Fotografie: Monique Teeling
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Ophaaldata gft-afval
In week 19 wordt het gft-afval opgehaald:
Oude Dorp en bedrijventerrein: maandag 5 mei.
De Kleis en Waldijk: woensdag 7 mei.
De Koog: donderdag 8 mei.
Buitengebied, Uitgeesterweg: vrijdag 9 mei.

De heren Ton Scholten en Wim Groen werden vrijdagmorgen 25 april door 
burgemeester Theo van Eijk in de raadzaal verrast met een Koninklijke On-
derscheiding. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
In een levendige toespraak roemde Theo van Eijk beide ‘supervrijwilligers’ 
voor hun vele verdiensten voor de gemeenschap van Uitgeest.
Wim Groen was op allerlei terreinen actief voor voetbalvereniging USVU 
en later voor FC Uitgeest. Hij was onder meer bestuurder, verzorgde het 
wedstrijdsecretariaat en is nog altijd actief als scheidsrechter en begelei-
der van de jeugdscheidsrechters. Naast het voetbal is hij al 38 jaar steun 
en toeverlaat voor het kerkkoor.
Ton Scholten heeft Uitgeest op de kaart gezet in de wielrennerij. Sinds 30 
jaar is hij de grote man achter de Wielerronde van Uitgeest, als sponsor en 
als organisator. Ook wielerevenementen in het buitenland konden op zijn 
niet aflatende steun rekenen.
De heer Groen en de heer Scholten waren door respectievelijk oud-wethou-
der Linnartz en wethouder Spaanderman met een list het gemeentehuis in 
gelokt. De verrassing was compleet toen ze na overleg met de wethouders 
door burgemeester Van Eijk de raadzaal werden binnengeleid. Waar hun 
families en vrienden hen opwachtten voor de feestelijke uitreiking.

Droomvilla op eigen kavel?
www.kaveldealdedije.nl
www.dewoningtrein.nl

I n f o b u l l e t i n
23 april 2014

Koninklijke onderscheidingen 
voor Ton Scholten en Wim Groen

Afscheidsreceptie wethouder Piet Linnartz
Op dinsdagmiddag 6 mei geeft het gemeentebestuur in de hal 
van het gemeentehuis van 17.00 tot 19.00 uur een openbare 
afscheidsreceptie voor wethouder Piet Linnartz. Relaties en in-
woners die hem de hand willen komen drukken zijn van harte 
welkom. 

Gemeentehuis en gemeentewerf zijn gesloten op maandag 5 mei (Bevrij-
dingsdag). Verder is het gemeentehuis op dinsdag 6 mei vanaf 16.00 dicht 
in verband met een afscheidsbijeenkomst voor wethouder Piet Linnartz.

Sluiting gemeentehuis en werf

Drie wethouders beëdigd
Uitgeest heeft weer een nieuw college. In de raadsvergadering van dins-
dag 22 april zijn Wil Spaanderman (CDA), Jan Schouten (PU) en Antoine 
Tromp (D66) beëdigd als wethouder. Voor de openvallende plaatsen in de 
gemeenteraad werden Thom van Son (PU) en René Oud (D66) beëdigd. In 
een volgende raadsvergadering volgt nog de beëdiging van Annemiek van 
de Vliet als raadslid voor het CDA. 
De portefeuilleverdeling van de wethouders is nog niet helemaal uitge-
kristalliseerd. Zeker is al wel dat Wil Spaanderman, die de afgelopen twee 
jaar al wethouder was, de post Financiën gaat beheren en een aantal gro-
te projecten zoals zwembad en bibliotheek. Jan Schouten neemt in elk ge-
val Ruimtelijke Ordening voor zijn rekening en Antoine Tromp het Socia-
le Domein. Zie voor meer details de gemeentelijke website onder ‘Bestuur 
& Politiek’.
Binnenkort wordt ook het nieuwe collegeprogramma bekendgemaakt. Dat 
krijgt de titel ‘Uitgeest in transitie’.

Wethouder Wil Spaanderman. Wethouder Jan Schouten. Wethouder An-
toine Tromp (foto’s: gemeente Uitgeest).

Probleem met stempas
Europese Verkiezingen
Voor het verzenden van de stempassen voor de Europese verkiezingen op 
22 mei is in Uitgeest bij vergissing een adressenbestand gebruikt uit 2010. 
Dat heeft een aantal ongewenste gevolgen gehad. De gemeente betreurt 
dat in hoge mate en biedt daarvoor verontschuldigingen aan. Betrokkenen 
krijgen binnenkort hierover een persoonlijk bericht. Intussen wordt er hard 
aan gewerkt om de gevolgen te herstellen.
Omdat een gedateerd bestand is gebruikt zijn onder meer stempassen ver-
zonden aan personen die niet meer op een bepaald adres wonen, of zelfs 
zijn overleden. Vooral in dat laatste geval kan toezending van een stem-
pas als zeer pijnlijk worden ervaren. Bewoners die deze passen op hun 
adres ontvangen kunnen deze terugsturen naar de gemeente. Misbruik 
van stempassen is overigens niet mogelijk, omdat kiezers zich bij het uit-
brengen van hun stem dienen te legitimeren.
Een ander gevolg van de gemaakte fout is dat bewoners die zich de laat-
ste vier jaar in Uitgeest hebben gevestigd of die sinds 2010 achttien jaar 
zijn geworden in de recente verzendronde geen stempas hebben ontvan-
gen. De gemeente streeft ernaar iedereen nog deze week van een juiste 
stempas te voorzien.    

Ton Scholten (links) en Wim Groen flankeren met hun echtgenotes een 
trotse burgemeester Van Eijk (foto: gemeente Uitgeest).   

Vergadering Welstands-
commissie
De Welstandscommissie behandelt op dinsdag 6 mei 2014 de bouwplan-
nen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behandelen bouw-
plannen ligt vanaf 1 mei 2014 ter inzage bij de balie van de afdeling Pu-
bliekszaken. Voor inzage in de te behandelen bouwplannen, het bijwo-
nen van de vergadering en overige informatie over welstandszaken kunt u 
contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 
0251 - 36 11 69.
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